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Wstęp

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć

 o tym, jak żyć, co robić i jak postępować,

nauczyłem się w przedszkolu”.

Robert Fulghum 

Rozpoczęcie  przez  dziecko  edukacji  przedszkolnej  to  bardzo  ważny,  znaczący  

i  przełomowy moment,  ponieważ wiąże  się  on niejednokrotnie  z  radykalną  zmianą  trybu

życia.  Do przedszkola przychodzą dzieci o różnych zdolnościach przystosowawczych. Dla

wielu  z  nich  jest  to  pierwsze  rozstanie  z  domem rodzinnym,  mamą i  tatą  oraz  pierwszy

kontakt z grupą rówieśniczą. Jedne dzieci adoptują się łatwo do grupy przedszkolnej, z kolei

inne mają poważne trudności. W związku z tym nasuwa się pytanie: „Co należy zrobić, aby

złagodzić negatywne skutki procesu adaptacji dziecka do grupy przedszkolnej?”.

Dlatego też, mając na względzie dobro każdego dziecka, które z początkiem września

przekroczy  próg  przedszkola  w  Głobinie  został  opracowany  niniejszy  program  adaptacji

wstępnej pt. „Wkrótce będę przedszkolakiem”.
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1. Założenia programu adaptacyjnego

Założeniem  niniejszego  programu  jest  wspomaganie  i  ukierunkowanie  rozwoju

dziecka  zgodnie z  jego wrodzonym potencjałem i  możliwościami  rozwojowymi.  Program

adaptacyjny oparty na wiedzy o rozwoju dziecka, określa system wzajemnych oddziaływań

pedagogicznych  oraz  organizacyjnych  przedszkola,  rodziny  w  celu  stworzenia  dzieciom

lepszego startu przedszkolnego.

2. Cele główne i szczegółowe programu

Cele główne programu adaptacyjnego:

• ułatwienie  nowoprzyjętym  do  przedszkola  dzieciom  startu  poprzez

wspomaganie  i  ukierunkowanie  rozwoju  dziecka  w  aspekcie  społecznym,

zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi;

• stworzenie  dzieciom  odpowiednich  warunków,  umożliwiających  szybką  

i łatwą adaptację w nowym środowisku społecznym, jakim jest przedszkole;

• nawiązanie  współpracy  z  domem  rodzinnym  przedszkolaków  w  celu

określenia  wspólnych  działań  odnośnie  adaptacji  i  stworzenie  atmosfery

wzajemnego zaufania i akceptacji.

Cele szczegółowe programu adaptacyjnego:

Program pomoże dzieciom w: 

• szybszym przystosowaniu się do nowego środowiska,

• poznaniu nauczycielek, pracowników, pomieszczeń i otoczenia przedszkola,

• zaznajomieniu  się  z  sytuacjami,  z  jakimi  mogą  się  spotkać  w  nowym

środowisku,

• przezwyciężeniu  strachu  i  lęku  przed  rozstaniem  z  rodzicami  i  zmianą

środowiska,

• ukształtowaniu w sobie pozytywnego wizerunku przedszkola,

• rozumieniu i stosowaniu norm oraz zasad współżycia w grupie,

• uświadomieniu  sobie,  że pobyt w przedszkolu może być dla nich ciekawą  

i wesołą zabawą oraz formą radosnego działania.
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Rodzicom/ opiekunom pozwoli: 

• przezwyciężyć  obawy  i  zmniejszyć  lęk  przed zmianą  środowiska  swojego

dziecka,  w  tym  koniecznością  oddania  go  pod  opiekę  nauczycielom

przedszkola,

• zapoznać się z nauczycielkami, pracownikami, pomieszczeniami i otoczeniem

przedszkola,

• zaznajomić się z wymaganiami stawianymi dzieciom przez przedszkole,

• zdobyć zaufanie do pracowników,

• dokonać obserwacji zachowań dziecka na tle rówieśników,

• zrozumieć  znaczenie  samoobsługi  dziecka  jako  warunku  lepszej  adaptacji  

w środowisku przedszkolnym,

• nawiązać aktywną współpracę z przedszkolem, w tym budowanie wzajemnej

więzi, opartej na zaufaniu.

Nauczycielowi pomoże:

• lepiej poznać dzieci zapisane do przedszkola,

• obserwować dzieci, w szczególności ich zachowanie, 

• zapoznać  się z  rodzicami/  opiekunami  dzieci  oraz wprowadzić ich  w życie

przedszkolne,

• poznać oczekiwania rodziców/ opiekunów w stosunku do przedszkola1.

