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WSTĘP 

 

Przedszkole to pierwsze bardzo istotne ogniwo w edukacji. Trzylatek, który 

przekracza pierwszy raz próg przedszkola zaczyna zupełnie nową drogę i etap osobistego 

rozwoju. Adaptacja jest zagadnieniem godnym uwagi wszystkich podmiotów edukacyjnych 

dziecka, rodzica, nauczyciela, pozostałych pracowników przedszkola i całej reszty rodziny. 

Zagadnienie adaptacji do przedszkola najmłodszych dzieci jest ciągle żywym  

i aktualnym problemem pedagogicznym w dzisiejszej społecznej rzeczywistości. Nie rzadko 

pobyt dziecka w przedszkolu – pierwsze dni, tygodnie, uświadamia rodzicom, że ich postawy, 

style wychowania mogą ułatwić bądź utrudnić ich dzieciom proces adaptacji. 

Adaptacja dziecka nie jest sprawą prostą i łatwą – to proces rozciągnięty w czasie, stąd 

musi być zaplanowany i właściwie zorganizowany, pomimo licznie występujących utrudnień. 

Dzień, w którym dziecko trafia po raz pierwszy do przedszkola, jest bardzo ważny     

w jego życiu. Musi rozstać się z rodzicami i w nowym środowisku poradzić sobie samo  

z różnymi problemami. Wiadomo, że poziom dziecka 3 letniego nie predysponuje go do 

samodzielnego pokonywania progów zorganizowanej instytucji, jaką jest przedszkole.  

 J. Lubowiecka wyróżnia następujące cechy rozwojowe trzylatka, które mogą utrudniać 

przystosowanie do przedszkola: 

• niski poziom autoidentyfikacji, 

• wysoka reaktywność na szereg bodźców, 

• dominacja sfery emocjonalnej i wynikające stąd konsekwencje w zaspokojeniu 

potrzeb dziecka np.; bezpieczeństwa, miłości, 

• niski poziom Kompetencji językowej, 

• aktualny poziom rozwoju poznawczego i sposób poznawania pojęć czasu  

i przestrzeni, niezwykle potrzebnych do orientacji w nowym środowisku społecznym, 

• nieznajomość środowiska materialnego, w którym dziecko ma samodzielnie 

funkcjonować przez wiele godzin, 

• obecność niesprzyjających tendencji w rozwoju osobowości dziecka  

do rozwijania jego poczucia przynależności do grupy społecznej”. 

Autorka, odmiennie od innych, określa również te cechy dziecka, które pomogą   

w adaptacji przedszkolnej. Są to: 

• „poszukiwanie uwagi na innych, np.: u rówieśników, 
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• wzrost autonomii dziecka wobec matki i rosnąca niezależność w zaspokojeniu szeregu 

potrzeb fizjologicznych, 

• rozwój potrzeb poznawczych”. 

W literaturze szeroko omawia się czynniki wpływające na dobrą i złą adaptację. 

Uogólniając, można wyróżnić następujące czynniki ułatwiające adaptację, na które zwracają 

uwagę uczeni i badacze tego problemu. Oto one: 

• Racjonalne podjęcie decyzji, 

• Pozytywne myślenie o placówce (zaufanie do personelu), 

• Poznanie placówki przez dziecko, 

• Wcześniejsze dostarczenie dziecku doświadczeń przebywania z innymi dorosłymi, 

bycia bez mamy, 

• Umożliwienie kontaktów z innymi dziećmi, 

• Usamodzielnienie dziecka, 

• Jasne ustalone reguły gry i konsekwencja w ich przestrzeganiu, 

• Stopniowe przyzwyczajanie dziecka do placówki (krótki czas pobytu, towarzyszenie 

dziecku), 

• Akceptacja dziecka i rozumienie jego stresu, wspieranie, 

• Okazywanie spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania, 

• Czas na bycie z dzieckiem po odebraniu z przedszkola, 

• Ujednolicanie rytmu życia w przedszkolu i domu. 

