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1. Podstawy empiryczne i wyniki badań. (Brzezińska, 

„Psychologiczne portrety człowieka) 
 

Tezy: 
� Jeżeli nauczymy dziecko:   

- samodzielnego korzystania z toalety     
- ubierania się i rozbierania     
- spożywania posiłków       

Dziecko nie będzie odczuwało niepowodzenia. 
 

 
� Jeżeli dziecko wcześniej zapoznamy z nowym 

środowiskiem (budynek, plac zabaw, pani, dzieci, sala) 
to dziecko nie będzie odczuwało strachu i lęku przed 
nieznanym. 
 

� Jeżeli będziemy wdrażać dziecko do coraz dłuższej rozłąki z 
rodzicem to dziecko będzie spokojne, że rodzic po nie 
wróci. 

 
� Jeżeli nauczyciel stworzy przyjazną atmosferę, 

będzie przeprowadzał ciekawe zabawy to dziecko chętnie 
będzie przychodziło do przedszkola. 
 

2. Cele. 
 
Cel główny Cele szczegółowe 
1.Uzyskanie samodzielności przez dzieci 
poprzez:  
dostarczanie rodzicom wiedzy na temat 
wyposażenia dziecka w niezbędne 
umiejętności, które zapobiegną pojawieniu się 
niepowodzeń. 

 

Rodzic: 
1.Zna placówkę przedszkolną. 
2.Zna zasady funkcjonowania przedszkola. 
3.Zna podłoże problemów adaptacyjnych 

dziecka oraz sposoby ich niwelowania. 
4.Współpracuje z nauczycielem w ramach 

wspólnie przyjętych wytycznych 
dotyczących adaptacji dziecka do 
nowych warunków. 

5. Nabierze zaufania do placówki. 



2.Pozytywna adaptacja dziecka do środowiska 
przedszkolnego. 

Dziecko: 
1.Zna główne pomieszczenia przedszkola, 

sprawnie je odnajduje i korzysta z nich 
(swoją salę, łazienkę, szatnię). 

2. Czuje się bezpieczne w swojej sali, zna jej 
wyposażenie, korzysta z kącików zabaw. 

3. Zna swój znaczek indywidualny, 
odnajduje go w łazience i w szatni. 

4. Przyzwyczai się do przebywania z nowymi 
paniami w grupie, zna ich imiona. 

5. Coraz sprawniej wykonuje czynności 
samoobsługowe. 

6. Chętniej uczestniczy w zabawach z całą 
grupą i nauczycielem oraz z rodzicem. 

7. Coraz sprawniej posługuje się przyborami, 
korzysta z zabawek i innych pomocy 
zgromadzonych w kącikach 
zainteresowań. 

8. Wykazuje mniejsze napięcie i niepokój 
związany z pozostawieniem go w nowym 
środowisku jakim jest przedszkole. 

9. Pokona lęk przed leżakowaniem, 
jedzeniem i wykonywaniem innych 
czynności z rozkładu dnia w przedszkolu. 

10. Bez problemów rozstaje się z rodzicami 
podczas przyprowadzania do 
przedszkola. 

11. Uczestniczy w uroczystościach i 
imprezach przedszkolnych 

 
3. Szczegółowy wykaz tematów: 

 
I. Spotkania z rodzicami: 

   
1. Spotkanie informacyjne dla rodziców 
„Poznanie placówki przedszkolnej oraz zasad jej funkcjonowania”. 

   
  Rodzic: 

� Pozna placówkę przedszkolną, personel w niej pracujący, 
organizację pracy przedszkola, formy i metody pracy, 

� Pozna opinie innych rodziców na temat placówki, 
� Wypełni ankietę, w której wyrazi swoje potrzeby i oczekiwania 

wobec placówki, 
� Uzyska informacje na temat rozwoju i umiejętności dziecka 3-

letniego (artykuły), 
� Pozna i zaakceptuje program adaptacyjny przedszkola. 



2. Spotkanie z udziałem psychologa na temat „Trudności adaptacyjne  
 dziecka”. 
 
Rodzic: 
� Otrzyma praktyczne wskazówki i rady jak przygotować dziecko do 

roli przedszkolaka (od nauczyciela), 
� Dowie się jakie trudności mogą się pojawić u dziecka w okresie 

adaptacji i jak sobie z nimi radzić, pozna ich podłoże 
psychologiczne (psycholog), 

� Przedstawi swoje obawy i wątpliwości, indywidualnie konsultuje je 
z psychologiem. 

