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A - Adaptacja  
 

Może trwać dość długo. W końcu pobyt w przedszkolu to dla dziecka zupełnie nowa sytuacja. Ważne 

jest abyście Rodzice byli konsekwentni i jeżeli  decydujecie się na posłanie dziecka do przedszkola to 

nie rezygnujcie po pierwszym dniu płaczu dziecka. Dajcie dziecku i sobie trochę czasu na 

przyzwyczajanie do nowej sytuacji. Prosimy też o nieobiecywanie że przyjdziecie „ za chwilę” lub 

„po śniadaniu” a w rzeczywistości odbieracie je po obiedzie, to nie pomaga dziecku ani nam. 

Dotrzymujcie słowa! 

A - Alergia 
Jeżeli wasze dziecko wymaga specjalnych potrzeb  żywieniowych czy dotknięte jest jakąkolwiek 

alergią, poinformuje nas o tym i dostarczcie zaświadczenie od lekarza a my dostosujemy posiłki do 

jego potrzeb. 

 

B - Buty  
 

Koniecznie zapinane na rzepy lub wciągane. Wtedy dziecko bez problemu będzie mogło je samo 

założyć, a potem zdjąć. Buty sznurowane lepiej odłożyć na razie na półkę. Będą świetne na niedzielne 

spacery, kiedy macie dużo czasu i możecie maluchowi pomóc (a jeśli koniecznie chce zmierzyć się ze 

sznurówkami, cierpliwie zaczekać). Większość dzieci opanowuje trudną sztukę wiązania sznurowadeł 

dopiero w zerówce. My w naszym przedszkolu pomagamy i wspieramy dzieci aby mogły się rozwijać, 

wyręczanie ich nie pomaga. Pamiętajcie modne i ładne buciki nie są praktyczne do przedszkola. 

Prosimy też abyście, tak jak my pomagali a nie wyręczali swoje dzieci. Jeżeli możecie to zaplanujcie 

przyjście do przedszkola 5 – 10 min. wcześnie tak aby dziecko mogło samo przygotować się do zajęć 

z waszym wsparciem.  
 

 

C - Ciocia  
 

Dawne określenie wychowawczyni w przedszkolu, dziś jest już rzadziej używane. Teraz maluchami 



zajmują się panie Kasie, Anie, Agnieszki czy Iwony. Owa pani Kasia czy Ania może stać się bardzo 

ważną osobą w życiu waszego dziecka.  

D - Drzwi  

Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo waszych pociech, dlatego prosimy każdorazowo zamykać 

drzwi. Dzięki temu nikt niepowołany nie wejdzie na teren placówki. Was również prosimy o to by beż 

potrzeby nie zaglądać do sal np. przez okna, to bardzo rozprasza dzieci.  Oczywiście bardzo ważne, 

dla poczucia bezpieczeństwa dziecka jest to, by mogło pokazać mamie czy tacie salę, w której 

przebywa kilka godzin dziennie, stolik, przy którym je, zabawki, którymi się bawi, pochwalić się 

swoimi dziełami, dlatego organizowane będą otwarte zajęcia na które będziecie mogli przyjść.  

 

E - Edukacja  
 

Dla dzieci w wieku  przedszkolnym najważniejsze są teraz kontakty z rówieśnikami i zabawa a dla 

was Rodziców często liczy się ile jeżyków i zajęć dodatkowych  dziecko ma. Na wszystko przyjdzie 

czas. Na początek, poznanie reguł życia w grupie i po prostu zabawa to nie wszystko co będziemy 

oferować waszym dzieciom, choć  wbrew pozorom także edukacja. Szczegółowy plan zajęć poznają 

państwo na zebraniach. (nie do końca rozumiem Pani zamysłu). 

 

G - Gazetka 
W szatni każda z grup posiada swoją tablicę, na której wywieszane będą nie tylko prace dzieci ale 

przede wszystkim informację dla was Rodziców. Prosimy o regularne zapoznawanie się z nimi. 

 

G - Guziki  
 

Prawdziwe utrapienie dla przedszkolaka. Nie rób tego swojemu maluchowi i nie ubieraj go w ubrania 

zapinane na guziki. Dla początkującego przedszkolaka najlepsze są bluzy i sukienki wciągane przez 

głowę oraz kurtki zapinane na suwak lub rzepy. 

