
Przedszkole -  ważny etap życia każdego dziecka 

,,Dzieci potrzebują zabawy. Potrzebują zabawy z innymi dziećmi bez nadzoru dorosłych. 

Tylko w takiej zabawie mogą nauczyć się radzenia sobie z emocjami, nawiązywania 

przyjaźni, rozwiązywania konfliktów i wielu, wielu innych umiejętności.” 

Peter Grey 

 

Pytanie czy dorośli są w stanie zastąpić dzieciom rówieśników? Jak mogą 

się bawić, żeby wspierać, a nie przeszkadzać? Czy warto posłać dziecko 

do przedszkola? Posłać dziecko do przedszkola czy zostawić jeszcze w 

domu? Dlaczego warto dziecko wysłać do przedszkola? Co zyska nasz 

ukochany maluch w gronie rówieśników?  

    Te i wiele innych pytań zadają sobie rodzice, którzy muszą podjąć decyzję wysłania dziecka 

do przedszkola lub pozostawienia pod opieką kochanych babć, dziadków lub opiekunek. 

Odpowiedź brzmi: WARTO!!! 

   ,,Wysłanie dziecka do przedszkola wymaga pewnego minimum 

rozwojowego malucha. Dziecko musi być już dość samodzielne, powinno 

swobodnie komunikować się z innymi osobami, musi wytrzymać rozłąkę  

z rodzicami. Dlatego decyzja kiedy posłać dziecko do przedszkola jest bardzo 

indywidualna i zależy od rozwoju malucha. ‘’    

Co zyskuje dziecko w przedszkolu? 

 Nauka samodzielności. 

 Funkcjonowanie w grupie. 

 Nauka współpracy. 

 Nauka asertywności (sztuki odmawiania). 

 Nauka tolerancji. 

 Nauka dzielenia. 

 Lepsze przygotowanie do szkoły. 

 Nauka zasad. 

 Rozwój wyobraźni i kreatywności. 

 Wszechstronny rozwój. 

 Poznanie i rozwijanie talentów dziecka. 



Jakie są zalety pobytu dziecka w przedszkolu? 

 Przedszkole to dobra zabawa i edukacja. 

 Pobyt w przedszkolu bardzo korzystnie wpływa na rozwój wszystkich umiejętności.  

 Dziecko najszybciej i najbardziej rozwija się w okresie między 1. a 5. rokiem życia. 

Wtedy ujawniają się jego zdolności i umiejętności, a także talenty. To od rodziców 

zależy, czy i jak będą one rozwijane. Każda umiejętność, każdy talent, w który się 

zainwestuje, przyniesie w przyszłości korzyści. 

 Okres  przedszkolny to również czas gdzie, dzieci nabywają odporność zdrowotną. 

Najczęściej dzieje się tak po około roku uczęszczania do grupy. Początki bywają trudne, 

dziecko może częściej chorować, ale to sytuacja przejściowa.  

 Przedszkole to także miejsce, w którym dziecko ma możliwość rozładowania swojej 

energii, czego często nie może robić w domu. 

 Dziecko poznaje  tradycje związane z różnymi okolicznościami - świętami, dniem 

wiosny, jesieni, walentynkami, świętem Ziemi itp. 

 Dzieci przebywające w przedszkolu są pewniejsze siebie, znacznie lepiej przygotowują 

się do pójścia do szkoły. Nie chodzi tu jedynie o przygotowanie dydaktyczne, ale także 

emocjonalne i społeczne. Dzieci takie łatwiej radzą sobie z wieloma emocjami, nie boją 

się innych dzieci, chętnie rozmawiają, nawiązują nowe kontakty. Uczą się radzić sobie 

z problemami. 

 Pamiętajmy o tym, że okres dzieciństwa jest jedynym takim w życiu, kiedy można 

bawić się i być beztroskim. Potem, gdy zacznie się szkoła, nie będzie już na to tyle 

czasu. 

 Ważne jest także to, że dzięki temu, iż dzieci chodzą do przedszkola, rodzice mają czas, 

by realizować swoje pasje zawodowe i prywatne. 

Jak przygotować dziecko do roli przedszkolaka? 

 Dla dobrego funkcjonowania dziecka w warunkach przedszkolnych bardzo ważne jest 

wcześniejsze przyzwyczajanie go do towarzystwa innych dzieci, zwłaszcza jeśli nasz 

maluch nie ma jeszcze rodzeństwa. 