 
 

II.  Spotkania z rodzicami i dziećmi. 
   

3. „Poznajemy naszą salę”. 
 
  Dziecko: 

� pozna swoją salę, przeznaczenie kącików zabaw, łazienkę, szatnię, 
� pozna i zapamięta imiona nauczycielek, 
� wspólnie z rodzicami bawi się w sali wybraną zabawką, 
� podejmie pierwsze samodzielne próby korzystania z toalety w 

nowym miejscu. 
 

4. „Mój znaczek”. 
 
  Dziecko: 

� samodzielnie rozpozna i nazwie swój znaczek w łazience i w szatni,  
� odnajdzie go w łazience i szatni, 
� wspólnie z rodzicem ozdobi swój znaczek na kartce, stosując 

dowolną technikę plastyczną, 
� podejmie próby samodzielnego mycia rąk, odszuka swój ręcznik na 

wieszaku. 
 

5. „Bawimy się razem”. 
 
  Dziecko: 

� bierze udział w zabawach proponowanych przez nauczycielkę, 
�  pozna inne dzieci, które będą uczęszczały do tej grupy, 
� pozna podstawowe zasady obowiązujące w tej grupie, 
� podejmie próby interakcji z nauczycielem i innymi dziećmi. 

 



W ramach tego spotkania proponujemy udział dzieci i rodziców w zabawach 
zaproponowanych przez nauczycielkę z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy ( 
zabawy paluszkowi, zabawy ze śpiewem w kole, zabawy w kole z 
wykorzystaniem chusty animacyjnej, wierszyki – masażyki).  
Zależy nam, aby dziecko miało możliwość odczuć, że przedszkole jest 
miejscem, w którym może bawić się z innymi dziećmi, z panią oraz że zabawy 
przebiegają wg określonych reguł.  
Proponujemy spotkanie i pogawędkę z misiem Uszatkiem, który zapozna dzieci 
z podstawowymi formami grzecznościowymi i pożądanymi zachowaniami, po 
to aby dziecko poznało je i zaczęło się do nich stosować. 
 

6. „To już umiem”. 
 
  Dziecko:  

� pozna kolejne etapy mycia rąk oraz przećwiczy je wspólnie z 
rodzicem,  

� doskonali umiejętność zakładania i rozbierania papci, 
� prawidłowo trzyma łyżkę podczas podwieczorku – niespodzianki. 

 
W ramach tego spotkania proponujemy: 
 
a) zabawy dowolnie wybraną zabawką, po to by sprawić dziecku przyjemność i 
przyzwyczajać je do sprzątania po sobie zabawek i odkładania ich na 
wyznaczone miejsce. 
 
b) zabawę „Znajdź swoje kapcie”, po to  by dziecko doskonaliło umiejętność 
zdejmowania i zakładania kapci oraz umiało rozpoznać swoje rzeczy. 
 
c) trening mycia rąk, po to by dziecko przy udziale rodzica przećwiczyło kolejne 
etapy mycia rąk (oraz by rodzic doskonalił tę umiejętność w domu), 
 
d) podwieczorek – niespodziankę 9bita śmietana z posypką czekoladową), po to 
by zachęcić dzieci do samodzielnego spożycia posiłku i uwrażliwi ć rodziców na 
wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowego trzymania łyżki. 
 
 

7. Zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego i placu zabaw. 
 
  Dziecko: 

� pozna plac zabaw i znajdujące się na nim urządzenia (piaskownice, 
bujawki, domki itp.) 

� pozna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń terenowych, 
� rozstanie się z rodzicem na czas zabaw w piaskownicy. 



 
Na tym spotkaniu proponujemy: 

a) oprowadzenie dzieci wraz z rodzicami po ogrodzie przedszkolnym i placu 
zabaw, po to aby dziecko poznało przeznaczenie przyrządów i urządzeń  
znajdujących się tam i umiało z nich korzystać. 

 
b) zabawy  w piaskownicy z wykorzystaniem zabawek do tego 

przeznaczonych  bez udziału rodziców, po to by dziecko przez jakiś czas 
pozostało tylko pod opieką nauczycielki i zaufało dorosłym i ich 
obietnicom ( pani – dobra zabawa w piaskownicy i powrót rodziców; 
rodzice – że wrócą po dzieci). 

 
8. „Teatrzyk w naszej sali”. 

 
  Dziecko: 

� rozstaje się z rodzicem na czas zajęć w grupie (rodzic zostaje w 
szatni), 

� nabiera zaufania do nauczycielki i w razie potrzeby zwraca się do 
niej. 

