
„Z odrobiną sukcesu, zachęty, zaufania,  
w środowisku sprzyjającym pracy 

dziecko może dotrzeć do krańców świata” 
 

Celestyn Freinet 

WSTĘP 

Adaptacja polega na przystosowaniu się jednostki lub grupy do funkcjonowania w 
zmienionym środowisku społecznym. 

Moment przekraczania progu przedszkola przez małe dziecko należy do najbardziej 
znaczących i trudnych w jego życiu. 

Z psychologii rozwojowej wiemy, że poziom rozwoju dziecka 3 – letniego nie 
predysponuje go do samodzielnego pokonywania progów zorganizowanej instytucji, jaką jest 
przedszkole. 

Wiemy również jak znaczącą rolę w nawiązywaniu interakcji małego dziecka ze 
światem odgrywają dorośli. Dlatego, nie kto inny jak rodzice, a w końcu nauczyciele powinni 
tworzyć sytuacje sprzyjające pozytywnemu nastawieniu i zainteresowaniu dziecka 
przedszkolem oraz wspierać swoich wychowanków w przystosowaniu się do przedszkola. 
Przedszkole jako profesjonalna placówka wychowawcza może udzielać rodzicom wsparcia 
przygotowując ich do udzielania pomocy dziecku w jego adaptacji do nowego środowiska 
społecznego. Nawiązanie stałej, planowej współpracy przedszkola z domem rodzinnym służy 
wzajemnemu poznawaniu oczekiwań rodziców i nauczycieli oraz indywidualnych potrzeb 
dzieci. W chwili zapisania dziecka do przedszkola placówka ta, wspólnie z rodzicami, bierze 
na siebie odpowiedzialność za bezstresowe wprowadzenie dziecka do przedszkola i 
uczynienie go przedszkolakiem.  

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU 

  Wieloletnie obserwacje momentu przekroczenia progu przedszkola przez nowo 
przyjęte dzieci wskazują na trudności, z jakimi znoszą one rozłąkę ze swoimi rodzicami. 
Trudności dotyczą nie tylko samych dzieci, dotyczą również rodziców oraz personelu 
przedszkola. Skłoniło to naszą placówkę do wyjścia naprzeciw dzieciom i ich rodzicom, do 
stworzenia programu adaptacyjnego ułatwiającego ten trudny moment przejścia. 

Program adaptacyjny jest takim działaniem pedagogicznym, który sprzyja 
rozładowaniu negatywnych doznań dziecka wywołanych gwałtownym rozstaniem z rodziną i 
brakiem wiedzy o nowym środowisku. Stara się zapewnić dzieciom poczucie 
psychologicznego bezpieczeństwa. Wiadomo, że w tym wieku dziecko jest silnie związane z 
rodziną, więc każda próba ułatwienia mu procesu adaptacji do nowego środowiska 
społecznego powinna swoim zasięgiem obejmować również jego najbliższych, a głównie 
matkę. Włączenie najbliższych w poznawanie przez dziecko nowego środowiska 
wychowawczego ułatwi mu nawiązanie kontaktu z nauczycielką i rówieśnikami w warunkach 
komfortu psychicznego. 

Proponowane treści w programie adaptacyjnym są zgrupowane wokół wszystkich 
podmiotów odpowiedzialnych za proces adaptacji, a więc: dziecka, jego najbliższej rodziny, 
pracowników przedszkola (kadry pedagogicznej i personelu pomocniczego), otoczenia 
społecznego (grupy rówieśniczej, środowiska lokalnego). 

Wyznacznikiem osiągania celów adaptacyjnych w stosunku do grupy dzieci i do 
każdego dziecka indywidualnie są standardy zawarte w podstawie programowej w obrębie 
następujących obszarów edukacyjnych: 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się 



z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach 
zadaniowych. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego 
oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na 
ulicy; 
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się 
współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie 
dorosłych; 
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje 
przewidywać skutki swoich zachowań; 
5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; 
wie, komu można podawać takie informacje. 
 
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych 
i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby; 
5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu. 
 
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie 
pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym 
 
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, 
jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo; 
4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie 
przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 
 
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny 
w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie 
bawić, a gdzie nie. 
 
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, 
gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską). 
 
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; 
chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 
2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, 
wyraża je, pląsając lub tańcząc. 
 



10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, 
budzenie zainteresowań technicznych. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych 
materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię 
to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy; 
 
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać 
i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową 
potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania; 
4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania; 
5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami; 
 
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym 
się zajmują; 
 

Opracowany program adaptacyjny powinien być realizowany w formie spotkań w 
miesiącach czerwiec i sierpień poprzedzających każdy nowy rok szkolny. Organizacja 
spotkań zależy od nauczycielki prowadzącej oddział 3-latków.  

