
Pierwsze dni 
w przedszkolu



To my - Agatka i Kubuś. 

Jutro jest wielki dzień! 

Pierwszy raz idziemy do 

przedszkola. 

Już nie możemy się 

doczekać. Poznamy nowe 

koleżanki

i kolegów!



Nasi Rodzice są bardzo dumni ze swoich 

przedszkolaków.

Pokażcie dziecku, że odczuwacie dumę          

z tego, że jest już duże i mądre –to 

zbuduje jego pewność siebie, a co za tym 

idzie jego poczucie bezpieczeństwa.

W trudnych chwilach będzie wierzyło, że 

da sobie radę z nowymi wyzwaniami.

<a href="https://pl.freepik.com/wektory/dzieci">Dzieci plik 
wektorowy utworzone przez brgfx - pl.freepik.com</a>



Agatka i Kubuś są już gotowi do pójścia do przedszkola 

– rodzice przygotowali im kapcie, ubranka na przebranie 

i worki. Wszystkie rzeczy zostały podpisane, by nie 

zagubiły się wśród ubranek innych przedszkolaków.

Ostatnie przygotowania poczyńcie dzień 

wcześniej. Ważne, abyście wspólnie            

z dzieckiem przygotowali jego wyprawkę 

do przedszkola.

Wytłumaczcie do czego będą potrzebne 

rzeczy, które zabierze ze sobą.



W dniu pójścia do 

przedszkola dzieci zjadły          

z rodzicami wspólne 

śniadanie, podczas którego  

dostały mały prezent            

– pluszowe misie.

Zaplanujcie więcej czasu przed wyjściem, 

aby pośpiech nie zepsuł wam humoru. 

Wytłumacz dziecku, że tęsknota za 

rodzicami jest naturalna–Ty też tęsknisz 

za dzieckiem, kiedy jesteś w pracy. Za to 

później cieszysz się jeszcze bardziej ze 

spotkania z nim. 



Przed wejściem do 

przedszkola dzieci dają 

rodzicom buziaka i są 

gotowe na zabawę. 

Ważne, aby rozstanie było krótkie. Krótki uścisk i buziak w zupełności wystarczą. 

Panuj nad emocjami. Rozstań się z dzieckiem z uśmiechem na twarzy. Powiedz mu, 

kiedy przyjdziesz i pamiętaj, żeby zrobić to punktualnie. 



Dzieci są już w przedszkolu. Przebierają 

się w szatni, gdzie stoją ich szafki. Każdy 

przedszkolak ma własną półeczkę 

oznaczoną kolorowym znaczkiem.          

Po przebraniu dzieci pójdą do swojej sali, 

gdzie czeka na nich pani nauczycielka.

Ważne jest aby rozstanie było krótkie. Nawet jak poleją się łzy –nic się nie martw Pani zaraz przytuli         

i uspokoi maluszka. Nie zabieraj płaczącego dziecka do domu. Już zawsze będzie myślał, że tak zrobisz.

Pamiętaj, aby dziecko było ubrane do przedszkola w lekkie, wygodne ubrania bez skomplikowanych zapięć. Przygotuj 

ubranko na zmianę, pamiętając także o bieliźnie. 



W sali przedszkolnej znajdują się stoliki, krzesełka oraz 

liczne półeczki, na których ustawione są zabawki, gry, 

książeczki. Dzieci na pewno nie będą się nudziły. 

Przedszkole jest miejscem,      

w którym nauczyciele zadbają, 

aby dziecko nie miało czasu na 

nudę! Dlatego nie martw się. 

Pamiętaj, że dziecko wyczuje 

Twoje zdenerwowanie i będzie 

trudniej znosiło moment 

rozstania.



Dzieci w przedszkolu uczą się każdego dnia wielu ciekawych rzeczy,      

a także obowiązujących zasad. Wspólnie rysują, wycinają, śpiewają, 

tańczą i świetnie się przy tym bawią! 

Porozmawiaj z dzieckiem na temat 

konieczności przestrzegania obowiązujących 

w przedszkolu zasad. Są one po to 

stworzone aby Wasze dziecko było 

bezpieczne. 

Wszelkie uwagi lub sugestie przekazuj 

nauczycielom – dobra komunikacja jest 

kluczem do budowania atmosfery 

zaufania.



