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PROGRAM 
KLUB  MISIA  BO 

BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM 
 

„BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM” – ADAPTACJA DZIECI DO WARUNKÓW PRZEDSZKOLNYCH 
Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich. 

 
WSTĘP 

 
W założeniach statutowych naszego przedszkola, w działaniach każdego z jego pracowników 
przyświeca koncepcja placówki uwzględniającej elementy nowatorskich metod i programów.  
Przez ponad dziesięć lat działalności przedszkola kontynuowano i rozwijano sprawdzone metody i 
formy działań, a w miarę zdobywania doświadczeń doskonalono sposoby pracy tak, by wychodzić 
naprzeciw trendom w wychowaniu najmłodszych. Placówka zawdzięcza swą renomę bardzo dobrze 
przygotowanemu, pracującemu z poświęceniem zespołowi nauczycielek, które stale doskonalą 
swoje kwalifikacje i umiejętności, uczestniczą w różnych formach dokształcania, śledzą nowości 
wydawnicze, a ciekawe i mądre propozycje wprowadzają do codziennej pracy. 
Obecnie stawianym sobie wyzwaniem – podnoszącym jakość pracy naszej placówki – jest zmiana 
sposobu przyjmowania dzieci 3-letnich do przedszkola. 
Dla przeważającej większości dzieci w tym wieku pójście do przedszkola jest pierwszym w życiu 
doświadczeniem bycia zostawionym przez rodziców w obcym miejscu, z nieznanymi osobami. 
Dlatego ostro protestują – płaczą, krzyczą. Dramaty trwają tygodniami, często bywa, że dzieci 
cofają się w rozwoju. 
Prezentowany program „Chcę chodzić do przedszkola – program adaptacji 3-latków” pokazuje, że 
dramaty najmłodszych przedszkolaków i ich rodziców są do uniknięcia, a trudności adaptacyjne 
można bardzo złagodzić lub zupełnie wyeliminować. 
Pierwsze próby zostały podjęte w placówce kilka lat wcześniej i przedstawione jako plan działań 
pt. „Łatwy start” Dodatkowo inspiracją do niżej przedstawionego programu były prace  
prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i pani Ewy Zielińskiej na temat wspomagania rozwoju małych 
dzieci oraz materiały zatytułowane  „Adaptacja 3-latków do przedszkola” opracowane w Ośrodku 
Socjoterapii w Warszawie.  

 
OCZEKIWANIA WOBEC DZIECKA PRZYCHODZĄCEGO DO PRZEDSZKOLA 

 
Dziecko przychodzące do przedszkola powinno przystosować się do: 
 

• warunków nowego dla niego otoczenia i wymagań związanych ze sposobem korzystania, 
niekiedy po raz pierwszy z urządzeń i wyposażenia w swojej klasie, przedszkolu, 

• nauczycieli i innych pracowników przedszkola, 
• przebywania w licznej grupie rówieśników, 
• wymagań stawianych w zakresie czynności samoobsługowych, nie zawsze wykonywanych 

dotychczas w domu rodzinnym, 
• sposobu komunikowania się i odnoszenia do rówieśników i dorosłych, 
• nowego trybu życia i rozkładu dnia nie zawsze zrozumiałego dla niego, 
• innej niż w rodzinie pozycji społecznej, w grupie rówieśnicze jest ono jedno z wielu, 
• braku oparcia w osobach bliskich w sytuacjach trudnych. 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWA W PRZEKRACZANIU PROGU DOM–PRZEDSZKOLE 

 
• złe doświadczenie dla dziecka – naruszenie potrzeby bezpieczeństwa typu „ Mama i czy 

wróci ?” „Czy mama i tata mnie kochają ?”, 
• bezradność nauczycieli wobec płaczu, krzyku, paniki i lęku dzieci typu – „ jak pomóc ?”, 
• niepewna postawa rodziców (opiekunów). Typu „Czy dobrze zrobiłem /łam zaprowadzając 

dziecko do przedszkola „Czy nie zdradziliśmy dziecka ?”. 
 

REAKCJA DZIECKA NA NOWĄ SYTUACJĘ – ZAGROŻENIE 
 

• płacz – emocje znajdują ujście, 
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• wycofanie się – emocje nie znajdują ujścia, dziecko staje się smutne, apatyczne, 
• pozorna akceptacja – dziecko stosuje się do poleceń nauczycielki, jego zachowanie nie 

budzi zastrzeżeń, natomiast w domu staje się nie do wytrzymania, 
• zaburzenie funkcjonowania – objawem może być moczenie nocne i jąkanie się , sytuacja 

taka wymaga natychmiastowej interwencji specjalisty. 
 