W programie uczestniczą dzieci wraz z rodzicami, którzy towarzyszą im w 
poznawaniu personelu, sali, oraz otoczenia przedszkola, co daje dzieciom poczucie 
bezpieczeństwa.  

Nauczycielka może organizować spotkania sama, z udziałem dyrektora lub zaprosić 
do udziału specjalistów: psychologa, logopedę, rehabilitanta oraz inne osoby, których 
obecność będzie jej zdaniem wskazana. 

W pierwszym spotkaniu uczestniczą tylko rodzice. Na tym spotkaniu następuje 
podpisanie umów. Powinno się ono odbyć w godzinach popołudniowych.  W spotkaniach 
sierpniowych uczestniczą  również dzieci. Optymalny czas organizacji spotkań to 9 – 11.  

Na pierwszym spotkaniu rodzice otrzymują ulotki informacyjne.  Podczas spotkań 
rodzice wypełniają ankietę informacyjną o dziecku oraz kartę oceny spotkań nauczyciela z 
dziećmi i rodzicami. Wyniki wypełnionej „karty oceny” będą ewaluacją dla programu 
adaptacyjnego. 

 
CELE PROGRAMU ADAPTACYJNEGO:  

1. Pomoc dzieciom w adaptacji do nowych warunków w przedszkolu.  
2. Włączenie rodziców do udzielenia dziecku pomocy w adaptacji.  
3. Przygotowanie rodziców do pomocy.  
4. Innowacyjne rozwiązania praktyki pedagogicznej w adaptacji do nowych warunków. 
 
ZADANIA PROGRAMU ADAPTACYJNEGO:  
1. Skrócenie okresu adaptacji dzieci 3-letnich do przedszkola.  
2. Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole.  
3. Obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę 
personelu placówki.  



4. Przedstawienie dzieciom odpoczynku na leżaku jako coś atrakcyjnego, łączenie 
leżakowania z czytaniem bajek, słuchaniem muzyki itp. 
5. Nawiązanie relacji z rodzicami, która ma ułatwić dalszą współpracę.  
6. Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka.  
7. Wzmocnienie dorosłego w roli rodzica.  
8. Integracja rodziców między sobą. 
 
OCZEKIWANIA ADAPTACYJNE WOBEC RODZICÓW: 
1. Wspieranie dziecka w procesie przystosowania się do nowego środowiska. 
2. Kształtowanie emocjonalnie pozytywnego stosunku do przedszkola. 
3. Stawianie wymagań wobec dziecka. 
4. Rezygnacja z nadopiekuńczości. 
5. Uczenie dziecka i przyzwyczajanie do wchodzenia w nieznane sobie otoczenie, inne od    
domowego. 
6. Uczenie nawiązywania kontaktów interpersonalnych, z osobami trzecimi. 
7. Wdrażanie do samodzielności dziecka w czynnościach samoobsługowych.  
 
Rodzina stanowi dla dziecka najbogatsze i najkorzystniejsze środowisko dla rozwoju. 
Dostarcza wzorów zachowań w różnych sytuacjach. 
 
OCZEKIWANIA ADAPTACYJNE WOBEC DZIECI: 
 

1. Dziecko wypowiada się tak, że jest zrozumiane. 
2. Potrafi zapytać lub poprosić o coś (zamiast płakać, lub rzucać zabawkami). 
3. Bez obaw i lęku nawiązuje kontakt z osobą dorosłą. 
4. Potrafi bawić się w towarzystwie innych dzieci, nie zabiera zabawek, nie odpycha dzieci, 
rozumie proste polecenia i potrafi je wykonać. 
5. Potrafi lub podejmuje próby samodzielnego mycia buzi i rąk, korzystania z toalety. 
6. Samodzielnie je lub podejmuje próby samodzielności w tym zakresie, potrafi powiedzieć, 
że mu coś nie smakuje lub prosi o dokładkę. 
7. Potrafi lub podejmuje próby samodzielnego rozbierania się i ubierania. 
8. Potrafi bawić się sam. 
 
MATERIAŁY POMOCNICZE W REALIZACJI PROGRAMU: 
 
1) Poradniki dla rodziców 
2) Ulotki informacyjne dla rodziców i personelu przedszkola 
3) Artykuł dla rodziców: „Adaptacja dziecka 3-letniego – trudności w przystosowaniu się” 
4) Ankieta informacyjna o dziecku 
5) Karta oceny spotkań 
6) Plan realizacji programu adaptacyjnego 
7) Propozycja struktury spotkań i scenariuszy zajęć 
 
Poradnik dla rodziców  

Drodzy Rodzice ! 

Stworzyliśmy program adaptacji dziecka w przedszkolu, który opiera się na zasadzie 
współpracy przedszkola z rodziną przyszłego wychowanka, nawiązanej przed rozpoczęciem 



jego edukacji. Działania w tym programie zmierzają do poszerzenia wiedzy wśród rodziców o 
problemach emocjonalnego funkcjonowania małego dziecka. 