Natomiast pozytywną akceptację dziecku utrudnia: 

• Niepewność decyzji, 

• Brak zaufania do placówki, podejrzliwość wobec personelu, 

• Wyrzuty sumienia, niepokój, lęk, poczucie zagrożenia, 

• Nieznajomość przedszkola, 

• Brak reguł, zmienność, 

• Traktowanie dziecka przedmiotowo, 

• Brak doświadczeń społecznych w kontaktach z innymi dorosłymi i dziećmi, 

• Nadopiekuńczość, wyręczanie w czynnościach samoobsługowych, 

• „Złe” przyzwyczajenie dziecka, 

• Straszenie przedszkolem, 

• Pośpiech, zdenerwowanie, brak czasu dla dziecka, 

• Brak zrozumienia dla trudnych zachowań malca, i odrzucenie. 
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Dobrym rozwiązaniem, pomysłem na zniwelowanie obaw i niepokojów rodziców, co 

łączy się mocno z ułatwieniem adaptacji dzieci, jest z pewnością wcześniejsze zaproszenie ich 

do przedszkola – pokazanie całej placówki, sal, placu zabaw, szatni, zapoznanie z organizacją 

pracy, przedstawienie harmonogramu dnia. Najważniejsza wydaje się sprawa ukazania 

placówki, jako bezpiecznego miejsca, przyjaznego, życzliwego oraz trakcyjnego i pozytywnie 

wpływającego na rozwój dzieci. Ważne jest poznanie przyszłych nauczycieli będących 

pracować z ich dziećmi, stworzenie warunków do spotkań, rozmów jeszcze przed z 

rozpoczęciem roku. Rodzice winni być wcześniej zapoznani z programem przedszkola, mieć 

ogólną orientację, co do metod i form pracy z dziećmi. Powinni się wcześniej dowiedzieć od 

kompetentnych osób, w jaki sposób pomóc sobie nawzajem w adaptacji. Jeśli rodzice te 

kwestie w pełni zaakceptują, to na pewno zwiększy to szansę dziecku na szybkie 

zaakceptowanie się do nowej sytuacji i zmniejszą jego niepowodzenie i stres. 

Pozytywna adaptacja polega na przystosowaniu się dziecka do nowych,  

nieznanych warunków w taki sposób, aby było to dla niego jak najmniej obciążające pod 

względem psychicznym. Wymaga pomocy mądrych dorosłych. Pozytywna adaptacja podnosi 

poczucie kompetencji oraz sprawstwa u dziecka. Jest to także jeden z etapów resocjalizacji, 

dzięki któremu dziecko rozwinie swoje umiejętności społeczne. 

Dziecko wstępujące do przedszkola musi przystosować się do warunków nowego  

otoczenia oraz wymagań związanych ze sposobem korzystania z urządzeń i wyposażenia  

przedszkola, nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola, przebywania w licznej  

grupie, wymagań stawianych w zakresie samoobsługi, nowego rozkładu dnia oraz nowej  

pozycji społecznej, innej niż w rodzinie. U wielu dzieci wywołuje to sytuację stresową –lęk, 

złość, upór, gniew, którą często przenoszą na pracowników przedszkola, rodziców, lub inne 

dzieci. Większość dzieci przystosowuje się dość szybko do nowej rzeczywistości, u innych 

okres adaptacji trwa bardzo długo ale, są także takie dzieci, które nigdy nie adoptują się do 

warunków przedszkolnych.  

Najczęściej takie problemy mają dzieci, które miały przykre doświadczenia w 

relacjach z dorosłymi, są nieśmiałe, lękliwe, miały mały kontakt z rówieśnikami lub też ich 

rodzice są nadopiekuńczy. Sytuację stresową przeżywają także rodzice dzieci. Mają bowiem 

oddać swoje dziecko, swój największy skarb, pod opiekę instytucji i osób obcych. Nie znają 

założeń i wymagań przedszkola, warunków, w jakich będzie przebywać dziecko, osób które 

będą się nim zajmować. Rodzi to wiele niepokojów i wątpliwości, które podświadomie często  

przenoszą na dziecko. Brak podstawowej wiedzy na temat specyfiki pracy przedszkola  

uniemożliwia rodzicom odpowiednie przygotowanie dziecka w zakresie samodzielności oraz  
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kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego do przedszkola. 

Nauczyciele przyjmując pod opiekę nowe dzieci nie znają indywidualnych potrzeb  

swoich wychowanków, ich zainteresowań, sytuacji rodzinnej, jak również oczekiwań 

rodziców w stosunku do przedszkolaka. Przedszkole jako profesjonalna placówka 

wychowawcza może udzielić rodzicom wsparcia, przygotowując ich do udzielenia pomocy 

dziecku w jego adaptacji do nowego środowiska społecznego. 

Żeby proces adaptacji przebiegał sprawnie i trwał jak najkrócej, musi istnieć ścisła  

współpraca między rodzicami, a pracownikami przedszkola. Współpraca ta powinna być  

przemyślana, zorganizowana, oparta na ustalonych zasadach i mająca na celu osiągnięcie  

określonych efektów. 

Na tej podstawie został opracowany program adaptacyjny przedszkola, oparty na 

wiedzy o rozwoju dzieci, oczekiwaniach i wzajemnych oddziaływaniach przedszkola, 

rodziców i nauczycieli, w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego. 