3. Adaptacja dzieci

Adaptacja  dziecka  do  przedszkola  jest  bardzo  ważnym aspektem wychowawczym,

mającym  ogromny  wpływ  na  dalsze  funkcjonowanie  dziecka  na  kolejnych  szczeblach

edukacji  oraz  w  jego  dalszym  życiu.  Jest  istotna  nie  tylko  z  punktu  widzenia  praktyki

pedagogicznej, ale również nauczyciela i rodzica.

Dziecko adoptujące  się do przedszkola ma do opanowania wiele  złożonych zadań.

Musi nauczyć się zaspakajać swoje potrzeby i dążenia w sposób społecznie akceptowany,

przyswoić normy i zasady współżycia z innymi.

Pojęcie adaptacji jest różnie definiowane przez wielu autorów2:

1 M. Górska, Będę przedszkolakiem – program adaptacyjny, „Wychowanie w Przedszkolu” nr 7/ 2003, s. 408 
- 409.
2 A. Klim – Klimaszewska, Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego, Siedlce 2006, s. 11.
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Według  T.  Tomaszewskiego  „adaptacja,  inaczej  przystosowanie,  oznacza

regulowanie  wzajemnych  stosunków  organizmu  z  otoczeniem,  a  w  przypadku  człowieka,

głównie z otoczeniem społecznym”.

Zdaniem  H.  Spionek  „adaptacja  do  środowiska  to  przystosowanie  polegające  na

nabywaniu różnych celowych form oraz sposobów zachowania, co dokonuje się głównie przez

naśladownictwo”.

Natomiast J. Pruchy i inni uważają, że „ adaptacja to ogólnie proces dostosowania się

do czegoś”.

A. Kienig twierdzi, że  „ adaptacja do przedszkola jest odzwierciedleniem zdolności

przystosowawczych  do  środowiska  poza  rodzinnego  i  stanowi  centralne  doświadczenie

dziecka w tym okresie rozwojowym”3 .  

A zatem przez adaptację do przedszkola należy rozumieć przystosowanie dziecka do

warunków i wymagań środowiska pozarodzinnego w taki sposób, aby mogło ono radzić sobie

z trudnościami, umiało znosić ograniczenia zmiany standardów zaspokajania swoich potrzeb,

mogło pełnić w nim określone role społeczne, a poprzez pełnienie tych ról zaspokajało swoje

potrzeby oraz osiągało poczucie zadowolenia i wewnętrznej satysfakcji.

Należy również wspomnieć o tym, że zdolności adaptacyjne małego dziecka zależą od

wielu  czynników uważanych za  ważne w procesu  adaptacji.  Można je  podzielić  na  dwie

grupy: endogenne (wewnętrzne) i egzogenne (zewnętrzne). 

Do czynników endogennych zalicza się:

• wiek dziecka,

• płeć,

• indywidualne cechy układu nerwowego,

• stan zdrowia dziecka,

• ogólny poziom rozwoju psychoruchowego dziecka.

Natomiast wśród czynników egzogennych wymienia się: 

• środowisko  rodzinne  dziecka,  tj.  warunki  bytowe  rodziny,  jej  strukturę

formalną, liczbą członków rodziny, wzajemny stosunek między nimi, postawy

rodziców oraz związany z tym system wychowania;

3 A. Kienig, Przystosowanie dzieci trzyletnich do przedszkola w: Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci 
pod red. S. Guz, Warszawa 2001, s. 162.
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• cechy nowego środowiska, do którego dziecko musi się przystosować, a więc

warunki lokalowe przedszkola, wyposażenie w sprzęt i zabawki, liczba dzieci

w grupie, oddziaływania wychowawcze nauczycielek4. 

4. Dojrzałość przedszkolna

Dojrzałość przedszkolna jest to:  „ osiągniecie przez dziecko takiego stopnia rozwoju

emocjonalno – społecznego,  fizycznego i  umysłowego,  jaki  pozwala mu na pozostawanie  

w  ciągu  kilku  godzin  dziennie  pod  opieką  personelu  przedszkola  i  współuczestniczenie  

w  organizowanych  tam  zajęciach.  Chodzi  o  takie  funkcjonowanie  dziecka  w  warunkach

przedszkola, by bez poważniejszych trudności, jeśli nie od razu, to w możliwie krótkim czasie,

mogło zaadaptować się do życia zbiorowego w grupie rówieśniczej”5. 