 

Poradnik ten ma pomóc rodzicom i przygotować ich do niesienia pomocy swoim dzieciom w 
przekroczeniu progu dom - przedszkole. 

 

O CZYM RODZICE POWINNI PAMIĘTAĆ,  
BY ICH DZIAŁANIA BYŁY SKUTECZNE? 

 
1. Cieszyć się i wykazywać zadowolenie z każdego przejawu samodzielności dziecka: 
- nie możemy ciągle poprawiać, strofować, że jest nie tak 
- nadmiernie koordynować dziecięce czynności, gdyż grozi to wyuczeniem bezradności. 
 
2. Zachować cierpliwość: 
- trzeba pochwalić dziecko za wysiłek 
- zachęcać do wykonywania czynności, aż się uda dziecku ją wykonać. 
 
3. Być systematycznym i konsekwentnym: 
- pomoże to między innymi w przekształceniu czynności samoobsługowych w nawyki 
- dorosły powinien ciągle pilnować, przypominać i chwalić, gdy dziecko samo zechce zadbać 
o siebie. 
 
Adaptację ułatwia  
 
•racjonalne podjęcie decyzji,  
•pozytywne myślenie o placówce (zaufanie do personelu),  
•poznanie placówki przez dziecko,  
•wcześniejsze dostarczenie dziecku doświadczeń przebywania z innymi dorosłymi , bycia bez                                                     
mamy,  
•umożliwienie kontaktów z innymi dziećmi,  
•usamodzielnienie dziecka,  
•stopniowe przyzwyczajanie dziecka do placówki (krótki czas pobytu, bez leżakowania ), 
•towarzyszenie dziecku,  
•akceptacja dziecka i zrozumienie jego stresu , wspieranie go,  
•okazywanie spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania,  
•czas na bycie z dzieckiem po odebraniu go z przedszkola,  
•ujednolicenie rytmu życia w przedszkolu i w domu.  
 
Adaptację utrudnia  
 
•niepewność decyzji,  
•brak zaufania do placówki, podejrzliwość wobec personelu,  
•wyrzuty sumienia, niepokój, lęk, poczucie zagrożenia,  
•nieznajomość placówki,  
•brak doświadczeń społecznych w kontaktach z innymi dorosłymi i dziećmi,  
•nadopiekuńczość, wyręczanie dziecka w czynnościach związanych z samoobsługą,  
• „rzucenie na głęboka wodę” - pełny wymiar godzin,  



•straszenie ciociami,  
•pośpiech, zdenerwowanie, zabieganie, brak czasu dla dziecka,  
•brak zrozumienia dla trudnych zachowań dziecka, obrażanie się na dziecko, odrzucenie. 
 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW 

• Nie przeciągaj pożegnania w szatni, pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź, 
przekazując maluszka nauczycielowi.  

• Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu; jeśli zrobisz to choć raz, będzie 
wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.  

• 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.  

• 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.  

• Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się 
w przedszkolu – to powoduje niepotrzebny stres.  

• Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do 
przedszkola tata lub inna osoba, którą dziecko zna.  

• Staraj się określać, kiedy przyjdziesz po dziecko, w miarę dokładnie: nie mów „przyjdę, 
kiedy skończę pracę”, ponieważ dziecko nie wie, o której godzinie rodzice kończą pracę. 
Lepiej powiedzieć: „odbiorę cię z przedszkola po obiedzie/po zupie”. Jest to dla dziecka 
dobra miara czasu gdyż wie, kiedy są posiłki. Najważniejsze jest to, by dotrzymywać słowa!  

• Nie okazuj negatywnych emocji: nie płacz, nie wracaj pod drzwi, gdy słyszysz, że dziecko 
płacze. Takie zachowania są u dziecka rozpoczynającego funkcjonowanie poza środowiskiem 
rodzinnym zupełnie normalne! Jednak kiedy zobaczy, że rodzic czuje się niepewnie w 
sytuacji pozostawiania go w przedszkolu, będzie miało wrażenie, że dzieje się coś złego, a to 
spotęguje stres.  

• Każde dziecko uspokaja się w zasadzie od razu po zamknięciu drzwi do sali, ponieważ 
absorbują je nowi koledzy, wielość zabawek, a życzliwa i uśmiechnięta pani zawsze dziecko 
przytuli, weźmie na kolana i uspokoi zajmując uwagę dziecka czymś miłym i pozytywnym.  

• 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 nauczyciela 
sprawia, że dziecko odczuwa chaos, a to powoduje brak poczucia stabilności i bezpieczeństwa 
w nowym miejscu.  

• Wszystkie wątpliwości lub pytania kieruj do nauczyciela. To osoba, która spędza z 
dzieckiem większość dnia więc doskonale je zna i jest kompetentna w swoim zawodzie. Na 
pewno uzyskasz pomoc i osiągniesz porozumienie. Dziecko widząc, że rodzice rozmawiają z 
nauczycielem, czuje się bezpieczne.  