 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 

Program skierowany jest do: 

 

- nauczycieli personelu pomocniczego przedszkola, którzy stworzą warunki szybszego 

przystosowania się dzieci do nowego środowiska; 

- dzieci, które rozpoczynają nowy etap w swoim życiu, bycia przedszkolakiem; 

- rodziców, którzy decydując się na edukację przedszkolną własnego dziecka i są chętni do 

współpracy. 

 

Cele główne programu: 

 

• Ułatwienie startu przedszkolnego dzieciom i ich rodzinom. 

• Obniżenie lęku dzieci przed rozstaniem z rodzicami. 

• Skrócenie czasu adaptacji do przedszkola. 

• Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia   w warunkach 

zinstytucjonalizowanych, poprzez umożliwianie mu poznawania nowego otoczenia w 

poczuciu bezpieczeństwa, przez wyrabianie orientacji czasowej w rozkładzie dnia, 
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stopniowe przyswajanie wiedzy o przeznaczeniu i sposobie korzystania     z różnych 

pomieszczeń, kształtowanie poczucia przynależności  do grupy przedszkolnej. 

• Ukazanie rodzicom pewnych potrzeb emocjonalnych ich pociech. 

• Przygotowanie matek i ojców do udzielania dzieciom wsparcia psychicznego i 

pomocy w procesie przystosowania. 

• Ograniczenie w środowisku przedszkolnym liczby bodźców utrudniających adaptację. 

• Integracja ze środowiskiem przedszkolnym. 

 

Cele szczegółowe programu: 

 

W stosunku do dziecka:  

-skrócenie jego adaptacji do warunków przedszkolnych, 

-kojarzenie przedszkola z czymś przyjemnym, by chciały wracać  

następnego dnia, 

-zmniejszenie napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem, 

-zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami, 

-poznanie swojej wychowawczyni i innych pracowników przedszkola, 

-poznanie sal i otoczenia przedszkola, 

-rozwijanie umiejętności społecznych, 

-rozumienie i stosowanie norm i zasad życia w grupie, 

-wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych, 

-wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie, 

-nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości. 

 

W stosunku do rodziców: 

-zmniejszenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę 

personelu przedszkola, 

-ukazanie rodzicom mocnych stron, możliwości i sukcesów dziecka, 

-uczulenie rodziców na sytuacje trudne spotykane przez dziecko w przedszkolu, 

-poznanie przez rodziców wychowawczyni ich dziecka i personelu przedszkola, 

-integracja rodziców między sobą, 

-zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia oraz pomieszczeniami przedszkola, 
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-zaproszenie rodziców do współpracy z nauczycielkami budowanie wzajemnej więzi, opartej 

na zaufaniu. 

 

ZASADY ADAPTACJI DZIECI 

 

1. Uznać, że każde dziecko ma prawo do przebywania w przedszkolu z kimś bliskim tak 

długo, jak tego potrzebuje. 

2. Szanować wolę rodziców i dzieci, uznając, że mają prawo do współdecydowania o formie 

odpoczynku (leżakowanie). 

3.Wykorzystywać wiele źródeł pozyskania informacji o dziecku (rozmowy, wywiady, ankiety 

obserwacja) 

4.Organizując otoczenie dziecka, pamiętać o miejscu do wypoczynku do prowadzenia zajęć 

indywidualnych, wydzielać miejsce do zabawy i pracy. 

5.Wobec dzieci stosować zasadę –nie musisz robić tego co inni, ale nie możesz innym 

przeszkadzać. 

6.Organizować zajęcia integrujące grupę i rozwijające umiejętności społeczne. 

7.Stosować metodę wspólnego określania zasad postępowania w grupie (umowy, 

regulaminy). 

8.Uznać, że dziecko ma prawo do eksperymentowania i popełniania błędów. 

9.Uznać, że każde dziecko ma prawo rozwijać swoje zdolności i talent. 

 

ZADANIA: 

 

• zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, 

• uczenie nawiązania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi, 

• wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta, 

• uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na 

przejawy emocji innych oraz kontrolowanie zachowań, 

• pomoc w budowaniu własnego” Ja” i zaspokojeniu poczucia bezpieczeństwa. 
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PROGRAM ADAPTACYJNY DZIECKA 3- LETNIEGO 

Lp. Zadanie do realizacji Termin 

1 

Zorganizowanie „Dni otwartych przedszkola”  

- zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym, 

- zapoznanie dzieci z nauczycielkami, 

- udział dzieci w zabawach i zajęciach zespołowych, 

oraz indywidualnych na sali, 

- podanie rodzicom strony internetowej przedszkola. 