 

I - Infekcje  
Kto wie, czy nie największe utrapienie rodziców. Właśnie z powodu infekcji w pierwszym roku pobytu  

wiele maluchów więcej dni spędza w domu niż w przedszkolu. Niestety, w większej grupie dzieci 

infekcje rozchodzą się błyskawicznie. Wystarczy, że jeden maluch przyjdzie z katarem, a następnego 

dnia wszystkie pociągają nosami. Warto wcześniej zastanowić się, kto będzie zajmował się chorym 

dzieckiem. Czy można liczyć na babcię, czy też któreś z rodziców będzie musiało wziąć zwolnienie. 

Na szczęście z wiekiem dzieci nabierają odporności i nie chorują już tak często. Bardzo ważne jest to 

abyście nie przyprowadzali dziecka chorego czy z infekcją do przedszkola. Szanujmy się ponieważ 

często jedno „wypchane z domu dziecko z infekcją” zaraża całą grupę a nawet przedszkole. 

https://avanti24.pl/zakupy/c-bluzy+damskie/1
https://avanti24.pl/zakupy/c-sukienki+damskie/1
https://avanti24.pl/zakupy/c-kurtki+damskie/1


Dodatkowo w związku z zaistniałą sytuacją pandemii do naszego przedszkola zgodnie z zaleceniami 

i wytycznymi GIS nie będą przyjmowane dzieci chore  a nawet z podejrzeniem infekcji górnych dróg 

oddechowych ( katar, kaszel).  

J - Jedzenie  
 

Nie da się ukryć, nie jest takie, jak u mamy czy babci co nie znaczy że nie jest dobre. Jedzenie nie 

powinno być dla dziecka dodatkowym stresem. dlatego wychowawczynie, nie zmuszają twojego 

dziecka ani nie namawiają go do jedzenia ale zachęcają do spróbowania , bo przecież odpowiedz „ to 

jest nie dobre” lub „nie lubię tego” choć nigdy tego nie jadło nie jest prawidłowe. Prosimy was nie 

zniechęcajcie a zachęcajcie do próbowania. Inną ważną kwestią jest spożywanie posiłków. Jak już 

pisaliśmy pomagamy i wspieramy dzieci w spożywaniu posiłków. Dla dzieci samodzielne spożywanie 

posiłków to ogromna frajda, dlatego też nie karmcie swoich dzieci, a wspierajcie ich w nauce 

samodzielnego spożywania posiłków. Nie gniewajcie się kiedy będziecie odbierać swoje pociechy z 

przedszkola a one będą miały brudną bluzkę od zupy czy sosu, będzie to oznaczać ze wasze dziecko 

się rozwija.  

Na naszej stronie internetowej oraz w szatni na gazetce zawsze dostępny będzie aktualny jadłospis.  

J - Język 
 

Szanujmy się. Dzień dobry, do widzenia,  przepraszam, proszę i dziękuję to najważniejsze słowa które 

powinniśmy używać. Dawajmy dobry przykład naszym dzieciom. Te słowa zbliżają nas. 

 

K - Koledzy 
Tak naprawdę to o nich przede wszystkim chodzi. Dla wielu kilkulatków pobyt w przedszkolu to 

jedyna okazja do spotkania się z rówieśnikami, wspólnej zabawy, nauczenia się reguł funkcjonowania 

w grupie. Same plusy? Oczywiście, że nie. Koledzy czasem używają brzydkich słów a zamiast 

argumentów używają pięści. Przygotuj się na to, że wyperswadowanie maluchowi, że nie wszystko, 

co robią koledzy, warte jest naśladowania, będzie cię kosztowało sporo wysiłku ale jesteśmy razem. 

Ważne abyście informowali nas o tym co was niepokoi.  

