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KĄCIK RODZICA 

 

6 kroków, które ułatwią dziecku 

adaptację w szkole i przedszkolu 

 

Pójście do przedszkola czy szkoły rodzi wiele emocji, zarówno u dzieci, jak i u rodziców. 

Dla jednych będzie to okres pełen ekscytacji i niecierpliwego wyczekiwania, dla drugich czas 

przepełniony strachem. Będą też tacy, którzy będą odczuwać mieszankę powyższych emocji. 

Adaptacja jest procesem bardzo indywidualnym. Nie ma tu idealnego wzorca, jest jednak 

kilka sposobów na to, by ułatwić dzieciom przygotowanie się do nowego etapu. 

1. Zadbaj o siebie! 

W okresie adaptacji dorośli często skupiają się wyłącznie na dziecku, choć jest to czas 

budowania relacji między dziećmi, nauczycielami i rodzicami. Każda z osób uczestniczących 

w tym procesie jest równie ważna. 

Dlatego warto zacząć od zaopiekowania się swoimi potrzebami. To, w jaki sposób rodzice 

wyrażają opinie o placówce, wpływa na postawę dzieci wobec czekających je wyzwań. 

Zastanów się, jakie emocje wywołuje myśl o posłaniu dziecka do przedszkola i co pomogłoby 

Ci poczuć się pewniej. Być może będą to rozmowy z innymi rodzicami lub uzyskanie 

odpowiedzi na nurtujące Cię pytania od pracowników placówki, do której wybiera się Twoje 

dziecko. 

2. Nastaw dziecko pozytywnie... 

Przygotowaniu dzieci do nowego etapu powinny towarzyszyć pozytywne emocje. Zwróćmy 

więc uwagę na wyeliminowanie z domowego słownika takich zdań jak: pójdziesz do szkoły to 

zobaczysz! czy w przedszkolu to już nikt Ci butów wiązać nie będzie! 

3. ...ale też zadbaj o realistyczne oczekiwania. 

Z drugiej strony, nie jest naszym celem idealizowanie placówek. Nie obiecujmy, że na pewno 

będzie fajnie, pani będzie miła, a dziecko zyska mnóstwo nowych fantastycznych kolegów. 

Niestety, nie mamy pewności, że odbiór nowej rzeczywistości przez nasze dziecko będzie 

równie pozytywny. Zamiast tego warto mówić o własnych odczuciach. Możesz powiedzieć, 

że widziałaś jego przyszłą wychowawczynię i wydaje się sympatyczna. Możesz też 



wspomnieć, że swoje lata przedszkolne wspominasz bardzo dobrze i pokazać zdjęcia ze 

szkolnymi przyjaciółmi.  

Pilnujmy jednak, by całe nasze życie nie zaczęło się kręcić wokół przedszkola czy 

szkoły. Nasze pociechy nadal potrzebują być widziane przez nas przede wszystkim jako 

dzieci, a nie wyłącznie przez pryzmat przedszkolaka czy ucznia. Zbyt dużo rozmów o 

czekających je wyzwaniach może rodzić niepotrzebną presję.  

Adaptacja to zawsze proces. Proces, którego początek znamy, ale koniec pokaże nam dopiero 

czas. I to właśnie czas oraz nasza cierpliwość będą dla dzieci największym wsparciem. 

4. Przygotuj dziecko do samodzielności. 

Powoli trzeba pozwolić dziecku własnoręcznie wykonywać podstawowe czynności, nawet 

jeśli oznacza to, że część obiadu wyląduje na stole zamiast w buzi. 

Doceń dziecko za każdym razem, gdy wykaże się samodzielnością, ale tłumacz też, że zawsze 

może poprosić o pomoc. Sprzątanie po posiłkach czy odniesienie swojego talerzyka to 

pierwsze kroki do lepszego funkcjonowania w przedszkolu. 

Przygotuj też dziecko, aby sygnalizowało swoje potrzeby fizyczne i emocjonalne w taki 

sposób, żeby nowi opiekunowie mogli je zaspokajać. 

W samodzielności w pierwszych dniach pomoże również wygodne ubranie, jak spodnie na 

gumkę, buty z rzepami czy bluza bez guzików. 

5. Zbuduj w dziecku pewność siebie. 

Zadbajmy o to, by jak najmniej rzeczy było zaskoczeniem. 

Zapoznaj dziecko z nowym miejscem. Pokaż mu drogę do przedszkola czy szkoły. Jeśli masz 

możliwość wejścia do budynku i oprowadzenia pociechy, warto z tego skorzystać. 

Kontakt z rówieśnikami da dziecku możliwość ćwiczenia rozwiązywania konfliktów. 

Wybieraj place zabaw w pobliżu przedszkola lub szkoły. Dzięki temu jest duże 

prawdopodobieństwo, że dziecko z wyprzedzeniem pozna kolegów, z którymi spotka się we 

wrześniu. 