Jako  element  dojrzałości  przedszkolnej  postrzegany  jest  poziom  umiejętności

samoobsługowych  dzieci.  Przedszkole  oczekuje,  że  dziecko  rozpoczynające  edukację  

w przedszkolu powinno mieć opanowane następujące czynności/ umiejętności: 

• komunikatywność,

• samodzielne jedzenie,

• mycie rąk,

• czynności higieniczne przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

• zdejmowanie i ubieranie podstawowych części garderoby,

• rozpoznawanie swoich rzeczy wśród innych,

• wycieranie nosa,

• w miarę rytmiczne chodzenie po schodach przy poręczy,

• znajomość swojego imienia i nazwiska,

• udział w prostych pracach porządkowych.

A  zatem  dziecko  dojrzałe  do  edukacji  przedszkolnej  cechuje  przede  wszystkim

pozytywny stosunek emocjonalny do przedszkola, chce do niego uczęszczać, łatwo nawiązuje

kontakty z personelem i rówieśnikami.  Dobrze przystosowuje się do nowego trybu życia  

i  rozkładu  dnia,  do  warunków  nowego  otoczenia  i  wymagań  związanych  ze  sposobem

korzystania z urządzeń i wyposażenia. Wykazuje dużą aktywność zabawową. W codziennym

zachowaniu przejawia wiele samodzielności i zaradności, wywiązuje się dostatecznie z zadań

stawianych  przez  grupę  rówieśniczą,  z  własnej  inicjatywy  nawiązuje  kontakty  słowne  

4 A. Klim – Klimaszewska, Adaptacja dziecka do..., op. cit., s. 13.
5 Ibidem, s. 27.
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z  dziećmi  i  dorosłymi,  przejawia  akceptacje  dla  osób dorosłych  i  przebywających  w ich

grupie. Ma pozytywny stosunek do pełnienia drobnych ról i prac społecznych, do wymagań

stawianych w zakresie czynności samoobsługowych i sposobów odnoszenia się do partnerów

interakcji,  interesuje  się  wydarzeniami  w  grupie,  wyraża  chęć  współdziałania  z  innymi  

w rozwiązywaniu pojawiających się trudności w pełnieniu roli przedszkolaka6.

5. Formy działań służące realizacji programu

Realizacja programu będzie odbywała się poprzez:

• zebrania informacyjne dla rodziców,

• zwiedzanie przedszkola, w tym zapoznanie z personelem i pomieszczeniami

oraz możliwość wejścia na plac zabaw,

• spotkania adaptacyjne - wspólne zabawy dla rodziców i dzieci,

• przygotowanie przedszkola na przyjęcie nowych dzieci (ozdoby, symboliczne

upominki),

• udział  rodziców i  dzieci  w imprezach  organizowanych  przez  przedszkole,  

np. festyn,

• ankietowanie  -  zbieranie  informacji  rodziców  o:  dziecku,  przydatności

programu adaptacyjnego,

• wyposażenie  rodziców  w  materiały  instruktażowe,  tj.  rady  dla  rodziców

przygotowujących swoje pociechy do przedszkola, wyprawka przedszkolaka,

list rozpoczynający rok przedszkolny, ważne zasady w adaptacji  dziecka do

przedszkola,

• kartę oceny adaptacji przedszkolaka7.

6. Harmonogram podejmowanych działań

L.p. Termin Opis działań

1. marzec Reklama i promocja przedszkola - informacja na temat 
rekrutacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń, 
wysyłanie listów informacyjnych do rodziców. 
Złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w tej
samej placówce.

6 Ibidem, s. 28.
7 A. Klim – Klimaszewska, Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska 
przedszkolnego, Warszawa 2011, s. 67.
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2. kwiecień Pierwszy kontakt dzieci i ich rodziców z przedszkolem 
- okres zapisu. 
Nabór wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz 
dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 
rekrutacyjnych.
Praca komisji rekrutacyjnej - wyłonienie kandydatów 
spełniających kryteria na pierwszym i drugim etapie 
rekrutacji. 
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych.
 Złożenie przez rodziców potwierdzenia woli zapisu dziecka 
w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane. 
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

3. maj Postępowanie uzupełniające do przedszkola.