L - Leżakowanie  
 

W wielu przedszkolach wciąż obowiązkowe. Prawdziwa zmora dla większości dzieci. Trudno się im 

dziwić. W naszym przedszkolu obowiązuje czas na odpoczynek. Jeżeli dziecko ma ochotę na drzemkę, 

ma taką możliwość. Jeżeli ma ochotę tylko na poleżenie na leżaczku i posłuchanie jak  panie czytają 

dzieciom książki, żaden problem. Nie przebieramy się też w piżamki, wystarczy poduszeczka i kocyk, 

który co  piątek wydawany jest do wyprania ( lub częściej w razie potrzeby). 

 

Ł - Łzy 



  

W pierwszych dniach, a nawet tygodniach rzecz w przedszkolu normalna. To dla dziecka zupełnie 

nowa sytuacja, nic więc dziwnego, że płacze. Jeżeli dziecko czuję potrzebę płaczu pozwól mu na to. 

 

 

M - Mycie zębów  
 

 

Myjemy ząbki w naszym przedszkolu dlatego, na początku roku dostarcz odpowiednią szczoteczkę i 

pastę do zębów. Nie bądź też zdziwiony jeżeli co jakiś czas poprosimy o dostarczenie nowej. Kiedy ją 

używamy to się zużywa.  

 

N - Niedziela  
 

 

Ukochany dzień większości przedszkolaków (także tych, które bardzo lubią swoje przedszkole). Warto 

ją spędzić z całą rodziną. 

 

 

O - Ogród przedszkolny  
 

 

Im bardziej jest oddalony od ulicy, tym lepiej. My w naszym przedszkolu dla naszych podopiecznych 

mamy własny plac zabaw, który każdego dnia   jest sprawdzany przez pracowników, aby zapewnić 

dzieciom bezpieczeństwo. Dzieci zwykle uwielbiają bawić się na dworze. Nie przeszkadza im chłód 

czy mżawka. Dlatego ubieraj odpowiednio dziecko do pogody bo na dwór wychodzimy codziennie. 

Pamiętaj dzieci powinny jak najczęściej bawić się na świeżym powietrzu, nabiorą wtedy odporności i 

siły. 

 

 

P - Punktualność 
 

Na pierwszym zebraniu będziecie Państwo deklarować czas pobytu dziecka  w naszej placówce. 

Przestrzegajcie go. Przyprowadzajcie dziecko punktualnie tzn. deklarując pobyt np. od godz. 8:00 

przyjdźcie do przedszkola 10 – 15 minut wcześnie w razie potrzeby, tak aby dziecko mogło samo się 

rozebrać i przygotować do zajęć. Skoro deklarujecie pobyt o 8:00 to znaczy, że o tej godzinie dziecko 

powinno być w Sali. Przyprowadzone później, wprowadzone np. o 8:15 do Sali traci z zajęć  już 

trwających oraz rozprasza grupę. Jeżeli jednak chodzi o kwestię deklarowanego odbioru, trzymajcie 

się go również w granicy +- 10 min. Placówka ma swój plan dnia i zajęć i dezorganizacja go nie jest 

korzystna dla dzieci. Ważne jest abyście przestrzegali godzin podstawy programowej (8:00-13:00) i 

nie odbierali dzieci wcześniej, niech nie tracą na tym dzieci. Oczywiście spóźnienia mogą zdarzyć się 

każdemu, ale niech to będą wyjątkowe sytuacje i prosimy o poinformowaniu nas o ewentualnym 

spóźnieniu lub późniejszym odebraniu. 

 

 



P - Potrzeby  
 

By dziecko dobrze czuło się w przedszkolu, musi umieć powiedzieć dorosłym o swoich potrzebach: 

że chce mu się siusiu, że chce pić, że jest zmęczony, że coś go boli... Warto ostatnie tygodnie przed 

początkiem roku szkolnego poświęcić na uczenie tego dziecka, dlatego uświadomcie swoim dzieciom 

aby beż wstydu czy strachu sygnalizowały swoje potrzeby. 

P - Pieluszka 
 
Zdarza się, że nasze dziecko za bardzo przyzwyczaiło się do pieluszki. Nie jest to przeciwskazanie do 

tego, aby dziecko poszło do przedszkola. Muszą być Państwo jednak gotowi, że po okresie adaptacji 

rozpoczynamy intensywną pracę zarówno w przedszkolu jak i w domu nad odpieluszkowaniem. Jeżeli 

będziemy się wspierać, szybko pozbędziemy się bagażu pieluszki, prosimy nie marnujcie naszej pracy.  

