Drodzy Rodzice!
Pierwsze dni pobytu Waszego dziecka w przedszkolu będą dla Was, jak i Waszej
pociechy okresem trudnym. Dziecko zmieni swe najbliższe otoczenie, pozna
nowe osoby i znajdzie się w nowych dla niego sytuacjach. Dla Was ulegnie
zmianie organizacja życia codziennego, w związku z koniecznością
przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Was również czeka wiele
nowych wyzwań i nowych sytuacji .
Wraz z całym personelem Przedszkola im. św. Cecylii chcemy otoczyć Wasze
dziecko serdeczną i fachową opieką. W związku z tym przygotowaliśmy kilka
praktycznych wskazówek, jak ułatwić dziecku start w przedszkolu:
❖ Przede wszystkim nie strasz dziecka przedszkolem.
❖ Wyjaśnij dziecku, dlaczego będzie musiało chodzić do przedszkola.
Rozmawiaj z nim dużo o przedszkolu, opowiadaj, że będzie się mogło
bawić z kolegami, rysować, budować itp.
❖ Postaraj się o spokój i uśmiech, gdy wybierasz się z dzieckiem do
przedszkola. Jeśli będziesz zdenerwowany dziecko od razu

to

wyczuje Twoje emocje i też będzie podenerwowane.
❖ Jeśli Twój maluch nie chce brać udziału w zajęciach podczas
adaptacji, nie zmuszaj go, sam weź w nich udział, aby dać przykład i
pokazać, że nic złego się nie dzieję. W ten sposób zachęcisz malucha
do zabawy.

❖ Nie przeciągaj pożegnania w szatni. Pomóż dziecku się rozebrać,
pocałuj je na pożegnanie, określ porę powrotu jasną dla dziecka np.
Odbiorę Cie po obiadku (bardzo ważne jest dotrzymywanie ustalonej
pory odbierania dziecka) i wyjdź.
❖ Nie zabieraj dziecka do domu kiedy płacze przy rozstaniu. Jeśli
zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko
wymusić.
❖ Nie przekupuj dziecka, obiecując mu, że jeśli pójdzie do przedszkola
kupisz mu zabawkę. Gdy będziesz je odbierać z przedszkola, możesz
dać mu jakiś malutki prezencik, ale nie może to być forma
przekupstwa.

Drodzy Rodzice mamy do Was tylko jedną prośbę –
zaufajcie nam!
Życzymy Wam i Waszemu dziecku radosnego wejścia w przedszkolny świat.