 

- stworzenie serdecznej atmosfery sprzyjającej 

zdobyciu zaufania dzieci i ich rodziców do naszego 

przedszkola 

Przed rozpoczęciem 

roku szkolnego 

2 

- zapoznanie rodziców z programem adaptacyjnym, 

- zapoznanie z rodzajami trudności, związanych z 

adaptacją dziecka, 

- zapoznanie dzieci z rozkładem dnia w przedszkolu, 

- zwiedzanie przedszkola: zapoznanie z rozkładem sali, 

szatni, łazienki,  

- oswojenie dzieci z nowym dla nich miejscem i 

zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, 

- umożliwienie rodzicom przebywania razem z dziećmi 

na sali - wspólne zabawy. 

 

Czerwiec 

3 

- Zorganizowanie cyklu spotkań integracyjnych dla 

całej grupy, w celu lepszego poznania się dzieci i 

wykształcenia w nich poczucia przynależności do 

wspólnoty grupowej, 

Sierpień 
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- udział dzieci i rodziców w zajęciach adaptacyjnych, 

- aklimatyzacja dzieci do warunków przedszkola,  

- zapoznanie się nauczyciela z dziećmi i ich poziomem 

rozwoju, 

 
 

4 

- Zorganizowanie spotkania organizacyjnego z 

rodzicami. 

Zapoznanie rodziców z : 

• harmonogramem dnia dzieci w tej grupie,  

• Podstawą Programową oraz przyjętym przez 

placówkę Programem  Wychowania 

Przedszkolnego 

• Planem dydaktyczno –wychowawczym  na 

bieżący rok szkolny,  

 

- Przygotowanie dla rodziców do wypełnienia ankiety 

informacyjnej  o dziecku, 

- dziecko czuje się bezpieczniej, rodzic jest  

spokojniejszy. 
 

Na początku roku 

szkolnego 

5 

- zabawy integracyjne mające na celu bliższe poznanie 

osób pracujących w grupie, poznanie imion kolegów, 

poznanie własnego ciała,  

- zabawy umożliwiające zapoznanie dzieci z szatnią,  

łazienką, znaczkami indywidualnymi, salą zabaw i  

zabawkami, które tu mieszkają, 

 

Na początku roku 

szkolnego, 

wrzesień, 

październik, 

listopad 

6 

- badanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola, 

- ustalenie zasad kontaktu i współpracy 

- kontakty indywidualne z rodzicami, 

- wykłady i pogadanki  

- pedagogizacja,  

Przez cały rok 
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- codzienny kontakt w przedszkolu, 

- zebrania grupowe, 

- udział w spotkaniu integracyjnym, 

- udział w organizowanych imprezach i  

uroczystościach,  

- umożliwienie kontaktu ze specjalistami. 

 

7 

- propozycje zadań edukacyjnych i wychowawczych  

do pracy z dziećmi na dany miesiąc, 

- repertuar wierszy i piosenek do pracy z dziećmi, 

- aktualności z życia grupy, 

- ogłoszenia. 
 

Przez cały rok 

8 

- organizowanie uroczystości i imprez przedszkolnych 

w celu zintegrowania rodziców z przedszkolem, 

- zaprezentowanie efektów pracy nauczycieli z dziećmi 

Przez cały rok 

 

 

METODY PRACY WYKORZYSTYWANE PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU 

 

Dla osiągnięcia realizacji założonego głównego celu programu, czyli zapewnienia  

warunków szybkiej adaptacji dziecka w przedszkolu wskazane jest stosowanie takich metod: 

• elementy Pedagogiki Zabawy, ułatwiające integrację grupy, 

• elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, 

• zabawy i ćwiczenia ruchowe, 

• opowieści ruchowe, 

• wybrane metody aktywne: zabawy w kręgu, drama, improwizacja, 

• zabawy naśladowcze, 

• tańce integracyjne (KLANZA), 

• opowiadania, bajki, inscenizacje, 

• techniki relaksacyjne. 
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Dziecko za pomocą tych metod, poprzez podstawową formę aktywności, jaką jest zabawa  

nabywa nowych umiejętności, uczy się współżycia w grupie rówieśników i współdziałania  

z nimi. Program ten nie ogranicza inwencji nauczycieli. 

 

EWALUACJA PROGRAMU 

 

Celowość i efektywność proponowanych przez program działań należy monitorować przez 

cały okres procesu adaptacyjnego.  

