
                      15 KROKÓW  
   DO UDANEGO DEBIUTU  
             W PRZEDSZKOLU 



KROK 1 
DUŻO ROZMAWIAJCIE Z DZIECKIEM O TYM,  
JAK MIŁO MOŻNA SPĘDZAĆ CZAS  
W PRZEDSZKOLU 

            

Drodzy Rodzice opowiadajcie jak wygląda dzień w przedszkolu, co dzieci tam 
robią, jak się bawią. Opisujcie jak wygląda przedszkole, przelewajcie swoje 
opowieści na papier, rysujcie z dzieckiem historie, które opowiadacie.  
Wspólnie oglądajcie Wasze zdjęcia z przedszkola. Dużo przy tym się śmiejcie.  

NAJWAŻNIEJSZE:  
UGRUNTUJCIE W DZIECKU PRZEKONANIE,  ŻE NIE ODCHODZICIE A DAJECIE MU 
CZAS NA ZABAWĘ Z RÓWIEŚNIKAMI !!!  
 



Zabawa z wykorzystaniem lalek, misi, lub innych pluszaków  
to dobry pomysł, by pokazać dziecku cały przedszkolny dzień:  
jak będziemy się rano żegnać, jak wyglądają posiłki, zajęcia, 
leżakowanie i jak będziemy się witać, gdy przyjdzie czas spotkania 
z rodzicem po całym dniu zabawy w przedszkolu.  

KROK 2 
BAWCIE SIĘ W PRZEDSZKOLE 
 



              

            

        

KROK 3 
WSPÓLNIE CZYTAJCIE KSIĄŻKI O PÓJŚCIU DO PRZEDSZKOLA 
 

Książki pomagają dzieciom w radzeniu sobie  
z różnymi emocjami, gdyż utożsamiają się one  
z bohaterem, który posiada „moce”, może 
przeżywać różne sytuacje, zna sposoby radzenia 
sobie z nimi.  
Propozycje książek:  
„Pora do przedszkola” A. Sójka,  
„Bolek i Lolek w przedszkolu” M. Berowska ,  
„Kamyczek. Przedszkole” Ch. L’Heureux,   
„Tupcio Chrupcio nie chce iść do przedszkola” A. 
Casalis ,  
„Przedszkoludki 100 radości i 2 smutki” A. Frączek,  
„Lulaki, Pan Czekoladka i przedszkolaki” B. 
Ostrowicka,  
„Opowiadania dla przedszkolaków” R. Piątkowska, 
 „Przedszkolaki z ulicy Morelowej” B. Gawryluk.  

 



              

            

        

 
 

Nie straszmy dziecka przedszkolem, wychowawcą.  
Nie wyrażajmy swych obaw  

i wątpliwości związanych z przedszkolem przy dziecku. 
Mówmy pozytywnie o przedszkolu.  

Przedstawmy je jako przyjemne miejsce,  
w którym dziecko będzie spotykało się  

z rówieśnikami i uczyło mnóstwa nowych i ciekawych rzeczy. 
 
 
 

KROK 4 
PRZEDSTAWIAJCIE PRZEDSZKOLE W DOBRYM ŚWIETLE 
 



KROK 5 
WYPRACUJCIE WSPÓLNIE Z DZIECKIEM  
RYTUAŁ PORANNEGO ROZSTANIA 
 
 

            

Moment porannego rozstania jest bardzo ważny. Niech pożegnanie 
będzie krótkie i przyjemne dla nas i dziecka.  

Stwórzcie własny rytuał i trenujcie go dużo przed tym pierwszym 
prawdziwym rozstaniem. Pomysłów jest wiele, np. pomachanie      
przez okno, wypowiedzenie rymowanki lub wierszyka, uścisk                   
i określona ilość całusów. Dziecko wie, że po takim pożegnaniu rodzic 
wyjdzie z sali.  

Szybkie pożegnanie pozwoli dziecku jak najszybciej zapomnieć o 
płaczu i zająć się zabawą.  
Nie przedłużajmy pożegnań i nie roztkliwiajmy się przy dziecku. 
 



KROK 6 
STOPNIOWO PRZYZWYCZAJAJCIE DZIECKO DO ROZŁĄKI 
 

            

Jeśli zauważycie, że to korzystne dla Waszego malucha w pierwszych 
tygodniach odbierajcie dziecko wcześniej, tak aby mogło stopniowo 
przyzwyczajać się do rozłąki.  



KROK 7 
SKŁADAJCIE OBIETNICE MOŻLIWE DO SPEŁNIENIA 
 

            

 

Jeśli coś obiecujemy – dotrzymujmy słowa. 

Tylko w ten sposób dziecko nauczy się do nas zaufania. 

