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Poznajcie nasze przedszkole – galeria zdjęć

Nasza misja

Misją naszego przedszkola jest pomoc dzieciom
w przygotowaniu się do samodzielnego
i satysfakcjonującego życia w świecie.
Tworzymy ku temu warunki, kierując się zasadami
pedagogiki Marii Montessori.
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Drodzy Rodzice

Niniejszy poradnik to zbiór wskazówek jak wspierać
dziecko w łagodnej i skutecznej adaptacji
w naszym przedszkolu.
Pierwsza część to porady skierowane do rodziców.
W drugiej części poradnika znajdą Państwo zdjęcia
naszego przedszkola, w podziale na poszczególne
grupy. Gorąco zachęcamy, aby obejrzeć fotografie
razem z dzieckiem i rozmawiać o nich – podobnie jak
o ilustracjach w książkach obrazkowych.
Pozwoli to dziecku jak najlepiej oswoić się z nową
przestrzenią, a rodzicowi poznać pytania, przemyślenia i obawy dziecka związane z adaptacją.

Aleksandra Piszczatowska
Dyrektor Przedszkola
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Pierwsza wizyta w przedszkolu
W czasie rekrutacji zapraszamy na spotkania informacyjne (dla rodziców)
oraz tzw. Dni Otwarte (dla rodziców z dziećmi). Ponadto istniej możliwość
obejrzenia przedszkola podczas indywidualnego spotkania z dyrektorem
placówki. Jeśli spodoba się Państwu u nas, kolejnym etapem jest właściwa
adaptacja, która może mieć miejsce zarówno na początku, jak i w trakcie
roku przedszkolnego. Przedszkole nie prowadzi zbiorowych, zorganizowanych zajęć adaptacyjnych.
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Adaptacja
Dziecko w towarzystwie rodzica przychodzi do swojej przyszłej grupy, aby
od samego początku wdrażać się w rytm i zasady naszego przedszkolnego
życia. W tym czasie dziecko poznaje otoczenie i plan dnia. Przede wszystkim jednak nawiązuje relację z nauczycielami, którzy pod nieobecność
rodzica przejmą rolę opiekunów dziecka. Ciekawe aktywności proponowne
dzieciom podczas adaptacji i inne pozytywne doświadczenia mają
doprowadzić do tego, aby początkujący przedszkolak codziennie opuszczał
przedszkole z pewnym niedosytem i poczuciem, że chce tam wrócić.
Adaptacja powinna przebiegać przede wszystkim zgodnie z tempem dziecka – każdy proces adaptacji przebiega bardzo indywidualnie i warto zdać
się na sugestie nauczycieli, którzy pokierują i podpowiedzą, co należy zrobić w konkretnej sytuacji.
Z naszych obserwacji wynika, że zwykle jeden lub dwa dni adaptacji wystarczą, aby poznać nowe miejsce i poczuć się w nim bezpiecznie na tyle, aby
zostać bez rodzica na kilka godzin. Okres, kiedy rodzic towarzyszy dziecku
w zajęciach to pierwszy tydzień uczęszczania dziecka do przedszkola.
Jednak przedłużanie tego czasu nie sprzyja lepszej adaptacji, ani dobremu samopoczuciu dziecka. Można zostawiać początkującego przedszkolaka na krócej (np. odbierać dziecko po obiedzie) i stopniowo
wydłużać jego czas przebywania w przedszkolu. Z naszego doświadczenia wynika również, że najważniejsza jest regularność – to znaczy
lepiej, aby w trakcie adaptacji dziecko zostawało w przedszkolu krótko,
ale codziennie (na przykład 3 godziny dziennie), niż z dłuższymi przerwami
(na przykład co 2 lub 3 dni).
Warto zaznaczyć, że w przedszkolu montessoriańskim do grupy należą
dzieci w wieku 3-6 lat, więc na początku roku przedszkolnego tylko niektóre
dzieci wymagają adaptacji. Ma to pozytywny wpływ na przebieg adaptacji:
atmosfera jest spokojniejsza, a starsze, doświadczone przedszkolaki często
opiekują się młodszymi kolegami i koleżankami i pomagają im wdrożyć się