 

Proponowane sposoby monitoringu to: 

• ankieta dla rodziców 

• osiągnięcie podstawowych umiejętności przystosowawczych –obserwacja zachowań 

dzieci {Arkusz obserwacji dziecka 3-letniego} 

• zdjęcia 

• scenariusze zajęć integracyjnych 

• wnioski 

 

 

Literatura: 

1. J. Lubowiecka, Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, WSiP, Warszawa 

2000 

2. Gruszczyk-Kolczyńska E, Kłopoty adaptacyjne dzieci do przedszkola i jak można im 

zaradzić, RABE-Edukacja w przedszkolu, Grudzień 1998 

3. Lubowiecka J, Trudności dziecka w przystosowaniu do przedszkola, Wychowanie 

przedszkolne, 6/2001 

4. Kąkol M, Z badań nad warunkami adaptacji dzieci trzyletnich do przedszkola, 

Wychowanie w przedszkolu, 2/1998 

5. Lubowiecka J, Trzylatek w przedszkolu. Współpraca rodziców i nauczycieli, Wychowanie 

w przedszkolu, 10/1993 

6. Polańczyk A, Jak pomóc dziecku przekroczyć próg przedszkola? 

 RABE –Management w przedszkolu, wrzesień 200 

 

       



 
 

13 
 

ZAŁĄCZNIKI 

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW 

 

• Nie przeciągaj pożegnania w szatni, pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź, 

przekazując maluszka nauczycielowi. 

• Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu; jeśli zrobisz to choć raz, będzie 

wiedziało, że łzami można wszystko wymusić. 

• Nie obiecuj: jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz; kiedy będziesz odbierać 

dziecko, możesz dać mu maleńki prezent, ale nie może to być forma przekupywania, lecz 

raczej nagrody. Z czasem ten bodziec stanie się zbędny. 

• Kontroluj co mówisz. Zamiast: „już możemy wracać do domu”, powiedz: „teraz możemy 

iść do domu”. To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk. 

• Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się 

w przedszkolu –to powoduje niepotrzebny stres. 

• Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do 

przedszkola tata lub inna osoba, którą dziecko zna. 

• Staraj się określać, kiedy przyjdziesz po dziecko, w miarę dokładnie: nie mów „przyjdę, 

kiedy skończę pracę”, ponieważ dziecko nie wie, o której godzinie rodzice kończą pracę. 

Lepiej powiedzieć: „odbiorę cię z przedszkola po obiedzie/po zupie”.  

Jest to dla dziecka dobra miara czasu, gdyż wie, kiedy są posiłki.  

Najważniejsze jest to, by dotrzymywać słowa! 

• Nie okazuj negatywnych emocji: nie płacz, nie wracaj pod drzwi, gdy słyszysz, że dziecko 

płacze. Takie zachowania są u dziecka rozpoczynającego funkcjonowanie poza środowiskiem 

rodzinnym zupełnie normalne! Jednak, kiedy zobaczy, że rodzic czuje się niepewnie w 

sytuacji pozostawiania go w przedszkolu, będzie miało  

wrażenie, że dzieje się coś złego, a to spotęguje stres. 

• Każde dziecko uspokaja się w zasadzie od razu po zamknięciu drzwi do sali, ponieważ 

absorbują je nowi koledzy, wielość zabawek, a życzliwa i uśmiechnięta pani zawsze dziecko 

przytuli, weźmie na kolana i uspokoi zajmując uwagę dziecka czymś miłym i pozytywnym. 

• Tłumacz dziecku, że reguły obowiązujące w przedszkolu są dobre.  
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Dzieci lubią, gdy ich świat jest uporządkowany i ma swoją harmonię. Brak zasad i wymogów 

ze strony nauczyciela sprawia, że dziecko odczuwa chaos, a to powoduje brak poczucia  

stabilności i bezpieczeństwa w nowym miejscu. 

• Wszystkie wątpliwości lub pytania kieruj do nauczyciela. To osoba, która spędza z 

dzieckiem większość dnia więc doskonale je zna i jest kompetentna w swoim zawodzie. Na 

pewno uzyskasz pomoc i osiągniesz porozumienie. Dziecko widząc, że rodzice rozmawiają z 

nauczycielem, czuje się bezpieczne. 

  

 

 

 

PAMIĘTAJ! 

 

ŻEGNAJ I WITAJ SWOJE DZIECKO ZAWSZE Z UŚMIECHEM 
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Jak można ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu ?  

 

Szanowni Rodzice ! 

 

Już teraz należy zachęcać i motywować dziecko do : 

• samodzielnego ubierania się w to, co nie stanowi dla dziecka problemu, 

• zapinania guzików, wkładania butów i zawiązywania sznurowadeł, lub zapinania bucików 

na „rzepy”, 

• korzystania z sedesu, używania papieru toaletowego, 

• wycierania nosa w chusteczkę, 

• samodzielnego mycia rąk, 

• rysowania kredkami, farbami, zabaw plasteliną, 

• spacerowania i nieużywania wózka, 

• spożywania posiłków samodzielnie. 

