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lAlszVstko jest trudne nim stanie siQ
V V oroste. Kazda wazna zmiana

w 2yciu jest 2r6dlem stresu. Do tej pory
obecno56 mamy zapewniala dziecku po-
czucie bezpieczefstwa. Teraz zostaje
samo. RoztEka z mamq, PrzebYwanie
w duZej grupie, konieczno56 podporzqd-
kowania siq innym ni2 w domu rygorom,
to bardzo trudne do6wiadczenie dla ma-
lego dziecka.

Dziecko ma prawo do zlego humoru
lub zmqczenia. LzY PrzY rozstaniu
z mam4 s4 naturalne.

Lepiej by6 na nie przygotowanym. Po-
zw6lmy dziecku wYPlaka6 siq - bez
uspokajania lub dawania za przyklad
odwa2niejszych koleg6w. Je6li naprawdq
nie mozemy zosta6 by osuszy6 lez, nie
przedlu2ajmy momentu rozstania. Nale-
2y po2egnai malucha czule, ale stanow-
czo i wyj56,
Zaglqdanie do sali i podpatrywanie, czy
dziecko siq bawi, wzmaga jego niepok6j
i utwierdza w przekonaniu, 2e jest siq
czego ba6. Wiqkszo66 dzieci wkr6tce po
naszym opuszczeniu sali oswaja siQ

z nieobecno5ciq mamy i zaczyna bawii
siq, dlatego, przy odbiorze dziecka war-
to zapyta6 wychowawcq jak maluch za-
chowuje siq po naszym odejSciu. Byi
mo2e niezmierna rozpacz to pr6bb sil -
spos6b na unikniqcie kolejnego p6j5cia
do przedszkola.

Gdy rozstanie z pociech4 przychodzi
nam z trudnoSci+ warto PoProsi6
o pomoc kogo6 bliskiego - mo2e on
zniesie to zadanie dzielniej.

Pamiqtajmy, 2e dziecko nie6wiadomie
przejmuje obawy doroslych. Niekt6rym
malym przedszkolakom w trudnYch
chwilach rozstania pomaga jego ukocha-
na zabawka, ,,przytulanka" - co5 co bq-
dzie przypominalo mu dom. Pozw6lmy
mu jq zabrai do przedszkola.

pomocne w przedszkolnej adaptacji
I jest zapewnienie dziecku poczucia
bezpieczeristwa popzez obietnicq przyj-
Scia po nie w um6wionym czasie. Je6li
obiecujemy przVsti po malca zaraz po

obiedzie, dopelnijmy obietnicy. Dla mate-
go dziecka ka2da dodatkowa chwila czeka-
nia na mamq jest jak wieczno56. Sp62nie-
nie oznacza utratq zaufania dziecka, a w
efekcie wzmaga lqk przed paedszkolem'
Przyjd2my zatem po malucha punktualnie.
Mo2emy przynie6i ze sobq maty prezent z

okazji zostania przedszkolakiem - to na
pewno wzmocnl naszego malca w zmaga-

2eby oszczqdzi6 sobie i dziecku do-
datkowych napiq6 i, stfgs6wi zwia-
zanych z -rozstaniemr, unikajmy.'po-
Spiechu.

Warto wyj66 z domu wcze5niej, przejSi
spacerem drogq do przedszkola, wie-
dzqc 2e siq nigdzie nie sp62nimy. Nie
poganiajmy zatem malucha i po5wiqcaj-
my mu tyle czasu, ile potrzebuje w szat-
ni lub sali. Je6li nasza pociecha placze
w przedszkolu caly ranek i nieinteresuje
siq zabawkami ani r6wie6nikami, mo2e
to oznaczai,2e rozstanie jest dla niego
zbyt du2ym obciqZeniem. Warto wtedy
porozmawiai i um6wi6 siq z wychowaw-
czyni4 2e zostaniemy z dzieckiem przez
jaki:i czas w sali przedszkolnej, z cza-
sem ograniczajEc sw6j pobyt. Mo2emy
tez pzez pewien okres odbiera6 dziecko
wcze5niej, ulatwiajqc mu stopniowe
przyzwyczajanie siq do nowej sytuacji.
Nasze dzieci lubiE slucha6 opowie6ci
o prze2yciach swoich rodzic6w, kiedy oni
byli mali. Korzystajmy z tego. Opo-
wiedzmy im o tym, jak chodziliSmY do
przedszkola, jak na poczEtku bylo nam
smutno i jak sobie z tym poradzilismy.
By6 mo2e jest to spos6b na lagodzenie
stresu zwiqzanego z przedszkolnq adap-
Lo LJ q.

