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Adaptacja dzieci rozpoczynających edukację w przedszkolu 

   

ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 
Przedszkole, jako instytucja edukacyjna, realizuje zadania wychowawcze, dydaktyczne, opiekuńcze, 
profilaktyczne i kształcące.  
Społeczno-pedagogiczna funkcja przedszkola obejmuje swoim zakresem szeroko pojętą opiekę nad zdrowiem, 
bezpieczeństwem, prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły. 
Podstawowym założeniem w edukacji przedszkolnej jest kształtowanie osobowości dziecka w toku jego własnej 
aktywności przejawianej w kontaktach z otaczającym światem. 
„Wychowanie przedszkolne jest jednym z ogniw wychowania człowieka” - K. Lubomirska, Przedszkole, 
rzeczywistość i szansa, Warszawa 1997, Wydawnictwo „Żak”, s. 8 – dlatego też wychowanie przedszkolne 
zapewnia: wszechstronny rozwój jednostki wychowywanej w zespole przez kształtowanie postaw, przekonań, 
zainteresowań, wyrabianie umiejętności i sprawności oraz stopniowe poszerzanie zasobu wiedzy. 
Przedszkole kształtuje osobowość dziecka poprzez wychowywanie go w najbliższym kręgu środowiskowym - w 
rodzinie i w grupie przedszkolnej, rozszerzając stopniowo kontakty z otoczeniem o takie elementy społeczne i 
ideowe, które dostępne są doświadczeniu małych dzieci i poziomowi ich pojmowania. 
Działalność dydaktyczna przedszkola wyraża się w procesie kierowania uczeniem się przez dzieci w różnych 
sytuacjach i okolicznościach, z uwzględnieniem ukierunkowanej pracy nad przygotowaniem wychowanków do 
podjęcia systematycznej nauki w szkole.  

ADAPTACJA dziecka do warunków przedszkolnych jest jednym z najważniejszych zadań do realizacji dla 
wszystkich pracowników przedszkola. To, jakie pierwsze doświadczenia dziecko wtedy zdobędzie, zadecyduje o 
jego chęci bycia w przedszkolu z innymi dziećmi i dorosłymi. Adaptację rozpoczynamy jeszcze przed przyjęciem 
dziecka do grupy, umożliwiamy mu wizyty w przedszkolu w ciągu całego roku, jak również może ono 
uczestniczyć w miesiącu maju w cyklu spotkań ze swoimi rówieśnikami, biorąc czynny udział we wspólnych 
zabawach i grach. Proces adaptacji obejmuje także rodziców, którzy mogą zostać ze swoim dzieckiem w 
przedszkolu, by poobserwować je, poznać osoby sprawujące opiekę nad nim, nawiązać z nim kontakt.  

Proces adaptacji kończy się wtedy, gdy dziecko chętnie pozostaje w przedszkolu, nie płacze, podejmuje zabawę 
i nawiązuje pierwsze kontakty z rówieśnikami. Wtedy też następuje INTEGRACJA, czyli nawiązywanie kontaktów 
z rówieśnikami. Brak doświadczeń w tym zakresie może na początku spowodować konflikty, dlatego nauczyciel 
wspólnie z dziećmi ustala pewne zasady współżycia i współpracy z innymi. Zintegrowaną grupę charakteryzuje 
radość i zadowolenie z bycia razem oraz ze wspólnego odkrywania i przeżywania rzeczywistości, otwartość 
wyrażania uczuć przez poszczególne dzieci, a także zapał i motywacja do działania.  

W grupie społecznej ważny jest również sposób POROZUMIEWANIA SIĘ. Dziecko posiada umiejętności 
naturalnego, spontanicznego wyrażania własnych uczuć i potrzeb. Kiedy jest smutne, często płacze, kiedy 
radosne, uśmiecha się, a krzykiem niejednokrotnie oznajmia swą złość, ból bądź strach. Wraz z rozwojem 
zdobywa coraz więcej możliwości wyrażania swoich uczuć i potrzeb, np. dzięki mowie. Mówiąc o swoich 
upodobaniach, obawach i nastrojach, uczy się radzić z własnymi uczuciami i przeżyciami. Kiedy zwerbalizuje 
swoje emocje, łatwiej jest pospieszyć mu z pomocą i wsparciem.  