w życie przedszkola.
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Trudne emocje związane z adaptacją
Dla każdej rodziny decyzja o rozpoczęciu uczęszczania dziecka do przedszkola jest ważnym i nowym momentem w życiu. Istotne jest, aby sobie
i dziecku dać prawo do emocji związanych z tą sytuacją. Rodzic i dziecko
mają prawo do odczuwania tęsknoty, smutku, niepokoju, czasem złości.
Czego unikać podczas adaptacji?
• Przede wszystkim nie umawiać się z dzieckiem, że nie będzie płakało lub tęskniło – pierwsza zasada to dać dziecku prawo i przestrzeń
do wszystkich emocji, zrozumieć je i zaakceptować.
• Nie warto zadawać dziecku pytań typu: „Nie płakałaś/eś? Byłaś/eś dziś
dzielna/y? Podobało ci się?” – często to wygórowane wymagania, którym
początkujący przedszkolak nie jest w stanie sprostać i czuje się w obowiązku tłumić emocje, które w okresie adaptacji są całkowicie naturalne.
• Warto również unikać obietnic typu: „W przedszkolu będzie fajnie!
Będziesz robić ciekawe rzeczy. Będziesz mieć koleżanki i kolegów…”
– dziecko z pewnością samo z czasem dostrzeże te korzyści, ale początki
mogą być trudne.
• Nie wychodź bez pożegnania – są dzieci, które w ogóle tego nie zauważą,
a są dzieci, które bardzo głęboko odczują taką sytuację, dlatego nie warto ryzykować. Nawet, gdy dziecko pozornie nie zwraca na to uwagi, wie
że rodzic „gdzieś tam jest” - w kącie sali lub w szatni. Gdy rodzic wyjdzie
bez pożegnania, dziecko może go szukać i po jednej takiej sytuacji stracić
zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, co zniweczy dotychczasowe postępy
w adaptacji i utrudni kolejne próby.
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Opisana wcześniej presja i oczekiwania nastawione na sukces może utrudnić adaptację. Ponadto przyspieszanie adaptacji na siłę, poganianie dziecka
i wypychanie go „do przodu” może czasem wywrzeć skutek odwrotny
do zamierzonego. Warto dostosować tempo adaptacji do dziecka i pozwolić
mu na okazywanie wszystkich emocji, również tych trudnych.
Warto pamiętać, że emocje rodziców są równie ważne jak emocje dziecka
i w równym stopniu wpływają na przebieg adaptacji. Dlatego tak istotne,
aby rodzice zadbali również o siebie – swoje emocje, potrzeby, poczucie
bezpieczeństwa oraz pozytywne nastawienie do adaptacji i nadchodzących
zmian w życiu rodziny.
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Gotowość dziecka
		 i rodzica
Kluczem do skutecznej adaptacji
w przedszkolu jest gotowość całej
rodziny. Gotowość dziecka do pozostania w przedszkolu to dopiero połowa
sukcesu. Rodzic również musi nabrać
przekonania, że przedszkole to dobra
decyzja i może spokojnie, bez wyrzutów sumienia, powierzyć placówce
opiekę nad dzieckiem.
Mitem jest przekonanie, że dziecko chodzi do przedszkola dlatego, że „musi”.
Podczas adaptacji nie chodzi o to, żeby
dziecko zrozumiało, że „nie ma wyjścia”
i musi przebywać w danym miejscu.
Chodzi o to, aby w przedszkolu poczuło się na tyle bezpiecznie, aby chciało
tam przebywać.
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Warto pamiętać, że na przebieg adaptacji sumują się wszystkie poprzednie
rozstania dziecka: gdy rozstawało się
z mamą i zostawało pod opieką taty,
dziadków, innych członków rodziny lub
niani, lub gdy chodziło na zorganizowane zajęcia dla najmłodszych. Prawdą
jest, że dziecko, które źle znosi rozstania, może trudniej przechodzić adaptację. Dlatego warto - z odpowiednim
wyprzedzeniem - stopniowo przyzwyczajać dziecko do tego typu rozstań.