PAMIĘTAJ ! 

ŻEGNAJ I WITAJ SWOJE DZIECKO ZAWSZE Z UŚMIECHEM 



Jak można ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu?  

Szanowni Rodzice !  

Już teraz należy zachęcać i motywować dziecko do :  

• samodzielnego ubierania się w to, co nie stanowi dla dziecka problemu,  

• wkładania butów i zapinania bucików na „rzepy”,  

• korzystania z sedesu, używania papieru toaletowego,  

• wycierania nosa w chusteczkę,  

• samodzielnego mycia rąk,  

• rysowania kredkami, farbami, zabaw plasteliną,  

• spacerowania i nie używania wózka,  

• spożywania posiłków samodzielnie.  

W naszym przedszkolu sporo uwagi poświęcamy prawidłowemu odżywianiu dzieci. 
Zwracamy uwagę na to, by posiłki dla dzieci były atrakcyjne i różnorodne. Umiejętność 
gryzienia pokarmów jest konieczna, gdyż potrawy nie są miksowane. Zachęcamy do 
podawania dzieciom w domu do gryzienia: marchewki, kalarepki, jabłek.  

Gdyby dziecko miało w przedszkolu problemy ze spożywaniem posiłków, przebieraniem się, 
załatwianiem potrzeb fizjologicznych, itp., otrzyma pomoc w każdej z tych dziedzin.   

Ubieranie dziecka do przedszkola.  

Zachęcamy Państwa do skompletowania dziecku odzieży wygodnej, przewiewnej i łatwej do 
ubierania przez samo dziecko:  

• spodnie, spódniczki na gumkę nie za ciasną, nie za luźną,  

• buty wyjściowe łatwe do zakładania, zapinane na „rzepy” lub sznurowane. (nie drewniaki i 
nie śliskie),  

• ubranie na cebulkę, które zabezpiecza przed przegrzaniem lub zziębnięciem,  

• kapcie na gumowej podeszwie, zakryte, nie sznurowane, na „rzepy”, oznakowane inicjałami 
dziecka,  

• nakrycie głowy: w okresie letnim – kapelusik, chusteczka dla dziewczynki, dla chłopca – 
czapka z daszkiem, w zimie – czapki,  

• piżamka wciągana, podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka,  

• zapasowe: majteczki, koszulka, rajstopki, które będą przechowywane na półeczce dziecka w 
sali i wykorzystywane, gdy zajdzie taka potrzeba,  

• biżuteria: pozostaje w domu,  



• należy zwrócić uwagę na sprawność suwaków w kurtkach dziecięcych. Dzieci nie potrafią 
same ich naprawić, nauczycielki pomagają, ale robią to kosztem nie zwracania uwagi na inne 
dzieci. 3-latki nauczą się szybko je zapinać i rozpinać, ale muszą być one sprawne.  

 

Powyższe uwagi wypływają z troski o dzieci, dbania o ich bezpieczeństwo, z doświadczenia 
w pracy z dziećmi trzyletnimi. Mam nadzieję, że będą one pomocne dla Państwa.  

 

Rozwój dzieci: o co należy zadbać, a czego unikać ? 

Dorosły nie może przebyć za dziecko drogi rozwojowej. Zadaniem dorosłego jest 
pomaganie dziecku w jego wspinaczce na kolejne szczeble rozwoju. Propozycje dorosłego nie 
mogą być za trudne, ani za łatwe, muszą być na miarę uczącego się dziecka. Trzylatek 
potrzebuje wsparcia i obecności osoby dorosłej. Nie wystarczy dać dziecku zabawkę i 
zachęcać do zabawy. Dorosły musi pokazać jakie możliwości zabawowe łączą się z daną 
zabawką, że można włożyć klocek jeden w drugi, że można rozkładać na części., itp. Ważne 
są gesty dorosłego, bo kierują dziecięcą uwagę na to, co jest istotne. Dorosły nie może za 
dużo mówić, bo 3-latek i tak nie zrozumie skomplikowanych wypowiedzi. Umiejętność 
skupienia uwagi jest niewielka, trwa ok. 5 – 10 minut, to dziecko ma dużo mówić i umieć 
skupić się na tym, co mówi dorosły.  

Ważne jest porozumienie niewerbalne: mimika, gesty i sposób wyrażania emocji. 
Trzylatek ucząc się kopiuje zachowania dorosłego:  

• jeżeli dorosły jest pogodny, dziecko będzie reagować w podobny sposób,  

• jeżeli dorosły pokazuje, że jest mu miło, gdy wykonuje daną czynność, dziecko będzie z 
przyjemnością wykonywało różne zadania,  

• Jeżeli dorosły będzie się cieszył z wykonanej do końca czynności, dziecko nie będzie 
skłonne do porzucania rozpoczętych zajęć.  

Uwaga ! 

