
Adaptacja dziecka w itcthku 

Pierwsze dni w 2tobku s wielkim wydarzeniem zarowno dla dziecka jaki i dla jego rodzicow. 
W tych momentach dziecko wymaga wsparcia zar6wno ze strony rodzica jak i opiekun6w 
w 2tobku. 
Jednym z gtownych zatoieri placowki jest wsp6tpraca z rodzicami. Komunikacja, koncentracja 
na potrzebach dziecka, omawianie obaw rodzic6w, pomieszczanie emocji oraz spok6j sq 
podstawa, aby dziecko mogto poczud sic bezpieczne i pewnie w nowym grodowisku. Jasnym 
jest, ie to rodzice s najwainiejszymi osobami w iyciu dziecka, dlatego to oni jako pierwsi bccla 
rozmawiae z dzieckiem o trudnokiach i niejasnogciach w nowym grodowisku. To rodzice bcda 
w najwickszym stopniu ksztattowali stosunek emocjonalny dziecka do itobka. 
Kontakty spoleczne i indywidualne mo2liwoki dziecka mogq bye rozwijane tylko wtedy 
gdy zapewnimy mu poczucie bezpieczeristwa, kt6remu sprzyja czas. Pamiqtajmy, 2e adaptacja 
to proces, a nie natychmiastowe zdarzenie, dlatego stopniowe oswajanie i poznawanie 
nowego otoczenia pomote dziecku odnaleie sic w nowej sytuacji. Przebieg procesu adaptacji 
zale2y od wieku, ogOlnego poziomu rozwoju psychicznego, psychoruchowego dziecka 
i dlatego ma charakter indywidualny. 

Jak moina utatwid dziecku proces adaptacyjny ? 

Racjonalnie podejmij decyzjc o zapisaniu dziecka do itobka. 
W okresie poprzedzajacym pojgcie do itobka dostarcz dziecku dogwiadczen 
przebywania z innymi dorostymi bez obecnoki rodzic6w. Dzicki temu dziecko nabierze 
pewnogci, 2e jegli je zostawisz to zawsze po nie wrercisz. 

Umoiliwiaj dziecku kontakty z innymi dzieemi. Zaprog do domu znajomych z dzieemi lub 
wybierz sic na plac zabaw. Postaraj sic nie wtrqcae do ich zabawy. 

Pozw61 dziecku na samodzielnogd. Dzicki nauce nowych umiejctnogci (np. jedzenie, 
ubieranie sic, mycie rqk), dziecko bcdzie auto sic pewniej bcclac w itobu. Tylko 
pamictaj o 	 buduje ona pewnoge siebie u dziecka. Chwal je za kaidy nawet 
najmniejszy sukces. 

Wraz z maluszkiem zapoznaj sic ze itobkiem. Wsp6Inie zwiedzajcie wszystkie 
pomieszczenia oraz plac zabaw. Nazywaj konkretnie miejsca i m6wi co dziecko bcdzie 
w nich robito. 
Zwr6e uwagq dziecka na walory. P0ka2 zabawki, kt6re mogq je w itobku zainteresowae. 
Zapoznaj dziecko z opiekunkami. Powiedz np. ,,to jest ciocia Kasia, ktdira bcdzie sic tobq 
opiekowad". 
Zaangatuj dziecko. Pozw6I mu wybrae kapcie, pi2amkc i inne rzeczy potrzebne do 
itobka. Daj mu moiliwote przyzwyczajenia sic do tych rzeczy w domu, aby w itobku 
wszystko nie byto takie nowe. 

Jasno opowiadaj dziecku o regutach i zasadach panujacych w itobku. Dostosuj jczyk do 
jego wieku. 
Jeszcze przed p6jgciem dziecka do itobka sprebuj ujednolicie rytm dnia domowego do 
rytmu dnia w itobku. 
Nigdy nie strasz dziecka itobkiem! Staraj sic podkreglad jego dobre strony, ale nie 
odbieraj dziecku prawa do wtasnej oceny tycia itobkowego. 
Pozw61 dziecku zabierae do itobka swojq ulubionq przytulankc lub pieluszkc. 
2egnai sic z dzieckiem oddajqc je w rcce „cioci". Miej pewnoge, ie emocjami dziecka 
zajmie sic teraz opiekunka. 



Poiegnania nie za kr6tkie, nie za cltugie. Dziecko powinno miee czas na poiegnanie z 
Tobg, w innym razie mo2e poczue sig porzucone. Zajmij sic emocjami dziecka. W spos6b 
radosny i pewny opowiadaj dziecku o wspanialych rzeczach jakie na nie czekajg w 
itobku. Jednak nie przedfuiaj poiegnania, nasili to stres 1w Tobie 1w dziecku. 
Pamigtaj, te pfacz dziecka jest czymg naturalnym. W ten sposob dziecko okazuje swoje 
niezadowolenie, Igk. Bgdi spokojny i empatyczny. 
Nie okazuj dziecku wtasnych rozterek zostawiajgc je w gobku, przekazujesz mu wtedy 
swoje Icki. 
Podkretidziecku, ie w trudnych dla niego momentach mo2e szukae pomocy u „cioci". 
Jegli widzisz, 2e Wasze po2egnania sq bardzo trudne, popro4 o pomoc partnera. Niech 
to on odprowadza dziecko do itobka. Mo2e sic okazae, ie rozstania z nim bcdg mniej 
bolesne. 
Poinformuj dziecko kiedy po nie wrdcisz. Wywaj sformutowari przystgpnych dla 
dziecka, powiedz „bcdc po twoim podwieczorku", „bcclq pa twoim le2akowaniu". 
Nigdy nie oszukuj dziecka. Nie mow dziecku, 2e przyjdziesz pa nie wczegniej, jegli wiesz, 
ie jest to niemo2liwe. Nie !dam, e wychodzisz tylko na chwileczkg, nie mow, ie 
bgdziesz czekae w szatni. W ten sposob stracisz zaufanie dziecka i zmniejszysz jego 
poczucie bezpieczeristwa. 
Ubierz dziecko w wygodny, nie krcpujgcy ruchow stroj i zapewnij je, ie jegli sic pobrudzi 
nic sic nie stanie, a jego ubranka na zmiang sg w szatni. 
Postaraj sic w poczqtkowym okresie, odbierae dziecko wczegniej (mate dziecko ma inne 
poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu sic bardzo dtugi). 
Nie zmuszaj dziecka do tego, by zawsze od razu opowiadalo o tym, co wydarzyto sic w 
itobku. To powoduje niepotrzebny stres, poczekaj a2 samo zacznie mowie. Nie pytaj 
dziecka, co i lie zjadto, ale w co i z kim sic bawito. 
Badi w statym kontakcie z opiekunkami, aby byto wiadomo jak jeszcze utatwie i umilie 
dziecku pobyt w itobku oraz na co zwrocie uwagc. 
Dobrze jest pozwolie dziecku sic wy2alid, wyptakad. Wystuchaj jego relacji i podtrzymaj 
je na duchu. 
Po odebraniu dziecka ze 2tobka pogwice mu dui° czasu i uwagi w domu, ieby nie 
potraktowato itobka jako proby odsuniccia good rodzicow. 
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