 
Podczas tego spotkania proponujemy: 

a) udział dzieci w teatrzyku zaprezentowanym przez panie nauczycielki (bez 
udziału rodziców), aby dziecko stopniowo przyzwyczaiło się do rozłąki z 
rodzicem.  

b) Zabawy pacynkami, zabawy ze śpiewem w kole, po to by dziecko dobrze 
się bawiło, sprawdziło się w nowej sytuacji, w razie potrzeby zwracało się 
do nauczycielki. 

 
9. „Wspólne malowanie”. 

 
  Dziecko: 

� coraz dłużej pozostaje tylko pod opieką nauczycielki, 
� podejmuje nowe wyzwania i usprawnia samodzielne mycie rąk. 

W ramach wspólnego malowania proponujemy przeprowadzenie zajęć na tarasie 
(bez udziału rodziców). W ramach tego spotkania dziecko maluje na dużym 
arkuszu papieru na temat dowolny, po to, aby poznało inną formę spędzania 
czasu w przedszkolu, by dobrze się bawiło, nabrało większego zaufania do 
nauczycielek, w sytuacjach sprawiających trudność zwracało się do pań z prośbą 
o pomoc, nabrało pewności siebie i wiary w swoje możliwości (potrafi zrobić 
piękny rysunek). 
Dziecko podejmie samodzielną próbę mycia rąk, aby doskonaliło tę 
umiejętność, utrwaliło znajomość znaczka rozpoznawczego w łazience. 
 



10. Spotkanie podsumowujące z rodzicami. 
 
  Rodzic: 

� podzieli się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami na temat 
skuteczności programu adaptacyjnego, 

� przedstawi swój stosunek do nauczycielki i przedszkola, 
� oceni zmiany jakie zaszły w jego dziecku pod wpływem programu 

adaptacyjnego, 
 

W ramach tego spotkania proponujemy: 
 
a) wykorzystanie techniki słoneczek do przekazania anonimowej informacji 
zwrotnej w formie pisemnej na temat: 
- co sprawiło największą radość  
    mi    dziecku 
- co sprawiło trudność 
    mi    dziecku 
- czego nauczyłem się  
- czego nauczyło się moje dziecko 
 
b) głośne odczytanie zebranych informacji po to by rodzice uświadomili sobie 
jakie błędy popełniali do tej pory i w czym nie powinni dziecka wyręczać  
(np. sprzątali za dziecko zabawki, nie uczyli samodzielności, itp.), by rodzice 
zrozumieli, że przedszkole jest miejscem w którym dziecko zdobywa nowe 
umiejętności, uczy się współdziałać z rówieśnikami, uczy się samodzielności, że 
radzi sobie bez nich i dobrze bawi się w przedszkolu 
 
c) przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród rodziców po to by rodzice: 
- podzielili się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami na temat skuteczności 
programu adaptacyjnego, jego mocnych i słabych stron (czy spełnił on ich 
oczekiwania), 
- ocenili zmiany, jakie zaszły w dziecku, 
- wyrazili swój stosunek do nauczyciela i przedszkola. 
 

11. Uroczystość pasowania na przedszkolaka. 
 
  Dziecko: 

� wystąpi w nowej roli przed osobami znaczącymi, 
� uczestniczy w uroczystości bez zahamowań. 

 
 



Ad. 1. Proponujemy powyższe punkty do realizacji po to, by rodzice wiedzieli w 
jakich warunkach będą przebywały ich dzieci, czy są to warunki bezpieczne, 
przyjazne dziecku, czyste, estetyczne. Kto będzie opiekował się dziećmi, jaką 
ofertę zajęć placówka proponuje. Rodzic zapozna się z opinią tych 
zaproszonych rodziców, których dzieci uczęszczają już do przedszkola, pozna 
opinię o wychowawczyniach w oparciu o ich relację po to, by nabrać zaufania 
do przyszłych opiekunów dziecka. Rodzic otrzyma materiały dotyczące rozwoju 
dziecka trzyletniego po to, by poszerzyć i uporządkować wiedzę na temat tego 
okresu rozwojowego. Wypełni też ankietę wyrażającą jego oczekiwania po to, 
by nauczyciel i placówka mogli je spełnić. Rodzic zapozna się z programem 
adaptacyjnym, w którym będzie uczestniczyć ze swoim dzieckiem po to, by 
mógł aktywnie włączyć się w jego realizację. 
 
 
 
 

 
  

   
 