ZADANIA PRZEDSZKOLA WOBEC DZIECKA PRZYJĘTEGO DO PRZEDSZKOLA 
 

• zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa wsparcia emocjonalnego oraz otwartości na 
jego potrzeby, 

• wsparcie, rodziców (opiekunów) w nowej sytuacji – rozumienie ich oczekiwań, 
• współpraca z domem rodzinnym. 

 
ZADANIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) WOBEC PRZEDSZKOLA 

 
Współpraca z nauczycielem placówki i aktywna postawa w pokonywaniu progu dom–przedszkole i 
pokonywanie trudności w procesie socjalizacji. 

 
ZASADY TWORZENIA PRZEDSIĘWZIEĆ ADAPTACYJNYCH 

 
• w poznawaniu nowego otoczenia przedszkolnego towarzyszy dziecku osoba dorosła, 
• w zajęciach, zabawach wraz z dzieckiem mogą uczestniczyć wszyscy członkowie rodziny w 

zależności od potrzeb i stopnia zainteresowania, 
• w działaniach adaptacyjnych nauczyciele, specjaliści i pozostali pracownicy koncentrują 

się na zaspokajaniu potrzeb dziecka, rodziców (opiekunów) nie interesują się problemami 
rodziny. 

SPOSOBY ZAPOBIEGANIA PROBLEMOM ADAPTACJI 
 

• akcja „zielone przedszkole”- organizowanie na przełomie maja i czerwca zajęć, zabaw dla 
dzieci i ich rodziców (opiekunów), 

• spotkania i rozmowy z dziećmi rodzicami (opiekunami) organizowane, spontanicznie 
według potrzeb klienta. 

ZAŁOŻENIA ADAPTACYJNE 
 

W maju i czerwcu: 
 

• zostanie przeprowadzone spotkanie rodziców (opiekunów) z udziałem dyrektora, 
nauczycielek psychologa, 

• dyrektor nauczyciele prowadzą tzw. „dni otwarte” dla rodziców (opiekunów) służąc im swą 
wiedzą i doświadczeniem, 

• dziecko raz w tygodniu może uczestniczyć wraz z rodzicami (opiekunami) w zajęciach i 
zabawach organizowanych w sali przedszkolnej, 

• dziecko wraz z rodzicami (opiekunami) codziennie w godzinach popołudniowych może 
uczestniczyć w zabawach prowadzonych na terenie ogrodu przedszkolnego, 

• dziecko wraz z rodzicami (opiekunami), rodzeństwem może uczestniczyć w teatrzykach i 
imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie przedszkola, 

• raz w tygodniu psycholog przedszkola jest do dyspozycji rodziców (opiekunów), 
• każde dziecko wraz z rodzicami (opiekunami) otrzymuje bilet wstępu do przedszkola, 

umożliwiający zwiedzenie pomieszczeń przedszkola według potrzeb – pod nadzorem 
nauczycieli, dyrektora, 

• każdy rodzic (opiekun) otrzymuje arkusz ankiety. 
 

CELE ADAPTACYJNE 
 

• ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom-przedszkole, 
• skrócenie dzieciom okresu adaptacji do warunków przedszkolnych we wrześniu, 
• zdobywanie wzajemnego zaufania w relacji przedszkole – dom rodzinny dziecko, 
• obniżenie lęków i obaw rodziców (opiekunów) wynikających z konieczności oddania dzieci 

pod opiekę pracowników przedszkola, 
• integracja rodziców (opiekunów) między sobą, 
• uświadomienie rodzicom (opiekunom) potrzeb emocjonalnych dziecka, 
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• wzmocnienie dorosłego w roli rodzica (opiekuna), 
• zaznajomienie się nauczycieli z dziećmi i ich rodzicami (opiekunami). 

 
ORGANIZACJA, STRUKTURA, PRZEBIEG 

 
• spotkania, zajęcia, zabawy i inne działania adaptacyjne będą wynikać z założeń 

adaptacyjnych, 
• spotkania, zajęcia, zabawy i inne działania adaptacyjne będą opracowane szczegółowo na 

dany rok szkolny w formie pisemnej oferty dla rodziców (opiekunów) i będą wynikać z 
aktywności potrzeb dzieci i ich rodziców (opiekunów) oraz pracowników. 