 Nigdy nie strasz dziecka przedszkolem,  przeciwnie staraj się podkreślać jego dobre 

strony, 

 Ważne jest zatem, aby pierwsze dni dziecka w przedszkolu poprzedzać próbami 

rozstania z rodzicami. Warto zostawiać malucha pod czujnym okiem babci, opiekunki 

i innych znanych mu osób. Jeśli nasze dziecko ma z tym problemy, zacznijmy od 

małych kroków, stopniowo wydłużając czas przebywania poza domem. Jeżeli okaże 

się, że jest to trudne również dla nas(a dzieje się tak w wielu przypadkach), to 

pamiętajmy, że zachowanie spokoju przez rodzica jest kluczowe, gdyż dzieci doskonale 

wyczuwają nasze emocje, które mogą im się udzielać. 

 Pamiętajmy również, że dzieci zwykle płaczą za rodzicami tylko chwilę. Często 

dramatyczne sceny rozstania trwają zaledwie kilka minut, a w pamięci rodzica pozostają 

na cały długi dzień spędzony w pracy. 

 Podejmujmy wszelkie działania, które mogą dziecku przybliżyć środowisko 

przedszkolne. Szukajmy okazji do rozmów, czytajmy bajki i opowieści o przedszkolu. 

Pozwólmy dziecku odczuć, że idzie do przedszkola, bo jest już duże i świetnie sobie 

poradzi. 



Rodzicu zapamiętaj!!! 

 Dzieci potrzebują zaspokojenia najbardziej oczywistych potrzeb, wśród których jedną 

z najważniejszych jest kontakt z rodzicem. Tęsknota dzieci i potrzeba bliskości  

z rodzicem ciągle narasta. 

 Spędzanie przez dziecko 10 godzin w placówce jest męczące i niekoniecznie korzystne 

dla jego rozwoju. Dzieci oczywiście potrzebują interakcji z rówieśnikami, ale nie w 

takim wymiarze godzin. To w bliskim kontakcie z rodzicem rozwijają się najlepiej. 

 Jeżeli na co dzień musimy zostawiać dziecko w przedszkolu na wiele godzin, 

powinniśmy chwytać wszystkie wspólne chwile, które pozostają nam w ciągu dnia. 

Powinniśmy mieć czas, choćby pół godziny, który poświęcimy wyłącznie dziecku. 

Wyłączmy wtedy telefon, nie zajmujmy się sprawami domowymi, bądźmy tylko  

z maluchem. Porozmawiajmy z nim, pobawmy się – tak jak on tego chce. 

 Nie mów dziecku, że przyjdziesz  po nie wcześniej, kiedy jest to niemożliwe ( w ten 

sposób stracisz jego zaufanie i zmniejszysz jego poczucie bezpieczeństwa). 

 Zdarzają się sytuacje, gdy w dzień wolny musimy załatwić nasze sprawunki lub po 

prostu marzymy o chwili relaksu bez dzieci, bez pracy. Nie ma w tym nic złego. 

Wykorzystajmy ten czas dla siebie, by naładować baterie. Ale może warto się 

zastanowić, czy nie przyjemniej byłoby również spędzić część tego dnia z dzieckiem. 

Może warto odebrać je szybciej z przedszkola i nie spiesząc się, spędzić miło 

popołudnie. 

 Rodzicu to ty  powinieneś być  przewodnikiem dziecka, który wskaże mu, jak ma się 

odnaleźć w środowisku, by samodzielnie umieć zdobywać wiedzę o tym, co je otacza.  

 Postaraj się nawiązać dobry kontakt i stała  współpracę z nauczycielkami danej grupy. 

Warto dowiadywać się o rożne sprawy dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu. 

,,Okres dzieciństwa prędko upływa i, tak jak całe życie, przechodzi się przez 

ten czas bezpowrotnie, a bycie świadkiem i kompanem odkrywania świata 

razem ze swoją pociechą jest najpiękniejszym aspektem rodzicielstwa.’’ 

Przedszkole w życiu dziecka to taki pierwszy egzamin wyborów, samodzielności  

i konsekwencji. Dzieci te egzaminy zdają na szóstkę, niektóre w innej kolejności, czasem nie 

od razu, nie tą drogą, którą wyobrazili sobie rodzice, ale zdają i chcą więcej. Nie mogą 

doczekać się szkoły. Dajmy im szansę do niej się przygotować. A wychowanie przedszkolne 

w przedszkolu, pełnym akceptacji i radości to najlepsza ku temu okazja. 

 

,,Bo, niezależnie od tego, ile masz lat, wciąż jest prawdą to, że kiedy idziesz w świat, 

najlepiej wziąć się za ręce i trzymać się razem”. 

Robert Fulghum 
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