 

W naszym przedszkolu sporo uwagi poświęcamy prawidłowemu odżywianiu dzieci. 

Zwracamy uwagę na to, by posiłki dla dzieci były atrakcyjne i różnorodne. Umiejętność 

gryzienia pokarmów jest konieczna, gdyż potrawy nie są miksowane. Zachęcamy do 

podawania dzieciom w domu do gryzienia: marchewki, kalarepki, jabłek. 

Gdyby dziecko miało w przedszkolu problemy ze spożywaniem posiłków, 

przebieraniem się, załatwianiem potrzeb fizjologicznych, itp., otrzyma pomoc w każdej z tych 

dziedzin. 

 

Rozwój dzieci: o co należy zadbać, a czego unikać ? 

 

Dorosły nie może przebyć za dziecko drogi rozwojowej. Zadaniem dorosłego jest 

pomaganie dziecku w jego wspinaczce na kolejne szczeble rozwoju. Propozycje dorosłego nie 

mogą być za trudne, ani za łatwe, muszą być na miarę uczącego się dziecka. Trzylatek  

potrzebuje wsparcia i obecności osoby dorosłej. Nie wystarczy dać dziecku zabawkę                

i zachęcać do zabawy. Dorosły musi pokazać jakie możliwości zabawowe łączą się z daną 

zabawką, że można włożyć klocek jeden w drugi, że można rozkładać na części., itp.  

Ważne są gesty dorosłego, bo kierują dziecięcą uwagę na to, co jest istotne. Dorosły nie może 

za dużo mówić, bo 3-latek i tak nie zrozumie skomplikowanych wypowiedzi. Umiejętność 
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skupienia uwagi jest niewielka, trwa ok. 5 –10 minut, to dziecko ma dużo mówić i umieć 

skupić się na tym, co mówi dorosły. 

Ważne jest porozumienie niewerbalne: mimika, gesty i sposób wyrażania emocji.  

 

Trzylatek ucząc się kopiuje zachowania dorosłego: 

 

• jeżeli dorosły jest pogodny, dziecko będzie reagować w podobny sposób, 

• jeżeli dorosły pokazuje, że jest mu miło, gdy wykonuje daną czynność, dziecko będzie         

z przyjemnością wykonywało różne zadania, 

• jeżeli dorosły będzie się cieszył z wykonanej do końca czynności, dziecko nie będzie 

skłonne do porzucania rozpoczętych zajęć. 

 

Uwaga ! 

 
❖ Jeżeli dorosły krzyczy, to i dziecko będzie krzyczało.  

❖ Jeżeli dorosły mówi do dziecka podniesionym tonem, to ono będzie tylko taką 

mowę rozumiało i tylko na podniesiony głos reagowało.  

❖ Gdy dorosły okazuje dziecku agresję, to będzie ono biło swojego misia lub 

rówieśników. 

W trudnej sztuce wspomagania dziecka w jego rozwoju, ważne jest nie tylko to, co 

trzeba kształtować, ale i to w jaki sposób dorosły zachowuje się wobec dziecka. 
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PIERWSZEGO DNIA DO PRZEDSZKOLA NALEŻY PRZYNIEŚĆ: 

 

Dziecko: 

 

• piżamę, podpisaną imieniem i nazwiskiem dziecka, 

• kapcie, podpisane inicjałami dziecka, 

• płaską poduszeczkę w poszewce, kocyk w poszwie –rzeczy podpisane imieniem i 

nazwiskiem dziecka, 

• paczkę chusteczek higienicznych, 

• misia lub inną przytulankę, która będzie „wspomnieniem domu”  

i pomoże znieść rozstanie z mamą, 

• uśmiech na buzi i dobry humor. 

 

Szanowni Państwo ! 

 

Rodzice pierwszego dnia przynoszą ze sobą: 

 

• pewność, że dziecko sobie poradzi, 

• zaufanie do nauczycielek i personelu przedszkola, 

• uśmiech na twarzy, która będzie bardzo obserwowana przez dziecko, z której dziecko 

potrafi wyczytać dobre i złe emocje i dzięki nim nastroić się na cały dzień pozytywnie lub nie. 
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Spotkanie 1 „Poznajmy się” 

 

Przebieg zajęć: 

1. Powitanie. 

2. Ozdabianie wizytówek przez rodzica i dziecko. 

Nauczyciel rozdaje rodzicom wizytówki (wycięte kartoniki) i prosi o ozdobienie go i 

wpisanie imienia dziecka. 