Oswajajmy dziecko z zasadami i pokażmy, że należy ich przestrzegać. Przyzwyczajajmy do 

rytmu dnia. Określona godzina wstawania czy stałe pory posiłków będą dużym ułatwieniem, 

kiedy dziecko zacznie funkcjonować w przedszkolu. Nie warto jednak zmieniać niczego na 

siłę, szczególnie kilka dni przed adaptacją. Jeśli dziecku trudno jest dostosować się do 

Waszych nowych propozycji, wycofajcie się z nich. Dzieci zazwyczaj dość łatwo dostosują 

się do różnych zasad, w różnych miejscach. 

Idźcie też na wspólne zakupy. Możliwość wyboru własnego plecaka jest jednym z elementów 

udanego startu. 

6. Rozmawiaj z dzieckiem. 



Rozmawiaj z dzieckiem o wszystkim, czego już dowiedzieliście się na temat przedszkola i 

szkoły. Powiedz, że nie tylko ono się boi i że mnóstwo dzieci ma ten sam kłopot. 

Oswajanie dziecka warto zacząć dużo wcześniej, czytając mu książki o szkole czy 

przedszkolu i opowiadając rodzinne historie. Jaki był Twój pierwszy dzień w szkole? W 

zabawny sposób opowiadaj dziecku, jak sobie wyobrażasz jego pierwszy dzień w przedszkolu 

i pytaj, jak wyobraża to sobie nasza pociecha. 

Możecie też bawić się w przedszkole, ustawiając parami misie, leżakując po obiedzie i 

odrabiając zadania. 

Jeśli w pierwszych dniach przedszkola czy szkoły dziecko będzie płakać, pozwól mu na to. 

Dziecko ma prawo do całej gamy emocji. Nie kwestionuj łez, nie wyśmiewaj i nie przekupuj. 

Nie wymuszaj także obietnic, że jutro już nie będzie płakać. 

Katarzyna Łukaszczyk, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



POCZYTAJMY 
WSPÓLNIE… 
 
Jak wygląda Pani Jesień? 

Dwa małe zajączki biegły przez las. 

Niewiele jeszcze wiedziały o świecie, 

więc bardzo się zdziwiły tym 

niezwykłym ruchem w lesie. 

Niedźwiedź zajadał się łapczywie czymś smakowitym, gdyż oblizywał łapki i 

pyszczek. Jeżyk biegał za  chrząszczami, a wiewiórka znosiła orzechy do dziupli. 

Zajączki zagadnęły zajętego pogonią jeżyka. 

- Dlaczego tak wszyscy się śpieszą i objadają? 

- Nie wiecie? Przychodzi jesień, a po niej zaraz zima, ostra. Nie znajdziecie nic do 

jedzenia kiedy nadejdzie mróz. 

Zajączki pobiegły dalej.  Co to znaczy jesień? Czy to wiatr, czy człowiek, może 

burza? I dlaczego trzeba tak się śpieszyć? Napotkały borsuka, który właśnie 

pogłębiał swoją norkę. 

-Co robisz borsuku? 

- Sprzątam i powiększam domek, żeby pani jesień mogła zasypać mnie listkami. 

Będzie mi ciepło aż do wiosny. 

Ciekawe jak Pani Jesień zerwie tyle liści, przecież one rosną wysoko - pomyślały 

dwa szaraczki. 

Na polanie, przy której rosło mnóstwo leszczyn uwijały się wiewiórki. 

-Co robicie?- zapytały maluchy. 

- Sprawdzamy gdzie jest najwięcej orzeszków, bo jesień tuż, tuż. Ona pomoże nam 

w gromadzeniu zapasów na zimę. 

Teraz to już całkiem nie wiedziały co myśleć o tej dziwnej postaci, która na pewno i 

ich odwiedzi. 

Muszą czym prędzej dowiedzieć się o niej więcej. Były to zwierzątka z natury 

strachliwe. Najchętniej schowały by się przed  tą panią w mysią dziurę.  Odnalazły 

dziuplę w starym dębie. Mieszkała tam od dawna bardzo mądra sowa. 

- Pani sowo! Jest tam pani!? Musimy wiedzieć jak wygląda Jesień! Prosimy, niech 



pani wyjdzie! 

Dwa niemądre zajączki nie wiedziały ,że sowy w dzień śpią i rzadko wychodzą kiedy 

świeci słońce. 

Usłyszały te krzyki zwierzątka i przydreptały pod dąb. 

Pierwszy odezwał się miś - Tak naprawdę to nigdy nie spotkałem pani Jesieni, ale na 

pewno nosi ciepłe, brązowe futerko. Kiedy przychodzi to robię się bardzo głodny, a 

kiedy się najem to śpiewa mi kołysanki do snu. 

Na to wiewiórki nie zgodziły się. - Ma długi , piękny, rudy ogonek, którym maluje liście 

i zrzuca z drzew orzechy, żołędzie, kasztany. 