 
PROGRAM ADAPTACJI 3-LATKÓW 

 
DIAGNOZA 

 
Wyjście naprzeciw: 

• obserwowanym corocznie stresom dzieci trzyletnich, dla których pójście do przedszkola 
jest pierwszym doświadczeniem zostawienia ich przez rodziców w obcym miejscu, 

• niepokojom rodziców o własne dziecko pozostawianym w „nieznanym miejscu”, 
• potrzebie, zauważanej przez nauczycielki naszego przedszkola, uświadomienia rodzicom, 

jak ważnym okresem w rozwoju dziecka jest wiek przedszkolny, 
• zwiększenia zaangażowania rodziców we współpracę z nauczycielem, przedszkolem, 
• kontynuacja rozpoczętego planu działań „Łatwy start” zamieszczonego w „Modyfikacji 

programu rozwoju placówki – 09.2000r.” 
 

CEL 
 
Zminimalizowanie, złagodzenie i wyeliminowanie trudności adaptacyjnych dzieci trzyletnich i 
związanych z tym stresów ich rodziców. 
 

SPODZIEWANE EFEKTY 
 
Dzieci: 

• złagodzenie stresu adaptacyjnego we wrześniu,  
• łagodny i przyjazny sposób wprowadzenia dzieci w świat przedszkolny, 
• wyodrębnienie dzieci mających trudności rozwojowe. 

Rodzice: 
• poznanie miejsca, gdzie będą zostawać ich dzieci oraz pań nauczycielek, opiekunek, 
• partnerska współpraca przedszkola z rodzicami. 

Nauczyciele: 
• łatwiejsza praca we wrześniu, 
• szybsze rozpoczęcie zajęć z dziećmi, 
• lepszy kontakt z rodzicami. 
 

CZAS REALIZACJI 
 
Praca cykliczna w każdym roku w miesiącach kwiecień–wrzesień. 
 

ŚRODKI REALIZACJI 
 
Przygotowanie ulotek - ksero, pomoce do zajęć z istniejących zasobów dydaktycznych 
przedszkola, wizytówki dla dzieci, mała maskotka na wakacje. 
 

PLAN DZIAŁANIA 
 
Wiedza i umiejętności nauczyciela: 
 

• wybór nauczycieli pracujących z trzylatkami we wrześniu, 
• poznanie treści ulotek, przygotowanie się do spotkań czerwcowych (wizytówki dla dzieci, 

przygotowanie scenariuszy spotkań i zestawu zabaw), 
• dogłębne poznanie lektury pt. „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich” prof. E. 

Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. 
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Pierwszy kontakt rodziców z przedszkolem: 
 

• zorganizowanie pierwszego spotkania z rodzicami - po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do 
przedszkola. Przedstawienie zamierzeń realizowanego programu, przeprowadzenie 
ankiety, rozdanie ulotki na temat ogólnych norm rozwojowych dziecka trzyletniego i jego 
doświadczeń związanych z pójściem do przedszkola, 

• rodzice otrzymują indywidualne zaproszenia na zebrania, 
• kolejne spotkania adaptacyjne nauczyciela z rodzicami są przeprowadzane przynajmniej 1 

razy w tygodniu, organizowane są one według scenariuszy własnych nauczyciela, 
• przygotowanie Arkusza obserwacji (zapisywanie w nim obecności dzieci i rodziców na 

spotkaniach adaptacyjnych oraz zachowań dzieci w czerwcu i we wrześniu), 
• przygotowanie zestawu ulotek dla rodziców na kolejne spotkania. 

 
SPOTKANIA ADAPTACYJNE DZIECI W CZERWCU 

 
Seria spotkań zabawowych z trzylatkami w obecności ich rodziców, wykorzystanie treści ulotek: 
 

• ubieranie dziecka do przedszkola, 
• rozwój dzieci: o co należy zadbać, a czego unikać?, 
• rozwój samokontroli zachowań. Ćwiczenia wspomagające rozwój wiedzy o samym sobie, 
• kontrola potrzeb fizjologicznych, 
• samodzielność: co umie dwulatek, a co trzylatek?, 
• kształtowanie nawyków u trzylatków, 
• co pomaga w kształtowaniu nawyków i dobrych manier: gry i zabawy dla dzieci trzyletnich 

(maskotka). 
EFEKTY PROGRAMU ADAPTACYJNEGO WE WRZEŚNIU 

 
• obserwacja przebiegu adaptacji dzieci w przedszkolu – uzupełnianie i analiza Arkusza 

obserwacji, 

• przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej, w której rodzice oceniają efektywność programu 
adaptacyjnego, 

• analiza działań własnych dokonana przez nauczyciela realizującego program, podsumowanie 
sukcesów i porażek, wyciągnięcie wniosków na przyszłość, podzielenie się nimi z 
nauczycielem prowadzącym trzylatki w przyszłym roku szkolnym. Modyfikacja programu. 