Jeżeli dorosły krzyczy, to i dziecko będzie krzyczało. Jeżeli dorosły mówi do dziecka 
podniesionym tonem, to ono będzie tylko taką mowę rozumiało i tylko na podniesiony głos 
reagowało. Gdy dorosły okazuje dziecku agresję, to będzie ono biło swojego misia lub 
rówieśników.  

W trudnej sztuce wspomagania dziecka w jego rozwoju, ważne jest nie tylko to, co 
trzeba kształtować, ale i to w jaki sposób dorosły zachowuje się wobec dziecka.   
 

Kontrola potrzeb fizjologicznych 

Uzyskanie kontroli nad wydalaniem kału i moczu jest bardzo ważnym krokiem w 
rozwoju małego dziecka. Gotowość do zdobywania tej umiejętności to jeden z etapów 
naturalnego rozwoju (jak nauka chodzenia). Gdy się pojawi wystarczy wspierać i zachęcać 
dziecko, stwarzać mu możliwości do wykazania się samodzielnością.Dzieci osiągają tę 
gotowość w różnym wieku, u dziewczynek wcześniej, u chłopców później.  

 



Kilka praktycznych porad:  

• zachęcaj dziecko do siadania na sedesie (przy użyciu nakładki na sedes i stołeczka pod 
nóżki), ale nie wywieraj nacisku,  

• staraj się sadzać dziecko na sedes wtedy, gdy ma największą szansę na osiągnięcie sukcesu: 
po każdym posiłku, po wypitym napoju, po drzemce i wtedy, gdy zdradza objawy tej 
potrzeby,  

• gdy dziecko osiągnie sukces, chwal je, bądź cierpliwy przy niepowodzeniu, nie irytuj się,  

• korzystanie z sedesu jest czynnością intymną, dlatego powinno odbywać się w łazience w 
obecności jednej osoby dorosłej, bardzo ważną częścią tej czynności jest spuszczenie wody 
przez dziecko i umycie rąk,  

• póki dziecku zdarza się jeszcze popuścić w majteczki poza domem, pamiętaj o wysadzeniu 
dziecka przed wyjściem  

• kontrolowanie funkcji wydalniczych w ciągu nocy następuje później niż w ciągu dnia, 
najlepiej zaczekać do czasu, gdy dziecko samo przestanie się moczyć w nocy; jeżeli przez 
cały tydzień budzi się suche, zacznij je kłaść spać bez pieluchy,  

Jeżeli po kilku tygodniach lub miesiącach przesypiania nocy „na sucho”, następuje 
powrót nocnego moczenia, dziecko prawdopodobnie przezywa silny stres. Nie rób mu 
wymówek, nie karz za zmoczenie pościeli. Wykaż wyrozumiałość, jeśli będzie zdarzało się to 
często, wróć do pieluch na noc, aż dziecko odzyska równowagę.  

Rozwój samokontroli zachowania. 

Rozwój: jeden z głównych celów wychowania. Polega na stopniowym przechodzeniu 
do samokontroli. Dorosłym zależy na tym, by dziecko było zdolne regulować swoje 
zachowania bez upominania z ich strony. Jeżeli to się uda, będzie to osiągnięcie rozwojowe 
dziecka i sukces wychowawczy dorosłych.  

O dojrzałości emocjonalnej dziecka w dużej mierze świadczy to, że potrafi:  

• unikać tego co groźne i szkodliwe,  

• spokojnie czekać na to, czego nie może natychmiast dostać,  

• stosować się do poleceń i spełniać oczekiwania innych.  

Przechodzenie z kontroli zewnętrznej do samokontroli trwa dosyć długo i wymaga 
dużego wysiłku ze strony dziecka i dorosłych. Ważny jest trzeci rok życia dziecka, gdyż w 
tym okresie zaczyna się rozwijać u dzieci intensywnie zdolność samokontroli zachowania. 
Chcą być samodzielne: ja sam, ja sama, to przejaw dążenia do swej niezależności. 
Tymczasem dorośli są skłonni wyręczać dziecko, spiesząc się, sami np.: ubierają dziecko, 
ucząc je w ten sposób bezradności.  

Trzeci rok życia dziecka jest ważnym okresem:  

• zdobywania wiedzy o sobie samym (samowiedzy, zwanej samoświadomością), oswajania 
się z wizerunkiem własnej osoby: uświadomienie schematu własnego ciała i dostrzeganie 
podobieństwa z innymi ludźmi,  
• kształtowania się poczucia własnej wartości (samooceny, zwanej samoakceptacją),  



• rozwijania zdolności do regulowania swoim zachowaniem,  
• dążenia do niezależności,  
 

Wszystkie te umiejętności kształtują i wpływają na siebie wzajemnie. Powyższe 
umiejętności i osiągnięcia są fundamentem rozwijającego się poczucia własnej tożsamości, 
zwanego też poczuciem własnego Ja. Długo trwa budowanie własnego Ja, dziecko zbiera 
doświadczenia w zwyczajnych życiowych sytuacjach, w kontaktach z dorosłymi , z 
rówieśnikami, ze zwierzętami, zabawkami. Warto pomóc dziecku w budowaniu własnego Ja, 
ponieważ będzie mu łatwiej rozumieć siebie i innych, będzie mu łatwiej kontrolować swoje 
zachowania i rzadziej narazi się na karcące uwagi. Więcej będzie dziecięcej radości, śmiechu 
i rozwijającej zabawy.  