- Długi ogon - może, ale i kolce. Łapie liście i nakłada nam na nasze jeżykowe 

szpileczki. Słyszy wszystko, wie komu trzeba pomóc, wie o naszych kłopotach przed 

zimą. 

-Uradowane zajączki , aż pisnęły z radości - Wiemy! wiemy! Pani Jesień jest dobra, 

każdemu pomaga zbierać zapasy, maluje liście, zrzuca owoce z drzew. Jest  wysoka 

jak niedźwiedź, ma puszysty kolorowy ogon, kolce na łapkach i długie uszy jak my, 

żeby słyszeć każde zwierzątko w lesie. 

Z dziupli wysunęła się sowa - uch-uuu, uch uuu, ale z was głuptasy, Jesień właśnie 

przyszła i nikt jej nie zobaczył. - Rozwinęła skrzydła i odleciała. 

A ty jak myślisz? Jak wygląda Pani Jesień? Narysuj swój obrazek Jesieni. 

Powodzenia! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESIENNE ŚWIĘTA ….. 
 

23 WRZEŚNIA rozpoczyna się kalendarzowa 

jesień. To właśnie w tym dniu żegnamy upalne lato i 
witamy nową porę roku. Ten jesienny okres będzie tradycyjnie trwał przez trzy miesiące. 

 

14 PAŹDZIERNIKAobchodzimy 

Dzień Edukacji Narodowejpopularnie 
zwany Dniem Nauczyciela. 
 

 

 

 

1 LISTOPADA- WŚwięto 

Wszystkich Świętych, a także 
następnego dnia (Dzień Zaduszny, 2 
listopada) Polacy odwiedzają 
cmentarze, aby ozdobić groby 
swoich bliskich kwiatami i zapalić 

znicze. Jest to okres zadumy i wspominania swoich najbliższych.  
 
 
 



 

11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI-   Dawno dawno temu Polska 

była w pewnym momencie słaba i miała trzech bardzo silnych sąsiadów. Były to : Rosja, Prusy i 
Austria. Państwa te zabrały nam nasze ziemie i Polska zniknęła z mapy Świata. Ludzie – Polacy 
musieli poddać się władzy tych krajów. A kraje te chciały by Polacy zapomnieli o wszystkim co 
polskie. Nasz kraj był pod zaborami ( w niewoli ) 123 lata. Nie podobało się to naszym 
rodakom, dlatego postanowili walczyć. Józef Piłsudzki - nasz dzielny przywódca - stworzył 
polskie wojsko, które składało się z odważnych ludzi gotowych zginąć w walce za swój kraj. I w 
końcu udało się. Wybuchła I wojna Światowa, w której Polacy bohatersko walczyli i 11 
listopada 1918 roku odzyskaliśmy swój kraj. Polska znowu zaczęła istnieć!! Dlatego co roku 
świętujemy 11 Listopada, to że nasz kraj jest wolny!! 



25 listopadaŚwiatowy Dzień Pluszowego Misia - święto wszystkich 

pluszaków- Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest na całym świecie, a najbardziej 

wszędzie tam, gdzie są dzieci, a więc w przedszkolach, żłobkach, szkołach, a także dziecięcych 

oddziałach szpitalnych. Światowy Dzień Misia to doskonała okazja do obdarowywania 

biedniejszych i potrzebujących.Pluszowy miś ma swoją historię, którą nie wszyscy znają. W 

1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt wybrał się na polowanie, 

podczas którego postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent nakazał uwolnić misia, a 



anegdota ta ukazała się w formie komiksu w amerykańskiej prasie. Na efekty nie trzeba było 

długo czekać. Pewien producent zabawek zainspirowany obejrzaną historią postanowił 

stworzyć nową zabawkę dla dzieci, małego, pluszowego niedźwiadka. Na cześć prezydenta 

nazwał go Teddy Bear. Dziś nikomu nie trzeba przedstawiać pluszowego misia, bo znają go 

dorośli i dzieci na całym świecie. Słodki niedźwiadek stał się nieodłącznym towarzyszem 

zabaw, przytulanką, powiernikiem tajemnic i najlepszym przyjacielem. Dziecięcy świat 

zabawek aż roi się od misiów różnego formatu, kształtu i kolorów. Ta sympatyczna postać 

stała się bohaterem wielu opowieści, bajek, filmów. Dość wymienić kilka najbardziej 

popularnych pluszowych bohaterów, jak Kubuś Puchatek, Miś Colargol, Miś Yogi, Miś 

Uszatek czy Miś Paddington. Misie towarzyszą nam od dzieciństwa aż po dorosłość, stając się 

symbolem tego, co dobre, ciepłe i delikatne. Nic więc dziwnego, że ta ponadczasowa 

zabawka uczczona została ustanowionym świętem. Nikt z nas nie ma przecież nic przeciwko 

celebrowaniu okoliczności, jaką jest Międzynarodowy Dzień Misia. 

 

 

 

DO ZOBACZENIA W 

GRUDNIU!!! 



 