Wchodząc w relacje z ludźmi, dziecko ma okazję porównywania siebie z innymi i ze swoimi wyobrażeniami o 
tym, jakie chciałoby być. Może także dokonywać zarówno pozytywnych, jak i krytycznych spostrzeżeń na swój 
temat. Istotne informacje otrzymuje również od osób dorosłych. Mają one duże znaczenie we wzmacnianiu 
mocnych stron dziecka. Adekwatna samoocena, będąca podstawą poczucia własnej wartości w znacznym 
stopniu decyduje o umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wiara we własną skuteczność pozwoli 
każdemu dziecku podejmować nowe zadania i osiągać sukcesy. Dlatego ważne jest wspieranie poczucia własnej 
wartości w codziennym kontakcie z dzieckiem.  

 

PROCES ADAPTACJI 
 

Proces adaptacji małego dziecka do nowego środowiska, jakim jest grupa przedszkolna, trwa bardzo długo. 
Proces ten nie dla wszystkich wychowanków kończy się po miesiącu lub dwóch, ale rozwija się powoli przez cały 
rok.  
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Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest nadzwyczaj trudnym przeżyciem, dlatego 
konieczne jest wspieranie go przez rodzinę i nauczycieli. Z tego względu szczególną uwagę należy poświęcić 
procesowi przystosowania się małych dzieci do instytucji wychowania zbiorowego, jaką jest przedszkole. 
Przedszkole jest pojmowane szczególnie przez rodziców jako środowisko edukacyjne stymulujące możliwości 
rozwojowe dziecka, zapewniające właściwe przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole wspomaga 
rozwój indywidualnych możliwości dziecka, tworząc korzystne warunki dla tego rozwoju. 
Jednakże przedszkole może zapewnić prawidłowy rozwój dziecka oraz zaspokoić najistotniejsze jego potrzeby 
tylko wtedy, gdy współpracuje z rodziną. Rola dorosłego (rodzica i nauczyciela) w zaspakajaniu potrzeb dziecka 
(szczególnie bezpieczeństwa, przynależności i kontaktu z innymi) jest doniosła. 
Rodzice oddający po raz pierwszy swoje dziecko do przedszkola przeżywają pewne obawy związane z 
przystosowaniem się dziecka do warunków i wymagań przedszkola. Często po prostu nie potrafią tych 
problemów rozwiązać i pomóc dziecku. Dlatego przedszkole, jako profesjonalne środowisko wychowawcze, 
może udzielić wsparcia, służyć radą i pomóc w rozwiązywaniu problemów z adaptacją oraz zapobiegać ich 
powstawaniu. 
Małe dziecko może rozwijać swoje indywidualne możliwości oraz nawiązywać kontakty społeczne tylko wtedy, 
gdy ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Owo poczucie bezpieczeństwa można kształtować poprzez 
stopniowe oswajanie i poznawanie nowego otoczenia.  

Największe problemy w procesie adaptacji sprawia dzieciom: 
- nawiązywanie kontaktu z dorosłymi i grupą rówieśników w krótkim czasie 
- poznanie otoczenia materialnego i opanowanie przestrzeni, 
- zapoznanie się z funkcją pomieszczeń i sposobami korzystania ze znajdujących się tam urządzeń, 
- zapoznanie się z organizacją dnia w przedszkolu i związaną z tym orientację czasową, 
- przyswojenie wymagań dotyczących współżycia w grupie.  

Przebieg procesu adaptacji zależy od ogólnego poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka. U dziecka 3-
letniego można zaobserwować cechy niesprzyjające przystosowaniu do warunków przedszkolnych. Według J. 
Lubowieckiej („Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola”) do niesprzyjających adaptacji 
właściwości rozwojowych dziecka należą: 
- niski poziom autoidentyfikacji, 
- wysoka reaktywność na bodźce, 
- dominacja sfery emocjonalnej, 
- niski poziom kompetencji językowej, 
- aktualny poziom rozwoju poznawczego, 
- nieznajomość środowiska materialnego, w którym dziecko ma przebywać.  