PIERWSZEGO DNIA DO PRZEDSZKOLA NALEŻY PRZYNIEŚĆ: 

 

Dziecko:  

• piżamę, podpisaną imieniem i nazwiskiem dziecka,  
• kapcie, podpisane inicjałami dziecka,  
• 2 paczki chusteczek higienicznych,  
• misia lub inną przytulankę, która będzie „wspomnieniem domu” i pomoże znieść rozstanie z 
mamą,  
papierową teczkę z gumką na prace plastyczne podpisaną imieniem i nazwiskiem 
• uśmiech na buzi i dobry humor.  
 

Rodzice pierwszego dnia przynoszą ze sobą:  

• pewność, że dziecko sobie poradzi,  
• zaufanie do nauczycielek i personelu przedszkola,  
• uśmiech na twarzy, która będzie bardzo obserwowana przez dziecko, z której dziecko 
potrafi wyczytać dobre i złe emocje i dzięki nim nastroić się na cały dzień pozytywnie lub nie. 
 

Adaptacja dziecka 3-letniego - trudności w przystosowaniu się. 
Przekraczanie przez dziecko progu przedszkola po raz pierwszy jest wkraczaniem w 

obcą sobie przestrzeń, dalece inną od domowej. Ten fakt jest z pewnością jednym z powodów 
odczuwania przez wiele dzieci stanów zagubienia, braku oparcia, zachwiania poczucia 
bezpieczeństwa itp. 

Poważną przeszkodą w przystosowaniu się jest sposób percepcji i rozumienia pojęć 
czasu i przestrzeni przez trzyletnie dziecko. Nie zna ono i nie rozróżnia prawidłowo 
stosunków czasowych i przestrzennych. Utrudnia to dziecku rozpoznanie i właściwą ocenę 
wielu sytuacji społecznych związanych z jego funkcjonowaniem w nowym otoczeniu. 
Dlatego, między innymi, wyjaśnienia składane przez personel przedszkola „mama przyjdzie 
później; po obiedzie” nie uspokajają ich, a stają się źródłem pytań dzieci „kiedy?”, albo 
zniecierpliwienia „już poczekałem!”.  

Przekroczenie progu przedszkola przez dzieci 3-letnie to moment rozpoczęcia życia w 
dwu środowiskach: rodzinnym i instytucjonalnym. Aby stworzyć dzieciom lepszy start 
przedszkolny należy posiąść wiedzę na temat trudności, jakie napotyka dziecko w 
początkowym okresie pobytu w przedszkolu. Z analizy potrzeb i właściwości rozwojowych 



dziecka oraz możliwości ich zaspokajania w środowisku instytucjonalnym za najtrudniejsze 
dla dziecka uznać można:  
• zmianę dotychczasowych standardów zaspokajania potrzeb emocjonalnych i biologicznych  
• nawiązywanie kontaktów interpersonalnych z nieznajomymi ludźmi  
• zdobywanie szybkiej orientacji w środowisku materialnym przedszkola  
• nabywanie poczucia przynależności do grupy społecznej  
• zmiana rytmu i trybu życia dziecka  
• inna pozycja dziecka w grupie przedszkolnej niż w rodzinie  
• zmiany w sytuacji rodzinnej wywołane faktem podjęcia przez matkę pracy zawodowej.  
 

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w 
jego życiu społecznym. Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z dużą grupą, których 
jakość jest znacząca dla rozwoju i późniejszego funkcjonowania w różnych środowiskach. 
Fakt ten wiąże się ze zmianą dotychczasowego trybu życia i zaspokajania potrzeb, do czego 
dołączają się nowe dla dziecka zadania związane z funkcjonowaniem w grupie przedszkolnej. 
Niesie to za sobą większe napięcie emocjonalne. W tym okresie dziecko uczy się nowej dla 
siebie roli przedszkolaka.  

