
„Moje dziecko rusza w świat!” czyli kilka słów o adaptacji szkolnej.

Zakończenie roku szkolnego to jeden z najbardziej wyczekiwanych dni przez 

wszystkich przedszkolaków. Perspektywa błogich chwil odpoczynku w czasie wakacji 

napawa ich optymizmem i nieskrywaną radością. W przypadku starszaków i ich rodziców, 

które od września rozpoczną nowy etap swojego życia, czyli edukację szkolną końcówka 

wakacji może być bardzo emocjonująca. Kłębiące się w głowie myśli budzą niepokój i stres 

związany z nową sytuacją. 

Drogi Rodzicu, czy kilka lat temu nie czułeś się podobnie przyprowadzając małego 

człowieka do naszego przedszkola?  Jednego możemy być pewni: tym razem poradzicie 

sobie równie wzorowo, a Wasze dziecko podbije ten szkolny świat!

Jednak jak wiecie z doświadczenia początki bywają trudne. Pamiętajcie, że to zupełnie

nieznany świat dla Waszych dzieci, w którym staną przed koniecznością odnajdywania się 

w nowych sytuacjach, jak również uczenia się nowych umiejętności. 

Bardzo często wejście w środowisko szkolne wzbudza w rodzicach poczucie 

wzmożonych wymagań wobec dziecka, zapominając po drodze o jego indywidualnych 

możliwościach i co najważniejsze o potrzebach.  Agnieszka Stein (psycholożka dziecięca) 

w swojej książce pt. „Dziecko z bliska idzie w świat” zauważa, że „z wejściem w wiek 

szkolny wiąże się nie tylko zmiana w dziecku, ale też w tym, jak odbierane jest ono przez 

otoczenie. A jest to obraz bardzo wyidealizowany, który odzwierciedla bardziej oczekiwania 

społeczne w stosunku do dzieci i do dorosłych niż rzeczywistość. Związany jest z tym swoisty

trening, jakiemu poddawane są dzieci, żeby dopasować się do oczekiwań. Trening, który od 

początku opiera się na założeniu, że dziecko „nie powinno zachowywać się jak dziecko”. Z 

różnorakich źródeł można się dowiedzieć, że dobrze wychowane dziecko szkolne zawsze 

radzi sobie z emocjami, nie złości się, nie frustruje, nie bywa bezradne. Nie płacze i zawsze 

potrafi powstrzymać impulsy. W żadnym wieku nie jest to prawdziwe” [1].

Dlatego nie powinniśmy od nich wymagać więcej, niż „pozwala” im na to ich wiek 

rozwojowy. Pamiętajcie, że to wciąż to samo dziecko, które jeszcze dwa miesiące temu było 

przedszkolakiem i wciąż odczuwa silną potrzebę zabawy. Z perspektywy dziecka zmienia się 

tak naprawdę wszystko: nauczyciele, rówieśnicy, budynek, który od tej chwili będzie ich 

nowym „drugim domem”, jak również rytm dnia różniący się od tego przedszkolnego. Jest to 

również ogromne wyzwanie dla Was- rodziców, bo to właśnie Wy jesteście największym 

wsparciem dla Waszych dzieci. Każdy z nas ma swoje własne doświadczenia związane ze 



szkołą. Niezależnie od tego, czy są one pozytywne, czy negatywne bardzo ważne jest, aby 

wesprzeć dzieci w bezpiecznym przejściu przez adaptację. Należy uwzględnić przede 

wszystkim perspektywę swojego dziecka i zaufać jego kompetencji. Dzieci potrzebują 

wspierających dorosłych: zarówno rodziców, jak i nauczycieli, którzy w zgodnej współpracy 

będą uważnie towarzyszyć dziecku w procesie adaptacji i nauki. 

Adaptacja to proces, który wymaga czasu. Towarzysząc dziecku w tych pierwszych 

dniach warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii: 

 zadbajmy o podstawowe potrzeby m.in. snu, odpowiedniego odpoczynku po szkole, 

aktywności na świeżym powietrzu, wartościowego jedzenia,

 planujmy spokojne poranki (dobrze wieczorem np. przygotować ubranie czy spakować 

plecak), pośpiech generuje stres, a tego nie chcemy naszym dzieciom dokładać, może uda się 

np. wziąć kilka dni urlopu, by rano odprowadzać dziecko do szkoły, a po szkole np. 

odwiedzić ulubiony plac zabaw, 

 nie straszmy szkołą i tym, że przed dzieckiem dopiero ciężka praca, a szkoła nauczy go 

dyscypliny, reagujmy kiedy ktoś tak się do dziecka będzie zwracał,

 twórzmy odpowiednie warunki do odpoczynku i odreagowania napięcia związanego 

z podejmowaniem nowych wyzwań, spędzajmy wspólnie czas po szkole np. na 

aktywnościach na świeżym powietrzu,

 „nie przesłuchujmy” dziecka od razu po przyjściu ze szkoły, unikajmy sformułowania: 

Co w szkole? Jak było w szkole?, ponieważ w większości przypadków usłyszymy odpowiedź 

„Dobrze!”, która w rzeczywistości nic nam nie mówi. Pozwólmy, by dziecko naturalnie 

podczas rozmaitych czynności, samo poruszyło ten temat. Możemy dopytać wtedy np. o to, 

co było dla niego ciekawe, a co je zaskoczyło, rozbawiło, zainteresowało itp.,

 zadbajmy o siebie jako „rodzica pierwszaka” i dzielmy się z innymi dorosłymi w podobnej 

sytuacji spostrzeżeniami, wrażeniami, pozwoli to również dorosłym osadzić się i oswoić 

z nową sytuacją,

 ufajmy dziecięcej kompetencji i nie wymagajmy od dziecka więcej niż jest ono rzeczywiście 

w stanie zrobić.

Drogi Rodzicu teraz weź głęboki oddech i uśmiechnij się . Dasz sobie radę, 

a z takim wsparciem Twoje dziecko wejdzie w szkolny świat z uśmiechem na twarzy. 

Pamiętaj: bądź blisko swojej pociechy, wsłuchaj się w jej potrzeby i co istotne: nie zapominaj 

o sobie, bo jesteś równie ważny!
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