„Wszystkiego, co w Ŝyciu waŜne, nauczyłem się w przedszkolu...”
Robert Fulghum

Drodzy Rodzice!
Wasze dziecko wkracza w wiek przedszkolny. Niedługo wybierze się w wielką podróŜ, przekroczy
próg domu rodzinnego i wkroczy w świat społeczny.
Doświadczenia przedszkolne stanowią ogromną wartość i wpływają na całe Ŝycie dziecka.
W przedszkolu waŜna jest nie tylko zdobywana wiedza, ale istotne jest równieŜ budowanie wiary
w siebie, moŜliwość dokonywania samodzielnych wyborów, umiejętność radzenia sobie
ze zmianami i umiejętność współdziałania z innymi.
Co przedszkole daje dziecku?


Przedszkole zaspokaja naturalną ciekawość i aktywność dziecka, rozwija wyobraźnię i inicjatywę.
Dziecko ma okazję uczestniczyć w róŜnorodnych, ciekawych zajęciach: wspinanie się, bieganie,
tańczenie, malowanie, rysowanie, śpiewanie, zespołowe zabawy. Poznaje i eksperymentuje
z róŜnymi materiałami, np. farbami, wodą, gliną, papierem.



W przedszkolu dziecko duŜo czasu spędza w towarzystwie rówieśników. Dzięki zabawie nawiązuje
kontakt, uczy się proponować swoje pomysły, ale równocześnie realizuje pomysły kolegów z grupy.
Zabawa w towarzystwie innych jest ogromnym źródłem przyjemności i rozwoju.



Dziecko uczy się Ŝyć w grupie, poznaje sposoby komunikowania się z innymi, znajduje w grupie
swoje miejsce. Stopniowo uczy się przestrzegać zasad, pomagać, czekać na swoją kolej
oraz podejmować róŜne decyzje, radzić sobie z rywalizacją i rozwiązywać wspólnie konflikty.



Poprzez doświadczanie, w czym jest podobne, a czym się róŜni uczy się szacunku do innych,
do indywidualności, odmienności, róŜnorodności.



W przedszkolu dziecko przeŜywa pierwsze dziecięce przyjaźnie, miłości. Uczy się i doświadcza
róŜnorodnych sytuacji związanych z byciem dziewczynką i chłopcem.



Przedszkole wspiera samodzielność dzieci, zarówno w samoobsłudze, np. w ubieraniu, myciu,
jedzeniu, ale równieŜ w twórczym i samodzielnym myśleniu. Jest miejscem, w którym dzieci
rozwijają własną gotowość do podejmowania nowych działań i wytrwałości w ich realizacji.



Dziecko przedszkolne intensywnie rozwija się językowo. Poprzez słuchanie i rozmowy z
rówieśnikami, nauczycielkami, szybciej zaczyna mówić wyraźnie, wzbogaca się jego słownictwo.
Zdobywa róŜne konkretne umiejętności związane z przygotowaniem do nauki czytania, pisania,
liczenia.
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Jak wybrać przedszkole?
Przedszkola są róŜne : publiczne, prywatne, społeczne, róŜnią się takŜe koncepcją pracy,
wielkością, ceną.
Rodzicu wybierając przedszkole, kieruj się tym co jest najlepsze dla Twojego dziecka poniewaŜ
będzie to miejsce, w którym przez najbliŜsze cztery lata dziecko, będzie spędzało przynajmniej
połowę dnia.


Zbierz informacje o róŜnych przedszkolach. Jaką opinię mają przedszkola w Twoim środowisku, czy
lubią tam chodzić dzieci Twoich znajomych, co mówią o przedszkolach inni rodzice? Co mówią
dzieci?



Przy podejmowaniu decyzji koniecznie osobiście odwiedź wybrane przedszkola i zapytaj o waŜne
dla Ciebie i dziecka kwestie. Masz prawo pytać o wszystko, a zadaniem pracowników przedszkoli
jest udzielenie Ci wyczerpujących odpowiedzi. Skorzystaj z organizowanych w tym celu Dni
Otwartych, w przedszkolach.



Sprawdź, jak przedszkole pomaga dzieciom w czasie adaptacji. Początek w przedszkolu jest bardzo
waŜny i bywa trudny, to przecieŜ dla dziecka całkiem nowa sytuacja. Dobre przedszkole ma
opracowane procedury adaptacyjne: np. organizuje specjalne zajęcia adaptacyjne wspólnie z
rodzicami, umoŜliwia korzystanie z ogródka przedszkolnego przyszłym przedszkolakom, a na
początku września umoŜliwia wspólny pobyt z rodzicem w przedszkolu.