Małe dziecko, pozostawione bez rodziców, szuka wśród dorosłych bratniej duszy lub przynajmniej osoby, która 
zastąpi mu w tej trudnej sytuacji miłość matki.  

„Żyjemy w społeczeństwie „bezdotykowym”, rezygnujemy z emocjonalności, miękkości i bliskości. A do 
najmłodszych trzeba mówić, słuchać ich, przytulać je i nosić, głaskać po główce, kroczyć palcami po pleckach. 
Przez takie działania mówimy dzieciom: skoro cię dotykam, kocham cię i akceptuję takim, jakim jesteś.” - M. 
Bogdanowicz ”Długi proces adaptacji”, Wychowanie w przedszkolu 6/2004. 
Ważną rolę do spełnienia ma tu nauczyciel, który akceptując wychowanka pragnie mu pomoc w trudnym 
procesie jego adaptacji do społeczności przedszkolnej. 
Dzieci pragną bliskości, czułości, zachwycania się ich ubraniem, ale przede wszystkim osiągnięciami. Ich 
wrażliwość pozwala na podstawie ciągłej i wnikliwej obserwacji twarzy nauczyciela, jego gestów, a także barwy 
głosu natychmiast wyczuć jego emocje: zniecierpliwienie, niechęć.  
Dlatego też ich dorosły opiekun, bez względu na swój stan ducha, powinien przez cały dzień pobytu w 
przedszkolu okazywać swoim pociechom niesłabnące zainteresowanie, motywować do działania, dostrzegać 
sukcesy i jak najczęściej chwalić, aby podnieść samoocenę dziecka.  

 

PROPOZYCJE DLA RODZICÓW 
 

Pierwsze dni w przedszkolu to okres trudny zarówno dla dziecka, jak i dla jego rodziców.  

Oto kilka propozycji, które ułatwią dziecku start w przedszkolu: 
- w początkowym okresie dobrze jest odbierać dziecko wcześniej, ponieważ małe dziecko ma inne poczucie 
czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi, 
- wprowadzajmy w domach stały rytm dnia, 
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- nie mówmy dziecku, że przyjdziemy po niego wcześniej, kiedy to jest niemożliwe, ponieważ będzie 
nieszczęśliwe, że nas nie ma,  
- nie składajmy obietnic, których nie możemy wypełnić, 
- nigdy nie straszmy dziecka przedszkolem, 
- przyzwyczajajmy je do urozmaiconych potraw, skończmy z rozdrabnianiem pokarmów, już trzylatek może 
swobodnie gryźć pokarmy, 
-wdrażajmy dzieci do przestrzegania umów i zasad, 
- przyzwyczajajmy do samoobsługi, pozwólmy dziecku samemu załatwiać potrzeby fizjologiczne, myć ręce, 
ubierać się, 
- odzwyczajajmy od smoczków, pampersów, nocnika, 
-pozwólmy dziecku zabrać ze sobą cząstkę domu do przedszkola (przytulankę, poduszeczkę, kocyk misia...), 
- pozwólmy dziecku uczestniczyć w przygotowaniach do przedszkola (wspólne zakupy), dajmy możliwość 
przyzwyczajania się do tych rzeczy w domu, aby w przedszkolu to wszystko nie było takie nowe, a już znajome 
i zarazem łatwe do rozpoznania, 
- organizujmy dziecku kontakty z rówieśnikami i innymi dziećmi, 
- stosujmy w przedszkolu krótkie pożegnania (można wejść do sali, wspólnie pobawić się z dzieckiem, ale kiedy 
postanawiamy wyjść, należy pożegnać się krótko. Kiedy przedłużamy pożegnanie, dzieci cierpią dłużej), 
- nie okazujmy dzieciom własnych rozterek zostawiając je w przedszkolu, przekazujemy im wtedy swoje lęki, 
- przygotujmy dla dziecka wygodny strój do samodzielnego ubierania, który można pobrudzić, 
- pamiętajmy o pozostawieniu w szatni rzeczy do przebrania (majtki, koszulka, rajstopki czy spodnie) w 
przypadku zabrudzenia czy zmoczenia się przez dziecko. 
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