Jak przygotować dziecko
do adaptacji?
11

Pożegania

Nasi nauczyciele wspierają dzieci i rodziców w tym
trudnym momencie. Dają wystarczającą ilość czasu
na pożegnanie z rodzicem, a w przypadku trudności
z rozstaniem pocieszają dzieci lub proponują im ciekawe aktywności – wszystko, aby zachować poczucie
bezpieczeństwa dziecka i rodzica.
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Współpraca
z nauczycielami

Jest niezwykle ważna podczas adaptacji. Nasi nauczyciele dzielą się swoim doświadczeniem związanym z adaptacją i proponują różne rozwiązania pomocne
w konkretnej sytuacji.
Wierzymy, że nie zależy Państwu na zapewnieniach, że „wszystko było super”,
tylko na informacji o prawdziwych przeżyciach i emocjach dziecka. Taka informacja zwrotna pozwoli lepiej odpowiedzieć na potrzeby dziecka i skutecznie
wesprzeć je w procesie adaptacji.
Istnieje możliwość umówienia się z wybranym wychowawcą na indywidualną
rozmowę, w czasie której będą Państwo mieli możliwość omówić swoje obawy,
wymienić się doświadczeniami i opracować wspólny plan działania. Współpraca
z nauczycielami umożliwia również indywidualne podejście do dzieci: stopniowe
wydłużanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz łagodne pożegnania.
Istnieje również możliwość zostawienia w przedszkolu przedmiotów, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa dziecka (na przykład ulubiony kocyk i poduszka).
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Kto powinien towarzyszyć dziecku?

Pierwsze chwile w przedszkolu dziecko powinno spędzić w towarzystwie jednego z rodziców. Bardzo prosimy, aby dziecko nie odbywało procesu adaptacji z innym członkiem rodziny lub nianią. Jest to wydarzenie
na tyle istotne, że rodzice jako najbliższe osoby, powinny brać w nim czynny udział.
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Zasady adaptacji
Rodziców przebywających wraz z dzieckiem podczas zajęć prosimy
o zachowanie dyskrecji i pozostawienie jak największej swobody dziecku
poprzez:
• zachowanie ciszy i spokojnej obserwacji
• powstrzymanie się od: zachęcania dziecka do zabaw
czy kontaktów z innymi
• zaczepiania, zagadywania innych dzieci
• rozmów z wychowawcami i innymi rodzicami
• korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń
Chodzi o to, aby nie „wybijać z rytmu” dzieci i wychowawców. Dzięki temu
dzieci mają też możliwość poczuć się w przedszkolu tak, jak będzie to
wyglądało docelowo – czyli bez towarzystwa rodzica. Ponadto warto od
początku przyzwyczajać dzieci do zasad i atmosfery pracy w przedszkolu
Montessori. Nie jest to absolutna cisza, ale w miarę spokojna, pełna skupienia atmosfera oraz szacunek do tzw. pracy własnej innych dzieci.
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Stały plan dnia

Rodzice często obawiają się przedszkolnej rutyny,
tymczasem wbrew przekonaniom dziecko wcale nie
potrzebuje warunków identycznych jak w domu. Dzieci
doskonale zdają sobie sprawę, że przedszkole to nie
dom i szybko akceptują nowy plan dnia. Co istotne:
ta nowa rutyna daje im wręcz poczucie bezpieczeństwa,
ponieważ wiedzą, czego się spodziewać w nowym,
coraz bardziej znajomym miejscu. Warto więc przygotować dziecko na to, że:
• w przedszkolu będzie inaczej niż w domu
(co nie oznacza, że „gorzej”, po prostu inaczej)
• nauczyciel zaopiekuje się dzieckiem, ale nie będzie
starał się zastąpić mamy lub taty
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Samodzielność
W przedszkolu Montessori stawiamy na samodzielność, ale to nie oznacza, że dzieci są „pozostawione
same sobie”. Nauczyciele wspierają i zachęcają dzieci, aby stopniowo doskonaliły kolejne umiejętności i aby
ich wykonywanie przynosiło im satysfakcję.
Ponadto zdajemy sobie sprawę, że dzieci – zwłaszcza w okresie adaptacji – mogą być bardziej wymagające:
chcą być przytulane, noszone na rękach, ubierane, karmione. Dzieci „udają”, że czegoś nie potrafią, pomimoże wcześniej doskonale opanowały te umiejętności. Warto podchodzić wyrozumiale do takich sytuacji.
To przejściowe zachowanie, które szybko mija, gdy dziecko poczuje się bezpiecznie.
17