3.Zapoznanie z kącikami w sali, wspólne zabawy dzieci z rodzicami  

(ok. 20 min). 

4.Zaproszenie wszystkich do koła do zabaw „zapoznawczych”: 

„Wszyscy są witam was”- zabawa integracyjno –poznawcza. 

Dzieci z rodzicami stoją w kręgu i powtarzają słowa piosenki oraz gesty: „Wszyscy są, witam 

was,(marsz w kole)zaczynamy, już czas,  

jestem ja, jesteś ty (wskazujemy na siebie i kolegę)raz, dwa, trzy.” 

(klaszczemy w ręce) 

„Gadająca piłka”-zabawa powitanka. 

Wszyscy siedzą na dywanie. Zabawę rozpoczyna n-lka: trzymając piłkę w ręku mówi swoje 

imię a następnie podaje piłkę  

dziecku siedzącemu obok. Dziecko otrzymuje piłkę, mówi swoje imię i podaje piłkę osobie 

siedzącej obok. 

2 „ Zuch” -zabawa ruchowa. Idzie zuch (marsz po kole) wicher dmucha,(wymachiwanie rąk 

w górze) i do tyłu ciągnie zucha,  

(trzymamy dziecko idące przed nami za bioderka i ciągniemy go do tyłu) ale zuch się nie 

przejmuje, i wesoło maszeruje.(marsz po kole)„ 

Rączki do góry”–zabawa ruchowa ze śpiewem.  

(wg M. Bogdanowicz) 

Dzieci, stojąc w kole, ruchami ilustrują treść piosenki: 

Rączki do góry, nóżki prościutkie.  

(podnoszą ręce w górę, następnie opuszczają je, wskazując nogi) 

A tak się bawią dzieci malutkie.  

(spacerują w koło, trzymając się za ręce) 

Piłeczki skaczą prosto do góry. (podskakują) 

A tak po niebie pływają chmury. (zakreślają rękoma kręgi nad głową) 

Każdy się robi taki malutki. (przykucają) 



 
 

19 
 

To proszę państwa są krasnoludki.(łączą dłonie nad głową -czapka krasnoludka) 

„Jedzie pociąg z daleka” -zabawa ruchowa przy piosence.(wg M. Bogdanowicz) 

Dzieci i rodzice tworzą pociąg, który porusza się po całej sali w rytm muzyki zapoznając się z 

kącikami tematycznymi. 

„To my!” 

-dziecko odbija dłoń na wagoniku pociągu, rodzic nakleja karteczkę  

z imieniem dziecka. 

5. Zabawy dowolne dzieci w sali–korzystanie z kącików zainteresowań, zawieranie 

pierwszych umów dotyczących korzystania z zabawek. Rozmowy indywidualne z rodzicami i 

dziećmi. 

6. Wspólne sprzątanie zabawek–zachęcanie dzieci do odkładania zabawek na swoje miejsce. 

7. Pożegnalne utrwalanie imion. 

Po kolei każda osoba wychodzi krok do przodu i mówi swoje imię z pięknym ukłonem. 

8. Pożegnanie dzieci i rodziców. 

Zaproszenie na kolejny dzień zajęć  

adaptacyjnych. 

 

Spotkanie 2 

 

Przywitanie 

W drzwiach sali nauczycielka wita dzieci i rodziców, przedstawiając się imieniem. Rodzic 

przygotowuje wizytówkę dla siebie i dziecka. Zadaniem dziecka jest ozdobienie swojej 

wizytówki wg własnego pomysłu. Nauczycielka wita się z dziećmi i rodzicami. Zaprasza 

wszystkich  do zabawy w sali.  

2. Zabawy dowolne w sali - około 10 minut.  

3. Zabawy integracyjno - zapoznawcze 

• "Wieje, wieje wiatr". Zabawa ruchowa przy muzyce.  

• "My jesteśmy krasnoludki". Zabawa przy piosence. Ilustrowanie ruchem. 

Nauczycielka śpiewa piosenkę, pokazując gesty, które dzieci starają się naśladować.  

Tekst piosenki:  

My jesteśmy krasnoludki, hopsa sa, hopsa sa, 
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Pod grzybkami mamy budki, hopsa sa, hopsa sa. 

Jemy mrówki żabie łapki, oj tak tak, oj tak tak, 

A na głowach krasne czapki, to nasz znak, to nasz znak. 

Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka, ojo ojoj, ojo joj, 

To zapłacze niezabudka, oj tak tak, oj tak tak. 

4. Zabawa "Jagiełki" 

Rodzic i dziecko siedzą na dywanie. Rodzic trzyma dłoń dziecka i naśladuje ruchem 

opowiadanie nauczycielki.  

