
 

                        Szanowni Państwo!  

Już niebawem rozpocznie się nowy rozdział w życiu Waszego 

dziecka, który zapoczątkuje wieloletnią edukację  i proces 

przygotowania  do dorosłego życia. Ta nowa sytuacja dla Waszego 

dziecka, ale także dla Was, drodzy Rodzice, może nieść ze sobą 

wiele emocji począwszy   od radości, poprzez ciekawość połączoną 

z niewielkim niepokojem przed nową sytuacją. 

Jak ułatwić dziecku  start  w przedszkolu ?         

                               Rady na pierwsze dni 
 

RODZICE! 

  

1.  Nie przychodźcie do przedszkola na „ostatnią  chwilę”, 

unikajcie pośpiechu. Droga do przedszkola powinna być raczej 

miłym spacerem, a nie wyścigiem z czasem.  

 

2.  Nie obiecujcie swojemu maluchowi nagród za pójście do 

przedszkola – dziecka nie można przekupywać. 

  

3.  Nie przeciągajcie nadmiernie pożegnania w szatni. 

Odprowadźcie dziecko do sali ( uśmiech buziak i pa-pa)                          

i przekażcie pod opiekę nauczycielce. Na pewno ona zachęci do 

wspólnej zabawy czy zainteresuje czymś ciekawym jeśli dziecko 

płacze po rozstaniu. Często płaczące dziecko po kilku minutach 

oswaja się z otoczeniem i podejmuje zabawę. 

 

4.  W żadnym wypadku nie zabierajcie dziecka do domu, kiedy 

płacze przy rozstaniu. Jeżeli zrobicie to choć raz, Wasz maluch 



będzie wiedział, że łzami można wszystko wymusić. Bądźcie 

konsekwentni! 

  

5. Nie martwcie się o leżakowanie. Wytłumaczcie dziecku, że 

będzie odpoczywać np. ze swoją przytulanką. Zwykle dzieci po 

kilku dniach traktują leżakowanie całkowicie naturalnie.  

6. Pierwsze dni w przedszkolu wiążą się zwykle z zachwianiem u 

dziecka poczucia bezpieczeństwa. Dlatego dobrze jest odbierać je 

przez kilka dni nieco wcześniej np. po obiedzie.  

7.  Nie zmuszajcie dziecka, aby zaraz po przyjściu do domu 

opowiadało co wydarzyło się w przedszkolu. To powoduje 

niepotrzebny stres. Ono samo będzie wiedziało, kiedy podzielić się 

swoimi przeżyciami.    

  

8. Chwalcie dziecko jak najczęściej  np. za wykonanie drobnych 

czynności w zakresie samoobsługi, za pięknie wykonany  rysunek,  

  

9. Pozwólcie dziecku zabrać do przedszkola ulubioną  

przytulankę.  

  

10. W sprawach jedzenia nie decydujcie za dziecko prosząc by nie 

dawać mu np. zupy mlecznej, ponieważ nie lubi. Jeżeli nie ma 

żadnych przeciwwskazań lekarskich dotyczących danej potrawy, 

spróbujcie zachęcić do jej zjadania. Często też dzieci zapominają, 

że nie lubią czegoś i w towarzystwie rówieśników jedzą wszystko. 

Domagają się nawet tych potraw w domu. 

  

11. Traktujcie chodzenie do przedszkola jako sprawę naturalną. 

Nie omawiajcie wszystkich problemów przy dziecku (płakało, nie 

chciało jeść...itd.), by nie wprowadzać atmosfery napięcia, 

niepewności.                                                             

  

12.  Wszelkie wątpliwości związane z przystosowaniem dziecka 

wyjaśniajcie z nauczycielkami danej grupy. Pytajcie je nie tylko: 

„czy moje dziecko dzisiaj wszystko zjadło”, ale także o to, czy 

nawiązuje kontakt z rówieśnikami, czy radzi sobie                                

z różnymi poleceniami, czy nie sprawia kłopotów 



wychowawczych. Nauczycielki chętnie odpowiedzą na te 

pytania.    

                                                                                    

Rodzice !  Nie bójcie się, że Wasze  dziecko sobie nie poradzi.  

Ono od razu wyczuje Wasze nastroje i będzie negatywnie 

nastawione do nowego etapu w swoim życiu. 

 

Przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci mogą się wielostronnie 

rozwijać, eksperymentować, bawić własną twórczością,                      

gdzie dorośli mają czas tylko dla dzieci. 

 
Dzieciom, które po raz pierwszy przyjdą  do przedszkola 

życzymy, aby szybko zaakceptowały nową rzeczywistość, aby 

znalazły nowych kolegów  i  koleżanki, życzliwych ludzi i odkryli 

niezwykłą radość z pobytu w przedszkolu. 

 

Rodzicom życzymy zadowolenia z usług przedszkola                                   

i dumy ze swoich dzieci. 
 

 

                                              Z wyrazami szacunku 
                                               Dyrektor, Nauczyciele 