4. czerwiec Zebranie informacyjne dla rodziców - zapoznanie z: 
dyrektorem i nauczycielami, funkcjonowaniem przedszkola, 
rozkładem dnia oraz pomieszczeniami i placem zabaw. 
Przekazanie rodzicom wyprawki przedszkolaka oraz rad 
przygotowujących dzieci do przedszkola. 

5. sierpień Spotkania adaptacyjne z udziałem: nauczycieli, dzieci 
i rodziców. Wspólne zabawy integracyjne, gry i zabawy 
ruchowe, muzyczno - ruchowe oraz działania plastyczne 
w sali przedszkolnej, w sali gimnastycznej, na świeżym 
powietrzu i placu zabaw. 
Przekazanie rodzicom materiałów instruktażowych: 
„List rozpoczynający rok przedszkolny”, „Ważne zasady 
adaptacji dziecka do przedszkola”.
Wypełnienie przez rodziców ankiety informacyjnej 
pt. „Moje Dziecko”.

6. wrzesień „Witamy  w  przedszkolu” -  uroczyste  rozpoczęcie  roku
przedszkolnego.
„Pasowanie na Przedszkolaka” - uroczystość z udziałem 
dyrektora, n-li i rodziców z okazji Ogólnopolskiego Dnia 
Przedszkolaka (20 września).

7. październik Zebranie z rodzicami - przekazanie przez n-la informacji na 
temat procesu adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych.
Uzyskanie opinii na temat realizacji Programu adaptacyjnego 
pt. „Wkrótce będę przedszkolakiem”. 

7. Ewaluacja programu

Celowość i efektywność działań adaptacyjnych należy monitorować przez cały okres 

adaptacyjny.

Proponowane formy monitoringu to:

• systematyczna obserwacja dzieci,
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• ankieta dla rodziców pt. „Moje Dziecko” zawierająca podstawowe informacje

o nowo przyjętych dzieciach,

• karta oceny adaptacji  przedszkolaka wypełniana przez n-la i przekazana dla

rodziców podczas październikowego zebrania,

• ankieta  dla  rodziców  zawierająca  opinię  na  temat  realizacji  Programu

adaptacyjnego pt. „Wkrótce będę przedszkolakiem”. 

Na zakończenie należy wspomnieć, że program adaptacyjny nie gwarantuje dobrego

przystosowania dziecka do przedszkola, niemniej znacznie je przyspiesza i ułatwia, bowiem

na  początku  roku,  we  wrześniu,  nie  wszystko  będzie  dla  dziecka  nowe  i  nieznane,  

nie wszystko będzie budziło niepokój. 
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Aneks
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Załącznik nr 1

RADY DLA RODZICÓW 
PRZYGOTOWUJĄCYCH SWOJE POCIECHY DO PRZEDSZKOLA

1. Nie należy dziecka straszyć przedszkolem, np. „Tam zrobią z Ciebie grzeczne dziecko” . 

2. Należy wyjaśnić dziecku, dlaczego będzie chodzić do przedszkola.

3. Należy w domu dużo rozmawiać o przedszkolu, opowiadać, że dziecko będzie się tam

uczyć oraz będzie mogło bawić się z kolegami, rysować, budować, itp.

4. Ważne  jest  przedstawienie  pozytywnego,  ale  niezbyt  wyidealizowanego  obrazu

przedszkola. Pomocne w tym mogą być książki o przedszkolu dla dzieci, np.  „Wkrótce

będę przedszkolakiem”  Karoliny Turek,  „Lulaki, pan Czekoladka i przedszkolaki, czyli

ważne sprawy małych ludzi”  Beaty  Ostrowickiej,  „Opowiadania  dla przedszkolaków”

Renaty Piątkowskiej, „Witajcie w przedszkolu” Jutty Garbert i Ingrid Kellner.

5. Należy wraz z dzieckiem dokonywać zakupu wyprawki do przedszkola.

6. Jeżeli dziecko do tej pory nie rozstawało się z rodzicami, powinno być na kilka godzin

pozostawiane  u  dziadków  lub  znajomych,  bowiem  w  przeciwnym  razie  przedszkole

będzie kojarzyło się mu z pierwszym rozstaniem.

7. Często należy pozwalać dziecku na samodzielność,  nie wyręczać go w ubieraniu, przy

jedzeniu, myciu rąk, a także podczas korzystania z toalety.