Wasze SŁOWO RODZICA musi być czymś w 100% pewnym.  

Niezwykle istotne jest spełnianie umów od samego początku.  
To budzi zaufanie i dziecku łatwiej rozstać się  
z rodzicem, który każdorazowo przychodzi po niego  
w ustalonym czasie. 
 
 
 



KROK 8 
PAMIĘTAJCIE O PRZYTULANCE 
 

            

 

Ulubiona zabawka przyniesiona z domu sprawi,  
że dziecko będzie czuło się pewniej w nowym miejscu. 

Pozwólmy dziecku zabrać do przedszkola ukochanego misia      
lub inną zabawkę.  

Dzięki temu nie będzie się czuło osamotnione. 

 

 

 



KROK 9 
PRZYGOTUJCIE DZIECKO DO NOWEGO RYTMU 
 

            

 

Dzień w przedszkolu ma inny rytm niż w domu. Przygotujmy dziecko            
do tej zmiany, zaczynając już w domu. Stopniowe przyzwyczajanie dziecka 
do innego rozkładu dnia pozwoli mu łatwiej odnaleźć się w przedszkolu. 

Stwórzmy z dzieckiem plan dnia w przedszkolu i spróbujmy go realizować już 
w domu. Dostosujmy pory posiłków, czas na zabawę, spacer.                 
Kładźmy dziecko wcześniej do snu. Budźmy je o wcześniejszej godzinie, 
zbliżonej do tej, gdy już będzie chodziło do przedszkola.  

 

 

 



KROK 10 
ROZWIJAMY W DZIECKU SAMODZIELNOŚĆ  
 

            

Żeby przedszkolak czuł się pewniej w nowym miejscu uczmy go 
samodzielności i zaradności. 

Będzie pewny siebie kiedy będzie mógł sam sobie poradzić w niektórych 
sytuacjach, np. skorzystać z toalety, ubrać się, zjeść posiłek. 

 

 

 



KROK 11 
UCZMY DZIECKO PRZEBYWAĆ BEZ MAMY I TATY 
 

            

Przyzwyczajajmy dziecko do sytuacji, że w przedszkolu 
będzie przebywał bez mamy i taty. Organizujmy weekend 
u cioci i wujka, popołudnie z dziadkiem, niedzielę z babcią, 
dzień u koleżanki.  

Pójście dziecka do przedszkola nie może być dla niego 
pierwszą dłuższą rozłąką z rodzicami.  

 

 



KROK 12 
UCZMY DZIECKO PRZEBYWAĆ W KONTAKCIE Z RÓWIEŚNIKAMI  
 

            

Dbajmy o rozwój społeczny naszego dziecka. Troszczmy się 
o częste spotkania dziecka z rówieśnikami na podwórku,    
w domu, u znajomych, na placu zabaw.  

Przedszkolakowi łatwiej będzie odnaleźć się w nowej grupie 
przedszkolnej.  

 

 



KROK 13 
ODWIEDZAJCIE PRZEDSZKOLE ZANIM DZIECKO ZACZNIE  
DO NIEGO UCZĘSZCZAĆ 
 

            

Warto odwiedzać przedszkole dużo wcześniej, organizować spacery                  
do przedszkola, poznać drogę do przedszkola, plac zabaw.           
Koniecznie uczestniczcie w dniu otwartym zorganizowanym                        
w przedszkolu!!!  

Można też „odwiedzać” przedszkole wirtulanie, poznać stronę 
internetową przedszkola, oglądać zdjęcia, czytać ciekawostki, opowiadać 
dziecku jakie atrakcje mają przedszkolaki.  

 

 



KROK 14 
WSPÓLNIE KUPCIE WYPRAWKĘ 
 

            

 

 

Wspólne kupowanie 
wyprawki    to nie tylko 
zaopatrzenie dziecka w niezbędne 
przybory do przedszkola.               
To czas, który daje dużo radości       
i tworzy przyjemne skojarzenia       
z czasem pójścia do przedszkola. 

Wspólne kupowanie wyprawki 
pozwoli dziecku przygotować się 
do roli przedszkolaka.  

 



KROK 15 
WŁĄCZAJCIE SIĘ W ŻYCIE PRZEDSZKOLA 
 

            

 

 

 

Towarzyszcie dziecku w każdym 
wydarzeniu celebrowanym w 
przedszkolu.  

Jeśli jest ku temu okazja przyjdźcie 
poczytać bajkę, podzielcie się tym 
jaką pracę wykonujecie, uczestniczcie 
w piknikach, balach….                             
i DOBRZE BAWCIE SIĘ ZE SWOIM 
DZIECKIEM.  
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