Dziecko 3-letnie przez pierwsze dni pobytu w przedszkolu jest zdezorientowane. Nie 
wie z kim ma nawiązać bliższy kontakt emocjonalny i kto będzie zaspokajał jego potrzeby. 
Sytuację tą komplikuje fakt, że jednego dnia przyjmuje się większość dzieci do grupy i od 
razu pozostają w niej same bez rodziców. Nauczycielka nie jest wstanie nawiązać dłuższych 
kontaktów z każdym dzieckiem. Na ogół najwięcej zajmują ją te, które rozpaczają po 
rozstaniu z rodzicami i niejako wygrywają tę sytuację dla siebie. Dziecko pozostawione przez 
matkę, z którą związane jest emocjonalnie, która zaspokajała jego potrzeby przeżywa lęk, 
ponieważ utraciło fizyczny kontakt z obiektem przywiązania i ma poczucie braku kontroli nad 
tym, co się z nim będzie działo w przedszkolu. Ten stan bardzo obniża poczucie 
bezpieczeństwa dziecka, a wywołane tym napięcie emocjonalne wpływa niekorzystnie na 
procesy przystosowawcze do nowego środowiska. Obniża bowiem sprawność motoryczną i 
dezorganizuje czynności poznawcze. W nowym środowisku dziecko nawiązuje kontakt z 
nauczycielką, która zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa. Z uwagi jednak, że sprawuje ona 
opiekę nad innymi dziećmi, dziecko nie zajmuje centralnej pozycji w sytuacjach społecznych, 
jaką miało w rodzinie. Przystosowuje się, więc i uczy nowych zachowań w sytuacjach 
emocjonalnie i poznawczo trudnych.  

Drugi aspekt tego zagadnienia wiąże się z zaspokajaniem tzw. potrzeb dnia 
codziennego, czyli odżywianiem, odpoczynkiem poobiednim, załatwianiem potrzeb 
fizjologicznych. Czynności te wywołują u dzieci najwięcej reakcji negatywnych i różnych 
form protestu. Z pewnością warunki instytucjonalne zaspokajania tych potrzeb nie tworzą 
klimatu intymności, bliskości, pomocy, jakie dziecko ma w domu. Zatem zakres i poziom 
posiadanych przez nie umiejętności samoobsługowych z pewnością wpłynie na ich poczucie 
bezpieczeństwa i niezależności w nowym otoczeniu. Dzieci ze słabszymi umiejętnościami w 
tym zakresie mogą czuć się bezradne, opuszczone, co z pewnością wpływa na ich 
samopoczucie i stosunek do nowego środowiska.  

Zakres czynności samoobsługowych dziecka zależy od predyspozycji osobowych 
samego dziecka, także od stylu wychowawczego rodziny. Jeżeli umie ono samodzielnie 
wykonywać czynności związane z fizjologicznymi potrzebami organizmu, to jego zależność 
od osób dorosłych maleje, co z pewnością sprzyja przystosowaniu. Dziecko sprawniejsze w 
zakresie samoobsługi zyskuje większe poczucie sprawstwa i wewnętrznej mocy, ponieważ nie 
musi oczekiwać pomocy od innych, lepiej siebie ocenia. Niezależność w zaspakajaniu swoich 
potrzeb ma wpływ na obraz własnego „ja”, otwartość wobec nowych sytuacji i innych osób. 
 



Małe dziecko wkraczając do przedszkola musi od razu nawiązać dwa typy interakcji 
wymagających zróżnicowanych zachowań i umiejętności. Jeden typ to: dziecko - inni ludzie 
(nauczyciele, obsługa, rówieśnicy), drugi to dziecko - środowisko przedmiotowe (sala, 
zabawki, rytm dnia).  

W interakcjach podmiotowych dziecko najpierw poznaje dorosłych pracujących w 
grupie. Nawiązane wątłe więzi z nauczycielem zostają zerwane, gdy do grupy wchodzi druga 
zmiana. Może wówczas pojawić się u dziecka reakcja emocjonalna tj: płacz, nawrót pytań o 
rodziców, gdyż odczuwa ono stan zagubienia, niezrozumienia sytuacji, co również 
niekorzystnie wpływa na proces przystosowania się.  

Drugi kierunek nawiązywanych interakcji to dziecko - rówieśnicy. W pierwszych 
dniach spotykają się obce sobie dzieci w nieznanym środowisku. Rozłąka z najbliższymi i 
nowa sytuacja bardzo absorbuje dziecko, a zachwiane poczucie bezpieczeństwa nie sprzyja 
nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, którzy też zresztą mają podobne problemy.  

Dziecko w tej sytuacji bardziej preferuje kontakty z dorosłymi. Z danych o rozwoju 
społecznym 3-latka wiemy, że jest ono na początku drogi uspołeczniania się. Dzieci w tym 
wieku nie są w stanie dłużej współdziałać ze sobą, uzgadniać planów wspólnej zabawy. 
Nawiązują jednak krótkotrwałe kontakty werbalne i pozawerbalne (słowne i bezsłowne), 
które w pewnym stopniu je satysfakcjonują. Dopiero pod wpływem dłuższego, wspólnego 
pobytu rozwijają się późniejsze kontakty, zawiązują pierwsze przyjaźnie, a interakcje stają się 
atrakcyjne.  