8. Należy  postarać  się,  aby  dziecko  miało  jak  najwięcej  kontaktów  z  rówieśnikami,  

np. na placu zabaw oraz w domu dzieci powinny bawić się same (bez udziału dorosłych,

ale pod ich kontrolą).

9. Należy  stopniowo  dopasowywać  rytm  dnia  dziecka  w  domu  do  tego,  jaki  panuje  

w przedszkolu. Można przy tym wspomnieć, co o tej porze robią dzieci w przedszkolu. 

10. Warto do minimum zredukować inne stresy, niezwiązane z przedszkolem, aby na czas

pierwszych  tygodni  w  przedszkolu  wyłączyć  większe  wrażenia  czy  życiowe  zmiany  

(np. przeprowadzka, dłuższa nieobecność rodziców w domu, itp.). W takich przypadkach

należy  podwójnie  zadbać  o  zaspokojenie  potrzeb  dziecka,  szczególnie  tych

emocjonalnych.

Źródło:

1. Lubowiecka  J.,  Trudności  dziecka  w  przystosowaniu  się  do  przedszkola.  w:  Wychowanie  

w Przedszkolu 2001, nr 6.

2. Rzadkiewicz M., Mamo, tato! Idę do przedszkola, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2006 r.
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Załącznik nr 2

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

1. Kapcie/ obuwie zmienne.

2. Blok techniczny biały A 4 - 1 sztuka.

3. Blok techniczny kolorowy A 4 - 1 sztuka.

4. Klej biurowy w sztyfcie - 2 sztuki.

5. Kredki świecowe - 1 opakowanie.

6. Kredki ołówkowe 12 kolorów - 1 opakowanie.

7. Plastelina - 2 opakowania.

8. Ołówek miękki - 1 sztuka.

9. Temperówka - 1 sztuka.

10. Gumka - 1 sztuka.

11. Wycinanki - 1 sztuka.

12. Nożyczki  dla  dzieci  dobrze  tnące  (odpowiednie  dla  dziecka  leworęcznego  

i praworęcznego) - 1 sztuka.

13. Teczka papierowa na gumkę do przechowywania prac - 2 sztuki.

14. Farby plakatowe - 1 sztuka + gruby i cienki pędzel.

15. Bibuła - 2 sztuki (kolory do wyboru).

16. Patyczki do liczenia.

17. Chusteczki higieniczne - 1 opakowanie po 10 sztuk.

18. Mały notesik w kratkę do wpisywania informacji dla rodziców.
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Załącznik nr 3

ANKIETA DLA RODZICÓW

„MOJE DZIECKO”

Drodzy Rodzice/ Opiekunowie,

ponieważ  Wasze  dziecko  z  początkiem  września  rozpocznie  edukację  przedszkolną  
w Punkcie Przedszkolnym w Głobinie zależy Nam, aby ten czas był dla Państwa i dziecka
radosny. Chcemy również poznać jego potrzeby, zainteresowania i upodobania. 

I. Dane o dziecku i rodzinie:

1. Imiona i nazwisko dziecka: ......................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia: .........................................................................................................
3. Rodzeństwo: .............................................................................................................................
4. Rodzice: 

• imię i nazwisko matki:  ....................................................................................................
• miejsce pracy: ..................................................................................................................
• imię i nazwisko ojca:  ......................................................................................................
• miejsce pracy: ..................................................................................................................
• dokładny adres zamieszkania: .........................................................................................
• telefon: matka ............................................................, ojciec ..........................................

II. Informacje o dziecku:

1. Czy dziecko uczęszczało do żłobka albo przedszkola, jeśli tak to, jak długo?
.................................................................................................................................................

2. W jaki wieku zaczęło: chodzić ........................................., mówić ..........................................
3. Czy dziecko choruje, jeśli tak to, na jakie choroby?

.................................................................................................................................................
4. Jakie choroby zakaźne przebyło? .............................................................................................

.................................................................................................................................................
5. Czy dziecko jest pod kontrolą poradni specjalistycznej, jeśli tak, to jakiej? ...........................

.................................................................................................................................................
6. Czy dziecko ma wadę wymowy? .............................................................................................

.................................................................................................................................................
7. Czy dziecko jest praworęczne czy leworęczne? ......................................................................
8. Czy jest coś niepokojącego w zachowaniu dziecka?

• agresja ..............................................................................................................................
• nadpobudliwość ...............................................................................................................
• inne ...................................................................................................................................