Zapytaj, jak organizowane są codzienne czynności przedszkolaków: posiłki, odpoczynek poobiedni,
spacery. Sprawdź: czy w przedszkolu jedzenie jest smaczne? czy dzieci nie są zmuszane do
jedzenia? Czy maluch ma prawo odmówić zjedzenia części posiłku? Czy picie jest zawsze dla niego
dostępne? Czy jeŜeli potrzebuje odpocząć, moŜe sobie pospać, a jeŜeli nie, czy w tym czasie moŜe
zając się czymś innym? Czy codziennie dzieci spędzają jakiś czas na powietrzu?
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Zapytaj i zaobserwuj, czy dzieci mają wystarczająco duŜo okazji do zabawy? Czy dzieci często
mogą decydować, w co się bawić? Czy przestrzeń w sali daje wiele impulsów do twórczych i
rozwijających zabaw? Czy zabawki i róŜnorodne materiały słuŜące zabawie są w zasięgu ręki
dzieci?



Spróbuj zaobserwować, jak nauczycielki odnoszą się do dzieci. Czy personel przedszkola odnosi się
do dzieci z szacunkiem: chwali je, codziennie wita, okazując radość z ich przybycia? Dla małych
dzieci najwaŜniejsze jest, jak czuje się ze swoją Panią, czy ją lubi, czy czuje się z nią bezpiecznie.



Sprawdź, jak przedszkole zaspakaja naturalną potrzebę dzieci do zdobywania wiedzy i
eksplorowania świata? Czy oferuje ciekawe, angaŜujące dzieci, zajęcia? Czy prace dzieci,
eksponowane w przedszkolu, są wykonane przez nie samodzielnie, są róŜnorodne i kreatywne?



Dowiedz się: Jak przedszkole komunikuje się z rodzicami? Czy rodzice czują się mile widziani w
przedszkolu? Czy mogą towarzyszyć dziecku w czasie adaptacji? Czy są na bieŜąco informowani,
jak dziecko radzi sobie w grupie? Czy mogą na co dzień przebywać w przedszkolu, odprowadzić
dziecko do sali? Czy mogą wraz z dzieckiem w niej pobyć?
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Drogi Rodzicu!
Nie znajdziesz przedszkola idealnego! Dla małego dziecka najwaŜniejsze jest poczucie
bezpieczeństwa. WaŜne jest, Ŝeby nie bało się personelu, ani innych dzieci i czuło, Ŝe jest
lubiane i akceptowane. Kiedy podstawowe potrzeby dziecka są zaspokojone, przestają być
najwaŜniejsze. Wtedy najwaŜniejsze staje się dla niego, to Ŝeby w przedszkolu było ciekawie,
Ŝeby był czas na swobodną zabawę i badanie świata.
Jak przygotować dziecko do przedszkola?
Przede wszystkim, Rodzicu bądź przekonany, Ŝe podjąłeś właściwą decyzję, Ŝe przedszkole to
waŜne i dobre miejsce dla Twojego Dziecka. Będzie ono wspierało jego rozwój i zadba o jego
potrzeby. Twoje zaufanie do przedszkola, nauczycieli pomoŜe dziecku łagodniej przejść ze
środowiska domowego do przedszkolnego.

Co moŜesz zrobić, aby dziecko lepiej poradziło sobie w przedszkolu:


Rozwijaj samodzielność dziecka: w ubieraniu, rozbieraniu, jedzeniu, piciu, samodzielnym myciu rąk
itp. To pomaga mu się poczuć pewniej w przedszkolu.
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Naucz dziecko korzystać z toalety. Bardzo dobry jest do tego czas wakacji.



Trenuj z dzieckiem porozumiewanie się, by dziecko umiało poprosić, zapytać , gdy czegoś
potrzebuje, wyjaśnić o co mu chodzi. WaŜne, by wiedziało, Ŝe w przedszkolu moŜe ze wszystkim
zwrócić się do dorosłych.



Stopniowo przyzwyczajaj dziecko do rozstania. Dobrze, by wcześniej, maluch regularnie zostawał z
innymi przyjaznymi i znajomymi dorosłymi (np. babcią , niańką), by wiedział, Ŝe mamy i taty czasem
nie ma, ale zawsze wracają, tak jak obiecują.



Rozwijaj kontakty dziecka z rówieśnikami. Zorganizuj mu kontakt z jednym lub dwójką dzieci.
Odwiedzaj place zabawi daj dziecku moŜliwość oswajania się z grupą dzieci.



Buduj przyjazny obraz przedszkola, przedstawiaj przedszkole jako atrakcyjne miejsce, a pójście do
przedszkola jako awans społeczny: „jesteś juŜ duŜy, radzisz sobie, cieszymy się, Ŝe będziesz
przedszkolakiem”.



Rozmawiaj z dzieckiem na temat przedszkola. Opowiadaj mu co się będzie tam działo: co go
czeka, jak będzie wyglądał tam dzień, jakie obowiązują tam zwyczaje. Mów, Ŝe np. jest tam duŜo
zabawek, są inne dzieci, moŜna robić bardzo duŜo ciekawych rzeczy, jest czas na jedzenie, spanie i
spacer.