 

R - rany 
Wszystkie dzieci są ruchliwe i nie trudno o wypadek. Rany, szwy zdążają się bardzo często, dlatego 

prosimy tez aby nie przyprowadzać dzieci do przedszkola z otwartymi ranami czy założonymi szwami, 

to niebezpieczne dla nich.  

 

R - Rozstania  
 

 

Na początku trudne zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Daj czas sobie i dziecku, ale nie przedłużaj 

chwili rozstania.  Jeśli musisz wyjść, powiedz o tym dziecku i umów się, kiedy po nie wrócisz. I 

trzymaj się tego! Gdy znikniesz z horyzontu, maluch na pewno zajmie się zabawą. 

 

S - Spodnie  

 

Obowiązkowo na gumkę. Suwaki i guziki niepotrzebnie komplikują młodemu człowiekowi życie. 

Wprawdzie pani, może w razie potrzeby pomóc, ale... lepiej liczyć na siebie. 

 

T - Tata  

 

Czasem lepiej sprawdza się w pierwszych dniach niż mama. Kiedy już naprawdę musi wyjść z 

przedszkola, by zdążyć do pracy, robi to spokojnie, ale stanowczo. A maluchowi, który wyczuwa ten 

spokój i brak wahań, łatwiej pogodzić się z rozstaniem. 

 

 

U - Ubranie  

 

W przedszkolu dzieci skaczą, klęczą, siedzą na dywanie itp. Zadbajcie proszę aby ubranie było 

wygodne i nie ograniczało ruchów. Ubieranie dziewczynek w balowe sukienki zostawcie na 



popołudniowe odwiedziny u babci lub niedzielę. Często też malujemy farbkami dlatego ubrania, które 

będziecie wybierać dla swoich dzieci niech będą wygodne oraz niech wam ich nie będzie żal. To że 

coś jest brudne oznacza, że Twoje dziecko rozwija się . Pamiętajcie też aby ubierać dzieci na „cebulkę” 

oraz aby dzieci wybrane ubrania mogły zakładać samodzielnie. Uwaga! Wpadki zdarzają się 

najlepszym. Dlatego, do torby z zapasem oprócz majtek i spodni (wiadomo!) warto włożyć także 

bluzkę (zupy bywają opryskliwe)? i skarpetki. 

 

W - Wszy i inne niespodzianki  

 

Może się zdarzyć, że dziecko zarazi się w przedszkolu wszami czy owsikami. Tak bywa - trzeba 

spokojnie podejść do sprawy i uzgodnić z pediatrą sposób leczenia dziecka. Dolegliwości te trzeba też 

jak najszybciej zasygnalizować nauczycielowi lub dyrekcji przedszkola, ponieważ aby skutecznie 

pozbyć się nieproszonych gości, leczeniu muszą poddać się wszystkie zarażone dzieci. 

 

Z - Zabawki  

 

 

Wbrew pozorom wcale nie takie ważne. Znacznie ważniejsza od nich jest miła i ciepła atmosfera 

przedszkola, dlatego też prosimy o nieprzynoszenie zabawek z domu. Nasze przedszkole zapewnia 

wszystkie potrzebne rzeczy a domowe zabawki często ulegają zniszczeniu co wywołuje płacz. 

Pamiętajcie proszę, że pracownicy nie odpowiadają za przynoszone zabawki. 
 

Z - Zebranie 
Na początku roku szkolnego udostępniony zostanie harmonogram zebrań z Rodzicami, na których 

poruszane są zawsze ważne tematy dotyczące funkcjonowania waszych dzieci, dlatego oczekujemy 

od Państwa stawiennictwa.( dlatego prosimy Państwa  o obecności na nich) 

Z - zachęta 
Zachęcamy Państwa do motywowania dzieci. Wyrażenia ,,dasz radę", ,,uda Ci się'' -  potrafią czynić cuda.  
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https://avanti24.pl/zakupy/c-skarpetki+damskie/1