9. Czy dziecko ma: swój pokój ......................, kącik z biurkiem do pracy ................................,
zabawki  .......................................,  kolorowanki  ................................,  przybory  do
rysowania ......................................., książeczki do oglądania ..............................................,

bajki, których chętnie słucha ..................................................................................................
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10. Z kim dziecko spędza większość czasu wolnego? .................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

11. Ulubiona forma spędzania czasu wolnego dziecka to:  .........................................................
.................................................................................................................................................

12. Inne ważne informacje na temat dziecka  ..............................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Serdecznie dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiety.

16



Załącznik nr 4

DROGA MAMO! DROGI TATO!

Początek września zbliża się wielkimi krokami, a Wasze

dziecko rozpocznie niezwykle ważny etap w swoim życiu.

To będzie wyjątkowa chwila również dla Was.

Pojawi się wzruszenie, łzy oraz stres.

Te wszystkie uczucia są normalne i każdy Rodzic je przeżywa.

Pamiętajcie, nie jesteście sami.

Przygotujcie na ten moment zarówno swoje dzieci jak i siebie.

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to bardzo dobra decyzja

i nie pozwólcie, aby Wasze dziecko zauważyło 

Wasz niepokój, czy wahania.

Początki są trudne dla Was, Waszego dziecka 

i Nas - nauczycieli.

Jednak pozytywne nastawienie i współpraca 

zaowocuje uśmiechem na twarzy Waszego dziecka.

Przygotujcie się na okres adaptacji,

zapoznajcie się ze wszystkimi wskazówkami.

Dobrze przygotowani i świadomi Rodzice to połowa sukcesu,

o drugą połowę zadbamy MY.

Trzymamy za Was kciuki.
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Załącznik nr 5

ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU
WAŻNE ZASADY DLA RODZICÓW

1. Nie przeciągaj pożegnania w szatni. Pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź,

przekazując przedszkolaka nauczycielowi.

2. Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu. Jeśli zrobisz to, choć raz,

będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.

3. 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.

4. 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.

5. Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło

się w przedszkolu – to powoduje niepotrzebny stres.

6. Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je

do przedszkola tata lub inna osoba, która zna pociechę.

7. Staraj się określać, kiedy przyjdziesz po dziecko, w miarę dokładnie. Nie mów więc:

„przyjdę,  kiedy  skończę  pracę”,  ponieważ  dziecko  nie  wie,  o  której  godzinie  rodzice

kończą  pracę.  Lepiej  powiedz:  „odbiorę  cię  z  przedszkola  po  powrocie  z  podwórka,

popołudniowej zabawie swobodnej”. Jest to dla dziecka dobra miara czasu, gdyż wie, jaki

jest rytm w przedszkolu. Najważniejsze jest to, by DOTRZYMAĆ SŁOWA!

8. Nie  okazuj  negatywnych  emocji:  nie  płacz,  nie  wracaj  pod  drzwi,  gdy  słyszysz,  że

Twoja  pociecha  płacze.  Takie  zachowania  u  dziecka  rozpoczynającego  dopiero

funkcjonowanie  poza  środowiskiem  rodzinnym  są  zupełnie  normalne!  Kiedy  jednak

dziecko zobaczy, że rodzic czuje się niepewnie, pozostawiając go w przedszkolu, będzie

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

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

absorbują je nowi koledzy i wielość zabawek. A życzliwe i uśmiechnięte panie zawsze

przytulą, wezmą na kolana i uspokoją, zajmując jego uwagę czymś miłym i pozytywnym.

10. Tłumacz dziecku, że reguły obowiązujące w przedszkolu są dobre. Dzieci lubią, gdy

ich świat jest uporządkowany i ma swoją harmonię. Brak zasad i wymogów ze strony
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nauczyciela sprawia, że maluch odczuwa chaos, a to powoduje brak poczucia stabilności 

i bezpieczeństwa w nowym miejscu.

11. Wszystkie  wątpliwości  lub  pytania  kieruj  do  nauczycieli  oraz  wychowawcy. 

To  osoby,  które  spędzają  z  dzieckiem  większość  dnia,  więc  doskonale  je  znają  i  są

kompetentni w swoim zawodzie. Na pewno uzyskasz pomoc i osiągniesz porozumienie.