Dziecko musi w ciągu pierwszych dni pobytu nawiązać również wiele interakcji 
przedmiotowych oraz zyskać orientację w nowej przestrzeni i przyswoić sobie wiele 
informacji organizacyjnych. Dziecko znajduje się w nowym otoczeniu, które stanowią nowe 
pomieszczenia, meble, sprzęty. Dopiero będzie poznawało ich funkcję oraz zasady 
korzystania wynikające ze zbiorowego charakteru życia. Wszystko jest własnością społeczną, 
co narzuca pewne ograniczenia w swobodnym korzystaniu z nich. Przestrzeń, w jakiej 
dziecko ma poruszać się samodzielnie, nastręcza wiele trudności, gdyż jest z reguły dużo 
większa i inna od domowej. Obowiązują w niej nowe rozwiązania komunikacyjne, nowe 
zasady korzystania z łazienki, szatni. Często obserwuje się u dzieci poczucie zagubienia, a 
pojęcie „moje przedszkole” utożsamiają tylko ze swoją salą. W momencie opuszczenia jej 
(wyjście do szatni, sali gimnastycznej) zaczynają płakać i pytać o mamę. Ta drobna zmiana 
wywołuje ostre reakcje emocjonalne, świadczące o braku poczucia bezpieczeństwa. 

 Trudności w przystosowaniu mogą wiązać się też z brakiem orientacji w zakresie 
organizacji i rytmie dnia w oddziale przedszkolnym. Zdobywać je będą dopiero w toku 
własnych doświadczeń. W pierwszych dniach pobytu dziecko ma bardzo skąpy zasób wiedzy 
o czynnościach, które będzie wykonywało, ich kolejności, czasie trwania. Stan ten przyczynia 
się u dziecka do utraty poczucia kontroli nad tym, co się z nim będzie działo w nowym 
środowisku.  

Nieco innego wysiłku wymaga od dziecka uczenie się roli przedszkolaka. 
Instytucjonalny charakter sprawowania opieki nad dziećmi wymaga od nich pewnego 
podporządkowania się narzucanej im organizacji życia, przestrzegania pewnych reguł 
postępowania grupowego, trybu zaspokajania swoich podstawowych potrzeb. Dziecko musi 
pogodzić się z brakiem komfortu i intymności, przebywania w gwarze, a nawet hałasie przez 
kilka godzin dziennie.  

Innym problemem związanym z rolą przedszkolaka to wykształcenie u 3-latka 
poczucia współżycia, współdziałania. Dziecko jest przynależne do grupy, do której mówi się 
w liczbie mnogiej, czyli bezosobowej, a jest ono jeszcze w fazie silnego egocentryzmu i 
wymaga bliskości oraz uwagi dorosłych. Grupowy charakter życia w przedszkolu nie 
zaspokaja tych jego potrzeb, przeciwko czemu może się buntować.  



Na przeżycia dziecka w przedszkolu zwykle nakładają się zmiany w organizacji życia 
w rodzinie. Często wraz z faktem oddania dziecka do przedszkola wiąże się podejmowanie 
przez matkę pracy. Zmienia się wówczas dotychczasowy rytm dnia w rodzinie. W 
następstwie wcześniejszego wstawania pojawia się pośpiech, rosną wymagania rodziców, 
dziecku poświęca się mniej czasu. To wszystko stanowi dla niego niezrozumiały splot 
wydarzeń, które mogą być odbierane jako utrata miłości matki, wywoływać poczucie 
opuszczenia, osamotnienia itp. co dodatkowo komplikuje adaptację do przedszkola.  

Podsumowując dla wielu dzieci pierwsze kontakty z przedszkolem są źródłem 
przykrych napięć emocjonalnych utrudniających im przystosowanie. Jednak przedszkole jest 
dobrym środowiskiem do uczenia dziecka niezależności i uspołecznienia. Kontakty z 
rówieśnikami uczą norm współżycia i respektowania grupy społecznej. Dziecko szybciej się 
do niego przystosuje i zniesie niedogodności życia zbiorowego, gdy będzie go postrzegało 
jako bezpieczne i atrakcyjne dla siebie. Wiek przedszkolny to także okres kolejnego stadium 
dojrzałości fizjologicznej organizmu i rozwoju intelektualnego, budowania podstawowych 
struktur osobowości, to złoty wiek uczenia się, zdobywania doświadczeń społecznych 
dziecka, w tym i przystosowujących do życia w grupie. Proces przystosowania się dzieci 3-
letnich do przedszkola może stać się dla wielu z nich sprawą korzystnych zmian w rozwoju 
pod warunkiem, że będzie on przebiegał na miarę ich możliwości. Nie każdy 3-latek jest na 
tyle dojrzały i gotowy, aby temu procesowi samodzielnie nadać właściwy kierunek. Istnieje 
potrzeba wsparcia dziecka w tym działaniu. Do tego też będziemy dążyć w swojej pracy 
wychowawczej i dydaktycznej.  
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