Zabawa –to jest to, co dzieci lubią najbardziej! Ważne, żeby 

podczas niej – bawić się zgodnie i nie stosować przemocy. 

Najważniejsza zasada – nigdy nie wolno nikogo bić!

To bardzo ważne aby dzieci bawiły się zgodnie. 

Podczas kontaktów ze znajomymi, którzy mają 

dzieci – ucz dziecko pokojowego sposobu 

rozwiązywania konfliktów. Rozmawiaj             

z dziećmi, podpowiedz im, co można by zrobić, 

aby każde z nich poczuło się lepiej. 



Koleżanka Agatki nie może znaleźć lalki, którą chciała się 

pobawić. Ale to nic. Agatka już poprosiła ciocię Kasię           

o pomoc. Ciocia zawsze we wszystkim pomoże!

Pamiętaj, że Panie w przedszkolu są po to, żeby 

wspierać dzieci i im pomagać. Nie zawsze jednak 

mogą rozpoznać, czego dziecko potrzebuje. Naucz 

dziecko mówić o swoich potrzebach. Nie wyprzedzaj 

jego komunikatów, pozwól mu powiedzieć, czego 

potrzebuje. Zadawaj pytania, czy Maluch jest głodny, 

czy jest mu zimno, czy ciepło, ale nie decyduj za 

niego. Powiedz mu, że zawsze może poprosić o pomoc. 



Gdy tylko pogoda na to pozwala – dzieci korzystają z przedszkolnego 

placu zabaw. Agatka i Kubuś oraz ich nowi przyjaciele biegają, grają  

w piłkę, huśtają się, zjeżdżają ze zjeżdżalni, lepią babki w piaskownicy. 

Tu również obowiązują zasady bezpiecznej i zgodnej zabawy.

Podczas zabawy na świeżym powietrzu, 

przypominaj dziecku zasady 

bezpiecznego korzystania z urządzeń        

w ogrodzie i na placu zabaw. Uświadom 

mu, jakie są konsekwencje 

niewłaściwego zachowania dla zdrowia  

i życia.



Teraz dzieci są w przedszkolnej łazience. Myją ręce w różnych 

sytuacjach. Zawsze przed i po posiłku, po zabawie, po powrocie 

z podwórka i zawsze po skorzystaniu z toalety.

Pamiętaj, że trzylatek to mała Zosia –

Samosia. Dlatego warto uczyć go 

samodzielności w czynnościach 

higienicznych. Niektóre dzieci potrzebują 

trochę więcej czasu, aby nabyć umiejętność 

mycia rąk i korzystania z toalety. Jednak 

trening czyni mistrza. Daj dziecku szansę 

na samodzielność. Gdy go brak, Maluch nie 

czuje się komfortowo.



Po wspaniałej zabawie na 

podwórku i umyciu rąk –pora 

na obiad. W przedszkolu panie 

kucharki gotują zdrowe             

i smaczne posiłki –choć dzieci 

niektórych nie znają, to jednak 

z chęcią próbują nowych 

potrawy.

Ucz dziecko nowych smaków – wspólnie komponujcie posiłki. Dbaj, aby w codziennym 

jadłospisie dziecka znalazły się warzywa, owoce, ryby, nabiał. 



Ciiii… Teraz trwa odpoczynek. Młodsze dzieci przebrały się    

w piżamy i odpoczywają na swoich leżakach. Słuchają 

czytanej im bajki albo relaksacyjnej muzyki. Niektóre z dzieci 

na chwilę zasną, inne będą cichutko leżeć, by nie 

przeszkadzać śpiącym kolegom.

Przebieranie w piżamę kojarzy się dziecku 

wyłącznie z nocowaniem w domu. Dlatego 

wytłumacz mu, że poobiedni odpoczynek, to coś 

zupełnie innego. Warto wprowadzić ten rytuał  

do domowego codziennego rytmu dnia dziecka.



Pora do domu –po Agatkę i Kubusia przyszli 

rodzice. Dzieci świetnie się bawiły  za nimi dzień 

pełen wrażeń i dobrej zabawy.

Po odebraniu dziecka nie przejmuj się 

jeśli nie będzie Ci wszystkiego mówić 

- samo opowie o tym, co było dla 

niego ważne. Pamiętaj, że dziecko 

inaczej widzi rzeczywistość niż my 

dorośli. 



Zapraszamy