Przedstawiaj realistyczny obraz przedszkola. Nie pomijaj trudnych rzeczy np. w przedszkolu
jesteśmy bez rodziców, są tam róŜne zwyczaje, czasami inne niŜ w domu.
Korzystaj w czasie rozmów z dzieckiem, z dostępnych na rynku wydawniczym ksiąŜeczek dla dzieci
o przedszkolu.




Wcześniej odwiedź z dzieckiem przedszkole, pokaŜ mu budynek, ogród, otoczenie .MoŜesz zrobić
zdjęcie przedszkola. Pobaw się na placu zabaw, pokaŜ drogę do domu.



Bardzo cenne jest, gdy dziecko moŜe poznać swoją panią, korzystaj więc z dni otwartych, zajęć
adaptacyjnych. JeŜeli to moŜliwe zrób zdjęcie pani, lub dziecka z panią. Wracaj do zdjęć
przedszkola i pani podczas wakacji – to twoje przedszkole, to twoja pani Ania, w ten sposób
utrwalasz w dziecku obraz przedszkola.



Udaj się z dzieckiem na zakupy i pozwól dziecku wybrać wyprawkę do przedszkola np. pidŜamę,
kapcie, worek.
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Co moŜna zrobić w pierwszych dniach września?
Przejście dziecka z domu do przedszkola, to kluczowe wydarzenie w Ŝyciu człowieka i wpływa na
jego późniejsze doświadczenia edukacyjne, zawodowe i Ŝyciowe. Rodzice wspierając dziecko w
starcie przedszkolnym w duŜym stopniu łagodzą jego stres adaptacyjny. W związku z tym:



Zarezerwuj sobie czas, aby dobrze rozstać się ze swoim dzieckiem! Zachęcamy do wzięcia kilku dni
urlopu, jeŜeli to tylko jest moŜliwe. Dla dziecka bardzo waŜne jest, by rozstawać się stopniowo. Są
dzieci, które potrzebują, by rodzic pobył z nim dłuŜej w szatni i czule się poŜegnał. Inne potrzebują,
by mama była z nim jakiś czas w sali, jeszcze inne potrzebują obecności rodzica przez cały dzień,
czy nawet kilka dni. Taki rodzaj towarzyszenia pozwala dziecku bezpieczniej poczuć się w
przedszkolu i szybciej nauczyć się radzić sobie w nowej rzeczywistości.



Pamiętaj, aby osobiście zaprowadzić dziecko do przedszkola. W czasie rozstania przytul je,
zapewnij, Ŝe po nie wrócisz.. Nie warto teŜ w nieskończoność przeciągać rozstania, bo Twoje
wahanie, zwiększa lęk dziecka. Pamiętaj, Ŝeby odebrać punktualnie dziecko.



NawiąŜ osobisty kontakt z panią nauczycielką i zaufaj jej kompetencjom. Od tego momentu będzie
ona waŜną osobą w Ŝyciu dziecka i „skarbnicą wiedzy” o nim. Powie Tobie o tym, jak się czuje ono
w przedszkolu, co robiło, czego się nauczyło itp.



Daj dziecku jego ulubioną przytulankę, zabawkę, mały kocyk, waŜny przedmiot, który kojarzy mu
się z domem, Da to mu poczucie bezpieczeństwa i ukojenie w trudnych dla niego momentach.



Daj dziecku równieŜ zdjęcie mamy, taty, rodziny, by mogło na nie popatrzeć, gdy będzie tego
potrzebowało.
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Przygotuj dziecko do przedszkola, tak by mogło samo swobodnie się ubrać i rozebrać. Zaznacz jego
ubrania, by łatwo mogło je rozpoznać. Im dziecko jest bardziej samodzielne, tym czuje się
pewniejsze, bo nie musi w kaŜdym momencie prosić o pomoc.



Postaraj się, by dziecko mogło na początku przebywać w przedszkolu jedynie przez część dnia. A
potem stopniowo wydłuŜaj jego czas pobytu w przedszkolu. Małe dzieci są wraŜliwe na duŜą ilość
informacji i bodźców. Organizm dziecka przystosowuje się do nowości etapami.



JeŜeli to moŜliwe, odbieraj dziecko o tej samej porze (np. po obiadku), aby dziecko poczuło się
bezpiecznie, wiedząc kiedy rodzice po niego przyjdą.



Poświęć czas w domu na wspólną zabawę z dzieckiem „w przedszkole”. W ten sposób dziecko
uczy się radzenia sobie z nową sytuacją i róŜnymi uczuciami, które przeŜywa.



Miej czas i poświęcaj duŜo uwagi dziecku. Okazuj zainteresowanie tym, co robi w przedszkolu.
Świętuj, z całą rodziną jego pójście do przedszkola . To naprawdę wielkie wydarzenie w Ŝyciu
dziecka.
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