Dziobała kokoszka jagiełki, (naśladujemy palcem wskazującym dziobanie kokoszki na dłoni 

dziecka) 

Poleciała do wodeczki, 

Przyniosła cztery jagódeczki, 

Temu dała, temu dała... (dotykamy po kolei czterech paluszków dziecka) 

A temu - fru, odleciała i nic nie dała. (naśladujemy odlot kokoszki) 

 

Spotkanie 3                                                        

1. Powitanie 

Podaj swoje imię i uściśnij dłoń tego, kto siedzi najbliżej. 

2. Zabawy dowolne w sali - około 10 minut. 

3. Zabawa przy piosence "Uśmiechnięte buzie" 

Tekst:  

Kropka, kropka. 

Kreska, kreska. 

Okrągłe kółeczko.  
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Uśmiechnięte mamy buzie,  

jak złote słoneczko. (nauczycielka pokazuje: oko, oko, nos, usta, całą głowę)  

wskazywanie wzajemnie na sobie części twarzy, zgodnie z tekstem piosenki,  

nauczycielka prosi dzieci; pokaż, gdzie masz brzuszek, gdzie mama ma oko, itp.  

3. Zabawy integracyjno- zapoznawcze 

• "Baloniku mój malutki". 

• "Pociąg Krasnoludków". 

• "Miś pokaże nam przedszkole" - pacynka pluszowego misia oprowadza dzieci po 

przedszkolu. Miś prowadzi dzieci na hol,do szatni i z powrotem do sali przedszkolnej.  

• "Jedzie pociąg z daleka". 

Uczestnicy podają swoje imię i przesyłają "iskierkę" (uścisk dłoni) do najbliższej osoby. 

 

Spotkanie 4  

 

„Zabawy z chustą animacyjną” 

 

1.Powitanie rodziców i dzieci, wręczenie im wyciętych z folii samoprzylepnej wizytówek –

rodzic pisze na nich imię dziecka  

(przygotowane mazaki). 

 

2. Wspólne zabawy dzieci z rodzicami(ok. 20 min). 

 

3. „Witaj”–zabawa na powitanie.(na melodię piosenki „Panie Janie”) 

Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym na obwodzie koła. Śpiewają razem:  

„ Witaj,... (imię),witaj,...(imię).(machanie ręką)Jak się masz? Jak się 

masz?(machanie ręką) 

Wszyscy Cię witamy,(wyciągnięcie ręki w geście powitania) wszyscy Cię 

kochamy,(obejmujemy ramiona, lekko kiwamy się na boki) bądź wśród nas, bądź wśród nas”. 

(wszyscy chwytają się za ręce), 

Ilość powtórzeń zależna od ilości dzieci. 
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4. Zabawy z chustą animacyjną: 

 

Wachlowanie wysoko –nisko 

 

Grupa trzyma uchwyty chusty. Następnie wszyscy jednocześnie podnoszą ją wysoko, po 

czym opuszczają, obserwując, jak wypełnia się powietrzem. Patrząc na siebie, pozdrawiają się 

pod i nad chustą.  

Starają się zachować płaską powierzchnię chusty lub formować kopułę w różnym stopniu 

wypukłą. 

 

Parasol olbrzyma 

 

Dzieci, trzymając krawędzie chusty w wyciągniętych do góry rękach, tworzą gigantyczny 

parasol. Biegnąc w jednym kierunku, kręcą nim dookoła. 

 

Sztorm 

 

Uczestnicy wrzucają na chustę lekkie zabawki (pluszowe maskotki, piłeczki) i jednocześnie, 

wachlując chustą, podrzucają je do góry. Starają się tak wachlować chustą, aby zabawki nie 

wypadły na  

zewnątrz. 

 

Fala 

 

Grupa wachluje chustą, na której leży, bądź siedzi, jedno lub kilkoro dzieci.  

Zmieniamy wielkość fal: małe, średnie i duże (sztormowe). 

 

5. Kto się schował? 

Uczestnicy stoją w kręgu z zamkniętymi oczami, trzymając chustę na wysokości pasa. 

Prowadząca wybiera jedną osobę, która wchodzi pod chustę. Następnie wszyscy otwierają 

oczy i zgadują, kto jest pod chustą. 
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Przerzuć piłkę 

 

Uczestnicy trzymają chustę, na której znajduje się piłka. 

Zadaniem bawiących się jest przerzucenie jej na stronę przeciwną, aby spadła poza chustę. 

Stojący po drugiej stronie starają się nie dopuścić do tego i próbują przerzucić piłkę na drugą 

stronę. 

 

 


