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 Nie idealizuj przedszkola nim dziecko do niego pójdzie, bo może się rozczarować. 

Każda nowa sytuacja niesie za sobą miłe i mniej sympatyczne niespodzianki. 
 Pokaż dziecku generalność zjawiska. Każde dziecko chodzi do przedszkola, później 

do szkoły i jako dorosły do pracy. Pocieszająca dla dziecka będzie informacja, że ktoś 
bliski: mama, tata, rodzeństwo też chodzili do przedszkola. Wspólne oglądanie zdjęć z 
tamtego okresu doda dziecku siły. 

 Wspólne zakupy i wybór kapciuszków, akcesoriów daje dziecku poczucie, że wkracza 
w nowy etap życia. Razem spakujcie torbę do przedszkola. 

 Daj maluszkowi do przedszkola jego ulubioną Przytulankę, będzie ona kojarzyć się 
mu z domem. 

 Nie przedłużaj pożegnań i nawet jeśli kroi Ci się serce bądź opanowana/y. Twój 
niepokój natychmiast udzieli się dziecku i spotęguje dramatyzm sytuacji. 

 NIE zabieraj płaczącego dziecka z powrotem do domu, to spowoduje przedłużenie 
procesu adaptacji. Dziecko utrwali sobie wzorzec: gdy płaczę mama na pewno 
zabierze mnie do domu. 

 Nie strasz dziecka wypowiedziami typu: „Jak nie przestaniesz płakać, to po ciebie nie 
przyjdę!” 

 Doświadczenie uczy, że tatusiowie są bardziej stanowczy i że to oni powinni w 
pierwszych dniach odprowadzać maluchy do przedszkola. 

 Jeśli dziecko płacze przy rozstaniu nigdy go nie zawstydzaj – przyjmij jego emocje 
(np. wiem, że ci smutno) ale nie roztkliwiaj siebie i jego. 

 Nie wymykaj się ukradkiem z sali, gdy dziecko będzie zajęte zabawą. Twoje nagłe 
zniknięcie nasili jego lęk. 

 Zapewnij malucha, że po niego wrócisz, ale nie mów „niedługo” (dla dziecka brzmi to 
prawie jak nigdy). Powiedz np. przyjadę po ciebie zaraz po obiadku – i nie spóźnij się 
przynajmniej w pierwszych dniach. Jeżeli wiesz, że się spóźnisz możesz zadzwonić do 
przedszkola i przekazać tę informację wychowawcy – to na pewno uspokoi dziecko. 

 Uprzedź dziecko do kogo ma się zwrócić o pomoc w sytuacji kryzysowej np. kiedy 
będzie tęskniło do mamy, kiedy zrobi siusiu w majteczki. 

 Nie rozprawiaj w pierwszych dniach o wątpliwościach dotyczących nowego 
przedszkola, nie krytykuj wychowawczyń i nie doszukuj się niedociągnięć, nie 
narzekaj na inne dzieci. 

 Staraj się powstrzymać od sugerowania dziecku preferencji żywieniowych czy 
behawioralnych. Odpowiednio zmotywowane będzie zjadało mniej lubiane posiłki i 
uczestniczyło we wszystkich zajęciach przedszkolnych. 

 Rozmawiaj z dzieckiem na temat minionego dnia , ale nie bądź zbyt natarczywa/y. Z 
czasem maluch będzie coraz chętniej opowiadał o przedszkolu sam. 

 Już od pierwszych dni zauważaj najmniejsze sukcesy dziecka, a ewentualne porażki 
staraj się traktować jak coś naturalnego. 

 
 


