
 
 

 

 

 

Kilka słów o działaniach adaptacyjnych dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną. 

Nasza placówka rozumiejąc potrzeby dziecka, z troską pochyla się nad jego smutkami, dlatego 

stworzyliśmy innowację pedagogiczną „Szczęśliwe Dziecko-szczęśliwy Rodzic” skierowaną do dzieci  

3-letnich – nowych Maluszków w naszej przedszkolnej społeczności oraz ich rodziców/opiekunów. 

Głównym celem tej innowacji jest wsparcie dzieci w ich pierwszych kontaktach z przedszkolem 

poprzez wskazanie nauczycielom i rodzicom najbardziej optymalnych działań adaptacyjnych. 

Działania adaptacyjne rozpoczynają się wraz z rozpoczęciem zapisu dzieci do przedszkola. Aby 

ułatwić Rodzicom i ich Maluszkowi ten przedszkolny start, by dziecko czuło się dobrze  

w przedszkolu, najlepszym rozwiązaniem jest osobiste poznanie środowiska przedszkolnego: pań 

zajmujących się  dziećmi, warunków lokalowych czy też oferty dydaktycznej jaką przygotowaliśmy dla 

dzieci. W naszym przedszkolu jest to możliwe, ponieważ organizujemy Dzień Otwartych Drzwi, kiedy to 

każdy rodzic borykający się z dylematem, „czy dobrze zrobił zapisując dziecko do przedszkola” wraz ze 

swoją pociechą może obejrzeć sobie przedszkole, poznać nauczycieli jak również uczestniczyć  

w organizowanych w tym dniu różnych kreatywnych zabawach. Następnym działaniem ułatwiającym 

adaptację będzie możliwość przygotowania się do pierwszego dnia przedszkolnego, ponieważ  

w ostatnim tygodniu sierpnia organizujemy Dni Adaptacyjne poprzedzone organizacyjnym spotkaniem 

dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych. Dzieci, które we wrześniu podejmą edukację przedszkolną będą 

mogły już wcześniej uczestniczyć w zajęciach, zabawach organizowanych w grupie przedszkolnej wraz 

ze swoimi Rodzicami oraz poznawać otoczenie i cały personel pracujący w placówce. Udział rodziców 

 i dzieci w zorganizowanych w przedpołudniowej części dnia planowany jest w trzech spotkaniach 

adaptacyjnych trwających 2-3 godziny. Zajęcia odbywają się w grupie I i prowadzone są przez 

nauczycielki, które od września będą pracowały z nowymi przedszkolakami. W trzech następujących po 

sobie dniach - dzieci oswajają się z pomieszczeniami przedszkolnymi: bajkowymi salami, łazienką, szatnią 

oraz z placem zabaw. 

Proces adaptacji do środowiska przedszkolnego często przebiega w sposób zróżnicowany, 

ponieważ każde dziecko inaczej  przeżywa rozstanie z mamą lub tatą. Uświadamiamy wówczas słowami 

„Drodzy Rodzice, to wszystko zależy od Waszej postawy”, przekazujemy różne wskazówki wspomagające 

rozstanie się z dzieckiem. Zdarza się tak, że to strach rodziców przekłada się na dzieci, które płaczą przy 

rozstaniu. Jeśli dziecko miało wcześniej ustalony rytm dnia, to w mniejszym stopniu przeżywa rozstanie 

z rodzicami. Tak więc najistotniejszą kwestią w tym momencie jest to, żeby się nie poddawać i przede 

wszystkim nam zaufać. Nauczyciele i pracownicy obsługi dokładają wszelkich starań, żeby każde 

dziecko przekraczające próg przedszkola czuło, że jest wyjątkowe i bezpieczne. Kiedy dziecko poczuje 

się bezpiecznie, to również rodzice dostrzegą, że ich pociecha zacznie w pełni korzystać z tego, co 

przedszkole ma do zaoferowania. Należy zdać sobie sprawę, że wspólna zabawa w rówieśniczej grupie, 

przyniesie mu więcej korzyści niż jeszcze jeden rok spędzony w domu.  

Zależy nam na tym, by w naszym przedszkolu panowała domowa atmosfera i przyjazny klimat, 

dlatego powstała innowacja pedagogiczna „Szczęśliwe Dziecko - szczęśliwy Rodzic”.  

 

 

 

 

Założenia innowacji pedagogicznej 

 „Szczęśliwe Dziecko-szczęśliwy Rodzic” 

 