pozmawiajmy jak najczq6ciej z naszy.-
Ami pociechami o przedszkolu, je5li
one tylko tego chcq - zapytajmy o przY-
jemno5ci i mile chwile pobytu w przed-
szkolu. Pozw6lmy im te2 wyptakaC zale.
Moze nam narysuj4 co dzisiaj robity
podczas zajq6, Dzieci czqsto rysunkami
wyra2ajq to, czego nie chc4 powiedzie6
na glos. Chwalmy dziecko za jego dziel-
no6i i umiejqtno66 radzenia sobie w ka2-
dej sytuacji. Je5li bardzo plakalo, wyja-
6nijmy, 2e wszyscy ludzie bojq siQ ro-
biqc co6 pierwszy raz, ale Po kilku
dniach czujq siq pewniej - tak bqdzie
r ntm.

,,Doceniam przedszkole. Udalo mu siq
okielznai nieokielznany dotqd tempera-
ment mojego synka, Nauczyto go rze-
czy, o kt6re ja walczylam bezskutecznie
od lat, jak chotby samodzielne iedzenie
czy mycie r4k, nie wsPominajqc ju2
o liczeniu do dziesiqciu. Zrozumialam
rzecz nieuniknionq. Moje malehstwo sta-
lo siq niezale2nym malym czlowiekiem."
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z przedszkolnym stresem,

Jestem so bie przedszkolaczek,-,
,,Gdy za moim trzyletnim sYnkiem za-
mknqly siq drzwi kolorowej sali, zrozu-
mialam dopiero co siq stalo. Wyslalam
swoje dziecko w iwiat. Co prawda wie-
dzialam, 2e jest tam du2o zabawek,
dzieci, no i pani, kt6ra siq nim opiekuje'
Ale moje mytli podq2aly w zlym kierun-
ku. Widzialam moje malehstwo siedzqce
gdzie€ w kEcie i placz4ce z tqsknoty za
mnA... Wychowawczyni codziennie po-
wtarzala mi, 2e wszystko jest w porzAd-
ku i 2e nic mojemu synkowi nie bqdzie.
Miala racjq. Maly jakot prze2yl pierwszy
tydziei w przedszkolu. I nastqpny. Nie
plakal ju2 przy rozstaniu, a po miesiEcu
nie musialam ju2 go nawet ddprowadzae
do sali. Pomagalam mu tylko w zmianie
obuwia, dostawalam calus na pozegna-
nie i ju2 go nie bylo..."

f')ebiut malucha w przedszkolu czQsto
IJ,Niq2s sig z rozpaczq i lzami. Rodzic
musi nieraz wymy5la6 nie lada fortele,
by pokona6 op6r synka czy c6reczki
przed wejSciem do sali. Nie umkn4 uwa-
dze wrze6niowe sceny w szatni, kiedy to
malec, kurczowo trzymajEc siq sp6dnicy
mamy i placze,,krokodylimi lzami".

Przedszkolny okres adaPtacYjnY
u wiqkszoSci dzieci trwa od kilku
tygodni do kilku miesiqcY.

Jego przebieg jest r6zny. Jedno dziecko
po tygodniu ma ju2 najgorsze za sobfu
inne sw6j trudny czas zaczYna dopiero
po miesiEcu (i to tez jest naturalne) -
bo dopiero wtedy w petni zrozumialo
i odczulo, 2e pewien etap skoiczyt siq
bezpowrotnie, a ono wolaloby zeby bylo
tak jak dawniej. S4 jednak takie malu-
chy, kt6re mimo uplywu czasu nie ak-
ceptujq przedszkola. Ka2de poranne
rozstanie okupione jest tzami, Maluch
niespokojnie sypia, budzi siq z placzem,
skar2y na bolqcy brzuszek. Rozpacz
i op6r, rosnqcy z ka2dym dniem jest
wskaz6wkq do ponownego rozwa2enia
decyzji o poslaniu malca do przedszkola.
Mo2e po prostu do niego nie dojrzal?
Ale zanim podejmiemy ostateczna decy-
zje, koniecznie musimy porozmawia6
o tym z wychowawczyniq. Moze warto
te2 skonsultowa6 siq z psychologiem.
Przedszkole to wazny etap w rozwoju
dziecka, Jego rola nie sprowadza siQ tyl-
ko do zabawy, Dzieci w Przedszkolu
ucz4 siq samodzielno5ci, wsp6ldziatania
w grupie, nabieraj4 wiary w siebie. Im
wczeSniej maluch spotka siq z r6wie6ni-
kami, pobawi w grupie, tym wiqksze ma
p62niej szanse na sukces w szkole.
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