Dziecko widząc, że rodzice rozmawiają z nauczycielami, czuje się bezpieczne.
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Załącznik nr 7

KARTA OCENY ADAPTACJI PRZEDSZKOLAKA

Imiona i nazwisko dziecka: ..........................................................................................................

Data urodzenia: ............................................................................................................................

Data rozpoczęcia edukacji przedszkolnej: ...................................................................................

1. Czy  dziecku  często  zdarza  się  płakać  przy  porannym  rozstaniu  z  rodzicem/

opiekunem?

a) bardzo często b) czasami c) rzadko d) nigdy

2. Czy dziecku często zdarza się płakać w czasie dnia spędzanego w przedszkolu?

a) tak b) nie

3. Czy dziecko lubi bawić się z rówieśnikami? 

a) tak b) raczej tak c) nie d) raczej nie

4. Czy  dziecko  ma  przynajmniej  jednego  kolegę/  koleżankę  w  przedszkolu,  

z którym/ którą lubi się bawić albo rozmawiać?

a) tak b) nie

5. Jak często dziecko ma niepokojące objawy somatyczne (wymioty, ból brzucha, ból

głowy itp.)?

a) bardzo często b) czasami c) rzadko d) nigdy

6. Jak często przedszkolak inicjuje kontakt z innym dzieckiem?

a) bardzo często b) czasami c) rzadko d) nigdy

7. Jak często dziecko inicjuje kontakt z pracownikiem przedszkola?

a) bardzo często b) czasami c) rzadko d) nigdy

8. Czy dziecko chętnie włącza się do zabaw grupowych?

a) tak b) raczej tak c) nie d) raczej nie

9. W jakim nastroju dziecko jest najczęściej?

a) radosne b) pogodne c) wesołe d) smutne e) zapłakane f) zamyślone
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10. Formy zachowania dziecka?

a) aktywne b) zagubione c) ruchliwe d) nieśmiałe e) agresywne f) bierne

g) wesołe g) płaczliwe h) inne ......................................................................

11. Czy dziecko rozumie zasady i normy panujące w przedszkolu?

a) tak b) raczej tak c) nie d) raczej nie

12. Czy dziecko przestrzega zasad i norm panujących w przedszkolu?

a) tak b) raczej tak c) nie d) raczej nie

13. Czy dziecko przejawia agresję (słowną lub fizyczną) w stosunku do innych dzieci?

a) tak b) nie

14. Czy dziecko jest samodzielne w zakresie samoobsługi (adekwatnie do wieku)?

a) jest bardzo samodzielne b) jest dosyć samodzielne c)  jest  mało  samodzielne  

d) jest niesamodzielne 

15. Jak często dziecku zdarza się moczyć w przedszkolu?

a) bardzo często b) czasami c) rzadko d) nigdy

16. Jaka jest umiejętność dziecka przystosowania się do przedszkolnych warunków?

a) łatwo przystosowuje się b)  ma  pewne  trudności  w  przystosowaniu  się  

c) ma duże trudności w przystosowaniu się
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Załącznik nr 8

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

prosimy o wyrażenie opinii na temat realizacji Programu adaptacyjnego pt.  „Wkrótce będę
przedszkolakiem”.  Uzyskane  od  Państwa  informacje  pozwolą  na  modyfikację  programu  
w następnych latach. Prosimy o uważne przeczytanie i zaznaczenie właściwej odpowiedzi.

1. Czy uważają Państwo, że Program adaptacyjny w przedszkolu jest potrzebny?

a) tak

b) nie

c) nie mam zdania

2. Czy braliście Państwo razem z dzieckiem udział w spotkaniach adaptacyjnych?

a) tak, we wszystkich    

b) tak, okazjonalnie        

c) nie, nie uczestniczyliśmy

3. W skali od 1 - 5 proszę ocenić przydatność spotkań adaptacyjnych?

a) 1 - bardzo słabo    

b) 2 - słabo        

c) 3 - przeciętnie

d) 4 - dobrze

e) 5 - bardzo dobrze

4. Czy  Państwa  zdaniem  Program  adaptacyjny  pomógł  rodzicom  i  dziecku  
w przygotowaniach do przedszkola? 

a) tak (w jaki sposób?) .....................................................................................................
     ......................................................................................................................................
b) nie (dlaczego?) .............................................................................................................
    .......................................................................................................................................

5. Co zdaniem Państwa w Programie  adaptacyjnym należałoby:  zmienić,  poprawić,
udoskonalić?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
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