
ADAPTACJA W PERZEDSZKOLU 

Na podstawie programu adaptacyjnego 
Miejskiego Przedszkola nr 64 



CO TO JEST ADAPTACJA ?

Adaptacja tp doskonaląca zmiana w celu 
przystosowania.



TRUDNOŚĆI W ADAPTACJI 

• Zdenerwowanie rodzica związane z pozostawieniem 
dziecka w przedszkolu 

• Brak zaufania do personelu przedszkolnego 

• Brak doświadczenia związanego z rozstaniem z rodzicami 

• Trudności dziecka z nawiązaniem kontaktu z 
rówieśnikami 

• Niski poziom samodzielności 

• Niesygnalizowanie potrzeb fizjologicznych 

• Egocentryzm dziecięcy 



CO UTRUDNIA POŻEGNANIE ?

• Kilkukrotne żegnanie  dziecka 

• Długie rozmowy przed salą 

• Stanie w drzwiach i obserwowanie dziecka 

• Chaos i pośpiech gdy rodzic nagle urywa 
pożegnanie spiesząc się do pracy 

• Słowa współczucia „Przykro mi ale musze juz 
iść to sugeruje ze dziecko jest w przedszkolu za 
karę „



• Przeprosiny „Przepraszam ale musisz tu zostać ” to 
sugeruje że przedszkole jest czymś nieprzyjemnym

• Pocieszenie Nie bój się to sugeruje że jednak jest 
się czego bać



• Kłamstwa „Mama wróci po cos do auta i za chwile 
do ciebie wróci dziecko czuje się nie tylko smutne 
ale i oszukane co sprawi ze będzie bało si e jeszcze 
bardziej”

• Ucieczka rodzica: wychodzenie z Sali w czasie gdy 
dziecko zajmie się zabawa dziecko szybko 
zorientuje się ze mamy nie ma i będzie się czuło 
zdezorientowane 

• Nie dotrzymywanie umów zawartych z dzieckiem 
np. Przyjdę zaraz po leżakowaniu

•  Współczucie w żal i strach w głosie rodzica strach 
rodzica to gwarancja strachu dziecka



• Straszenie : jeżeli nie wejdziesz natychmiast 
do Sali zabieram twojego misia 

• Dziecko na rekach rodzica które trzeba zrywać 
z rak mamy.





JAK POMÓC DZIECKU ?

• Przygotuj dziecko na rozstanie zostawiając je np. z 
ciocią, sąsiadką

• Opowiadaj o przedszkoli, ale nie strasz dziecka 

• Zapewnij je o swojej miłości , patrz na nie z dumą i 
podziwem

• Nie naśmiewaj się z dziecka, nie dawaj mu za 
przykład innych dzieci, nie każ mu przestać płakać

• Jeśli to możliwe na początku nie przedłużaj pobytu 
dziecka w przedszkolu, jeśli to możliwe odbierz je 
zaraz po obiedzie 



CO POMAGA W POŻEGNANIU?

• Nie poganiaj dziecka

• Pożegnaj je jeden raz

• Rozmawiaj z dzieckiem przeprowadź w domu

• Szybko opuść szatnię 

• Umów się z dzieckiem na sposób pożegnania i 
stosuj go np.przytulas, piąteczka, buziak

• Rutyna pozwala dziecku powoli nabierać 
kontroli nad czasem potrzebnym na pożegnanie 



POZYTYWNE 
KOMUNIKATY 

• Uśmiech rodzica

• Radosny i pewny głos

• Miłe życzenia Miłego dnia, dobrej zabawy 

Dzięki temu dziecko wie ze przedszkole to 
miejsce, gdzie miło spędza się czas  



MÓWIENIE PRAWDY 

• Szczerość ze strony rodzica 

• Dotrzymywanie obietnic np. przyjdę zaraz po 
obiedzie, pójdziemy razem na plac zabaw

• Spokój i czułość rodzica

• Wejście do przedszkola na własnych nogach 





WYPRAWKA 

• Kapcie 

• Wygodne ubranie, które dziecko będzie łatwo 
zdejmowało np. w toalecie 

• Podpisany worek z ubrankami na zmianę w 
razie awarii (posikanie się lub oblanie )

• Zapasowa bielizna 



OPŁATY 

• Śniadanie 1,50

• Obiad 3 zł

• Podwieczorek 1,50

• Opłaty za przedszkole dokonujemy zawsze do 
10 dnia miesiąca na indywidualne konto które 
będzie Państwu przyznane po podpisaniu  
deklaracji  



KONTAKT 

Miejskie Przedszkole nr 64 

Plac pod Lipami 2  Katowice

Tel. 32 256 70 71

E-mail; MP64K@WP.PL

Strona Internetowa: 

www. mp64.katowice.eu 

Dyrektor przedszkola: mgr Katarzyna Dej 

mailto:MP64K@WP.PL


Wiemy ze powierzają nam Państwo 
swój najcenniejszy skarb. Będziemy 

się o niego troszczyć
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