
Adaptacja dziecka w przedszkolu 

Czas adaptacji w przedszkolu bywa trudny nie tylko dla dzieci ale i dla samych rodziców.
Chcielibyśmy,  żeby  dziecko  wchodziło  uśmiechęnięte  do  sali  i  z  takim  samym  promiennym
uśmiechem wracało do domu. Rzeczywiście wiele dzieci w ten sposób rozpoczyna i kończy dzień
w przedszkolu, jednak początki adaptacji w nowym otoczeniu nie zawsze przynoszą niezmąconą
radość. Zachęcamy rodziców, opiekunów, nauczycieli i specjalistów aby pomogli dzieciom przejść
ten trudny okres, przygotowując ich odpowiednio na nowy okres w życiu. 

Jedną z form takiego przygotowania może być czytanie z dzieckiem książek, wierszyków,
opowiadań dotyczących przedszkola.  Najważniejsza  jest  jednak rozmowa z  dzieckiem:  o czym
książka  opowiadała,  co  czuł  bohater,  jak  wyglądał  jego  dzień  w  przedszkolu,  czy  czegoś  się
obawiał, jak przygotował się przed wyjściem … itp. Rozmawiając z dzieckiem nie naciskaj, nie
wypytuj, nie oczekuj konkretnej odpowiedzi. Zamiast tego słuchaj dziecka uważnie, parafrazuj jego
wypowiedzi. Gdy zadaje pytania np.  „Czy moje przeszkole będzie fajne?”, „Czy będę miał/miała
kolegów i  koleżanki?” odpowiadaj  zgodnie  z  prawdą,  nie  obiecując  dziecku  czegoś  czego  nie
możesz być pewien/pewna. Pamiętaj, że odpowiednie przygotowanie na zmiany może spowodować
mniejszy lęk/niepokój w nowej sytuacji. Poniżej przedstawiamy książki, które mogą Wam pomóc w
tym okresie: 

Głowińska, A. „Kicia Kocia w przedszkolu”. Wydawnictwo Media Rodzina 

GRUPA WIEKOWA: 2/3 – 5/6 lat

Kicia Kocia przygotowuje się przed wyjściem do przedszkola. Wyruszmy z nią w drogę,
poznajemy dzień w przedszkolu i spotykamy jej przyjaciół. Pozytywna książka napisana bardzo
prostym jezykiem łatwym do przyswojenia dla  najmłodszych czytelników.  Jest  to  jedna  z  serii
książeczek o Kici Koci. 



Tielmann, Ch., Kraushaar, S. „Maks idzie do przedszkola”. Wydawnictwo Media Rodzina

GRUPA WIEKOWA: 3-6 lat

Jedna z książeczek z serii Mądra Mysz. Opowiada o chłopcu, który spędza swój pierwszy
dzień w przedszkolu. W historii znajdziemy opis ważnych przedmiotów, które chłopiec zabiera do
przedszkola.  Maks  dostaje  znaczek,  który pomaga mu odnaleźć  swoje  miejsce  np.  w łazience,
uważnie  słucha  Pani  na  zajęciach  i  wychodzi  z  dziećmi  na  spacer.  Jest  on  ciekawy  nowego
doświadczenia,  zainteresowany zajęciami  i  rówieśnikami.  Wszyscy są dla  niego bardzo mili,  a
przedszkole to wyjątkowo przyjazne miejsce. 

Kozłowska, K. „Feluś i Gucio idą do przedszkola”. Wydawnictwo Nasza Księgarnia.

GRUPA WIEKOWA: 3-6 lat

Historia trzyletniego Felusia, który wraz ze swoją ulubioną przytulanką idzie pierwszy raz 
do przedszkola. W tej książce znajdzeimy wszystko czego potrzebuje przedszkolak przed tym 
ważnym wydarzeniem. Ponadto opisane są też trudne momenty Felusia i sposoby w jakie sobie z 
nimi poradził. Znajdziemy tu opis przygotowań Felusia  do wyjścia z domu, zajęć w przedszkolu, 
przedszkolnego kodeksu, leżakowania, a także trudnych chwil, które bohater przeżywa  (tęskonota 
za rodzicami, skaleczenie czy dokuczanie kolegów). 



 Frączek, A. „Przedszkoludki sto radośći i dwa smutki”. Wydawnictwo bis.

GRUPA WIEKOWA: 3-6 Lat

Wierszyki  opowiadające  o  życiu  przedszkolnym.  Znajdziemy  tu  śmieszne  historie  o
leżakowaniu,  zabawie  w  piaskownicy,  gimnastyce,  zajęciach  logopedycznych,  zabawach,
znaczkach  przedszkolnych,  rysowaniu,  przedszkolnym balu.  W tych  radościach  znajdziemy też
smutki  związane  z  tęknotą,  grypą  czy nudą,  jednak jak sam tytuł  wskazuje są  one niewielkim
dodatkiem do worka z wesołkami przedszkoludków.

Blake, S. „Ja nie chcę do przedszkola” Wydawnictwo Dwie Siosty

GRUPA WIEKOWA: 2-6 LAT 

 Książeczka  o  lęku  przed  przedszkolem przedstawiająca  temat  w  bardzo  humorystyczny
sposób. Henio- króliczek, wcale nie ma ochoty iść do przedszkola, pomimo zapewnień rodziców, że
jest najodważniejszy, on po prostu boi się pierwszego dnia w nowym miejscu. Kiedy zostaje w
przeszkolu sam początkowo jest mu smutno i źle jednak z czasem okazuje się, że można robić tu
wiele ciekawych rzeczy i czas niespodziewanie szybko mija. 



  

Schneider, L. „Zuzia idzie do przedszkola”, Wydawnictwo Media Rodzina

GRUPA WIEKOWA: 3-6 lat

Kolejna z książeczek z serii Mądra Mysz. Opowiada o pierwszym dniu Zuzi w przedszkolu.
Dziewczynka  skończyła  trzecie  urodziny  i  doczekała  się  tego  niezwykłego  dnia.  Dzięki  Zuzi
poznajemy przedskzolne zwyczaje, obowiązki i przyjemności czekajace na dzieci w przedszkolu.
Towarzyszymy bohaterce od wyjścia z domu aż do powrotu rodziców. 

 

Liput, P. „Rok w przedszkolu”, Wydawnictwo Nasza Księgarnia

GRUPA WIEKOWA: 2-7 lat

Jest to książka obrazkowa, nie znajdziecie tu tekstu. Każda strona zawiera liczne, drobne
ilustracje  związane  z  wydarzeniami  przedszkolnymi  w  ciągu  roku.  To  świetna  możliwość
porozmawiania z dzieckiem o przedszkolnych zwyczajach, a także o obawach, lękach i radościach z
przedszkolem związanych. Szukanie niewielkich obrazków przysporzy dzieciom wiele zabawy, a
jednocześnie  uczy  spostrzegawczości.  Książka  ma  dodatkową  zaletę  –  nie  znudzi  się  szybko
ponieważ możemy opowiadać za każdym razem inną historię o jej bohaterach – możemy wybrać
jedenego bohatera i z nim przechodzić przez kolejne strony historii lub śledzić wydarzenia wielu
postaci na stronie. 

Przygotowała – Agata Harsze-Wojciechowska, psycholog, pracownik PPPP w Wieliczce. 
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