ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Zapraszamy na bezpłatne dni adaptacyjne w naszym przedszkolu wszystkie
Dzieci, których Rodzice chcą, aby ich Pociechy dołączyły do grona naszych
przedszkolaków.
Najbardziej charakterystycznym okresem dla całego dziecinń stwa jest czas pomiędzy
trzecim, a sioń dmym rokiem zż ycia.
W tym czasie następuje pełny i swobodny rozwoń j dziecka. Jest to okres dziecinń stwa,
przez psychologoń w zwany okresem przedszkolnym. Podejmując decyzję o zapisie
dziecka do przedszkola jestesń cie Panń stwo słusznie przekonani, zż e jest to własń ciwe
i bardzo korzystne dla jego rozwoju. Często jednak pojawiają się wątpliwosń ci juzż po kilku
dniach kiedy Wasze dziecko po raz pierwszy pozostaje w przedszkolu.
Prawidłowa adaptacja dziecka w nowej dla niego sytuacji jest głoń wną troską całego
naszego personelu przedszkola. Wiemy takzż e, zż e nie tylko rodzice dziecka, ale takzż e cała
jego rodzina przejmuje się to nową dla wszystkich rzeczywistosń cią.
2,5-letnie dziecko przychodząc po raz pierwszy do przedszkola powinno
przygotować się do:
• nowego otoczenia i wymaganń związanych ze sposobami korzystania
z wyposazż enia w swojej sali,
• przebywania w grupie innych dzieci,
• wymaganń stawianych w zakresie czynnosń ci samoobsługowych nie zawsze
dotychczas wykonywanych samodzielnie w domu,
• sposobu komunikacji z roń wiesń nikami i dorosłymi,
• nowego trybu zż ycia i innego rozkładu dnia nie zawsze zrozumiałego dla dziecka,
• innej nizż w swojej rodzinie roli społecznej, jest ono jednym z wielu dzieci,
• osamotnienia oraz braku oparcia w osobach bliskich w nowych i trudnych
sytuacjach,
• nawiązywania kontaktoń w interpersonalnych z nieznanymi jeszcze ludzń mi.
Najwazż niejsze, aby te pierwsze dosń wiadczenia dziecka z przedszkolem przebiegały w
atmosferze spokoju i bezpieczenń stwa. Podstawowym zadaniem przedszkola jest pomoń c
Dzieciom i ich Rodzicom w przezwycięzż ani tych wszystkich trudnosń ci.
Przedstawiamy Państwu kilka naszych propozycji, które ułatwią Waszemu dziecku
start w przedszkolu:
• na początku dobrze jest odbieracń dziecko wczesń niej, gdyzż małe dziecko ma inne
poczucie czasu, dlatego czas przebywania poza domem wydaje mu się bardzo
długi,
• musimy wprowadzicń w domu stały, w miarę powtarzalny rytm dnia,
• nie moń wmy dziecku, zż e przyjdziemy po niego wczesń niej, kiedy jest to niemozż liwe,
• nie obiecujemy czegosń czego nie mozż emy zrealizowacń ,

• nigdy nie straszmy dziecka przedszkolem,
• przyzwyczajajmy nasze dziecko do roń zż nych potraw, konń czmy z rozdrabnianiem
pokarmoń w, gdyzż trzylatek mozż e swobodnie gryzń cń pokarmy;
• rozpoczynamy z dzieckiem proces wdrazż ania zasad i przestrzegania umoń w,
• pozwalamy dziecku samemu załatwiacń potrzeby fizjologiczne, mycń ręce, ubieracń
się, przyzwyczajajmy do samoobsługi,
• odzwyczajajmy od smoczkoń w, pampersoń w, nocnika,
• pozwalamy dziecku zabracń ze sobą do przedszkola zabawkę lub podusię z domu,
• przygotowujemy się razem z dzieckiem do poń jsń cia do przedszkola robiąc
np. wspoń lne zakupy i przyzwyczajamy dziecko do nowych rzeczy juzż w domu,
aby w przedszkolu były juzż znane i „domowe”,
• staramy się aranzż owacń dziecku nowe kontakty z innymi dziecń mi,
• zż egnamy się w przedszkolu kroń tko i stanowczo,
• nie pokazujemy dzieciom jak się o nie martwimy, aby nie uczestniczyły w naszych
obawach,
• dajemy dziecku wygodny stroń j do samodzielnego ubierania, ktoń ry mozż e
pobrudzicń .
Przedszkole jest najlepszym sń rodowiskiem, aby uczycń dziecko niezalezż nosń ci
i uspołecznienia się. Kontakty z innymi dziecń mi uczą norm wspoń łzż ycia w grupie
społecznej. W przedszkolu mogą zawiązacń się wsń roń d dzieci przyjazń nie na wiele.
Odziały (grupy) w naszym przedszkolu są złozż one z kilkunastu dzieci, jest to więc
doskonały sposoń b, aby dziecko stopniowo nabywało nowe umiejętnosń ci i kompetencje
zaroń wno społeczne, jak i emocjonalne.
Kazż dy oddział (grupa) jest prowadzony przez wykwalifikowaną panią nauczyciel, ktoń rej
podczas pracy codziennej mozż e towarzyszy pomoc nauczyciela. Dlatego Panń stwa Dzieci
zawsze otrzymają indywidualne wsparcie w kazż dej sytuacji i o kazż dym czasie.