 
 
*Opracowane na podst. 
• „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich” E.Gruszczyk-Kolczyńska, E.Zielińska  
• „Adaptacja 3-latków do przedszkola” materiały Ośrodka Socjoterapii w Warszawie, ul. 
Korotyńskiego 13 
• „Nasze przedszkole” Hanna Domagała  www.przedszkole403.prv.pl 

 
 
1 stycznia 2015 r. 

 
                                                                                             Dyrektor Przedszkola 
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Ankieta dla rodziców dzieci trzyletnich 

 

Szanowni Rodzice 

W celu jak najlepszego przyjęcia Waszego dziecka w przedszkolu i stworzenia mu z naszej strony 
opieki, odpowiadającej Jego indywidualnym potrzebom uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej 
ankiety. 

 
Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów: 
........................................................................................................................... 
Adres:...................................................................................................................
........................................................................................................................... 
Imiona i nazwisko dziecka: 
........................................................................................................................... 
Data urodzenia dziecka: 
........................................................................................................................... 
Wiek dziecka: 
lat...............................................miesięcy...................................... 
dzisiejsza data...................................... 
 
Czy uczęszczało do 
żłobka/klubiku?.......................................................kiedy?.........................................
...........................................................................................................................
........................................................................... 
 

Zachowania dziecka tak czasami nie 
Czy ma trudności w rozstawaniu się z rodzicami?    
Czy zostaje pod opieką innych niż rodzice/domownicy osób?    
Czy bawi się samo?    
Czy lubi bawić się z innymi dziećmi?    
Czy przeszkadza innym?    
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Czy jest aktywne, zainteresowane?    
 Czy jest bierne, apatyczne?    
Czy jest nadpobudliwe, niespokojne, ciągle się kręci?    
Czy jest posłuszne?    
Czy wymusza płaczem, złością spełnianie życzeń, zachcianek?    
Czy lubi, gdy mu się czyta?    
Czy lubi oglądać TV (jeśli tak ile godzin 
dziennie?.....................) 

   

Emocje dziecka tak czasami nie 
Czy jest płaczliwe?    
- radosne?    
- lękliwe?    
- uparte?    
- nieśmiałe?    
- pewne siebie?    
Czy się złości, krzyczy?    
- kopie, gryzie, bije(kogo?...........................)    

Samodzielność tak czasami nie 
Niesamodzielne, wymaga pomocy we wszystkim    
Samodzielne w jedzeniu    
Samodzielne w ubieraniu    
W zgłaszaniu, że chce siusiu? kupkę? oba? (zakreśl właściwe)    
    

Dziecko jest uczulone na: 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

Nosi okulary (z powodu): 
........................................................................................................................ 
Lubi być nazywane: 
........................................................................................................................... 
Ma specjalnego przyjaciela: 
........................................................................................................................... 
Inne zdaniem państwa istotne informacje: 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 
Wiek mamy: poniż. 18 lat, 18 – 28, 29 – 40, powyż. 40; 
Wiek taty: poniż. 18 lat, 18 – 28, 29 – 40, powyż. 40 
Rodzeństwo : jeśli jest, wpisz poniżej imiona, wiek dzieci wg starszeństwa: 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
Kto się najwięcej zajmuje dzieckiem? 
.........................................................i................................................................. 
 
 

Adaptacja 3-latków do przedszkola 

Arkusz obserwacji 
 

(obecność rodziców i dzieci na spotkaniach adaptacyjnych oraz zachowania dzieci w czerwcu / 
wrześniu) 
 

lp. 
imię 

i 
nazwisko 

data 
spotkania 

data data data data data data 

rodzice dzieci rr dd rr dd rr dd rr dd rr dd rr dd 
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Legenda 
nb. – nie obecni 
ob.- obecni 
++ dziecko bardzo płacze 
+   czasem płacze 
-   nie płacze 

Ankieta ewaluacyjna – adaptacja 3-latków do przedszkola 
 

Prosimy nie wypełniać poniższej rubryki, jeśli chcą Państwo zachować anonimowość. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: 

 

Imię i nazwisko dziecka: 

 

 

1. Udział Państwa w spotkaniach: 
 

TAK - we wszystkich spotkaniach 

TAK - okazjonalnie  
(dlaczego?)..................................................................................................................................................................
............................................................................. 

NIE  braliśmy udziału 

(dlaczego?)..................................................................................................................................................................
............................................................................. 

 

2. Jak oceniają Państwo te spotkania? 
 

+       - 

 dobre        słabe 

potrzebne       niepotrzebne 

pomocne dla dziecka                 za trudne 

pomocne dla mnie      mało pomocne 

dobrze prowadzone                niczego nie dają 
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inne +:       inne - : 

 

 

3. Jeśli mają Państwo jakieś uwagi i sugestie odnośnie tych spotkań to prosimy o przekazanie ich 
poniżej: 

 