Na co się
przygotować?
Na pewno na to, że „korzyści” z uczęszczania dziecka do przedszkola będą odroczone w czasie. Wasza rodzina niekoniecznie od razu odczuje pozytywne zmiany w życiu rodzinnym wynikające z pójścia dziecka do przedszkola. Potrzebujecie czasu na adaptację i złapanie nowego rytmu. Warto przygotować się na to,
że na początku może być nawet trudniej, niż gdy dziecko przebywało w domu.
Na początku maluch może niechętnie przychodzić do przedszkola, a w domu
potrzebować więcej bliskości i uwagi niż zazwyczaj. To wszystko naturalne etapy,
które po prostu trzeba przeczekać.
Oczywiście może też okazać się, że Państwo niepotrzebnie przygotowaliście się
na „najgorsze”. Jednak warto być świadomym, że opisane powyżej etapy są całkowicie normalne i nie należy ich interpretować jako porażki. Warto pamiętać,
że wszystkie te trudności są przejściowe i miną szybciej, jeśli adaptacja będzie
przebiegała łagodnie i zgodnie z tempem dziecka.
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Odroczony kryzys
Czasem wydaje się, że proces adaptacji już się zakończył, dziecko bez problemu chodzi do przedszkola od kilku tygodni lub miesięcy, po czym następuje tzw. odroczony kryzys. Nie dotyczy on wszystkich dzieci, ale może się
pojawić. Warto wówczas zachować spokój, dać dziecku prawo do trudnych
emocji i postępować podobnie jak na etapie adaptacji.
Poza tym każdy przedszkolak miewa gorsze dni, rozwija się, przeżywa różne
sytuacje w przedszkolu i poza nim, więc udana adaptacja nie oznacza, że
później nie pojawią się problemy z chodzeniem do przedszkola. Z naszej
strony możecie Państwo liczyć na wyrozumiałość, zaangażowanie i wszelką
pomoc w opisanych powyżej sytuacjach.
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Czy każda adaptacja kończy się sukcesem?
Zdecydowana większość dzieci, które się u nas pojawiają – przy odpowiednim wsparciu rodziców i przedszkola – przechodzi proces adaptacji z
sukcesem. Niezwykle rzadko zdarza się tak, że dziecko nie jest ani trochę
gotowe na rozstanie z rodzicami. Natomiast może wystąpić brak gotowości w pewnych obszarach lub na konkretny przebieg rozstania (a nad tym
można popracować).
Nasze przedszkole istnieje od 2007 roku i w ciągu tych lat zdarzyły się tylko dwie sytuacje, kiedy dzieci faktycznie nie były gotowe na pozostanie w
przedszkolu. W tych nielicznych przypadkach dzieci tęsknią tak bardzo, że
nie są w stanie uczestniczyć w życiu przedszkola, tylko cały dzień czekają
pod drzwiami lub przy oknie, wypatrując rodzica. Są zbyt zestresowane,
aby uczyć się i rozwijać, korzystając z możliwości, jakie daje przedszkole.
Zazwyczaj ma to miejsce w sytuacji, gdy adaptacja nałoży się z innym, trudnym etapem rozwoju dla dziecka, na przykład wyjątkowo silnym lękiem separacyjnym. Proszę się nie obawiać – taka sytuacja na pewno nie zostanie
zbagatelizowana przez naszych nauczycieli. Dalsze postępowanie ustalane
jest indywidualnie. Często można przeczekać taki trudny okres i za kilka
miesięcy adaptacja przebiega już bez najmniejszych problemów. Dlatego
niezależnie od dziecka - łagodna i skuteczna adaptacja to klucz do sukcesu.
Zdarza się również, że nieudana adaptacja nie wynika z „niegotowości”
dzieci, lecz braku gotowości ich rodziców. Gotowość do uczęszczania do
przedszkola działa w dwie strony: leży nie tylko po stronie dziecka, ale
również jego opiekunów. Zdarza się, że rodzic nie jest w stanie przejść do
kolejnego etapu adaptacji - na przykład wyjść do szatni i zostawić dziecko
samo w sali. W takiej sytuacji radzimy odczekać do momentu, kiedy rodzic
nabierze przekonania, że jest gotowy powierzyć opiekę nad dzieckiem innej
osobie lub placówce. Dzięki temu kolejna próba adaptacji, podjęta po kilkumiesięcznej przerwie, kończy się sukcesem.
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Jak rozmawiać z dzieckiem,
aby dowiedzieć się jak było w przedszkolu?
Często trudno uzyskać od dzieci takie informacje, niezależnie od wieku.
Pytanie „Jak było w przedszkolu?” jest często zbyt ogólne. Dziecko przebywało w przedszkolu kilka godzin i wiele się w tym czasie wydarzyło. Z tego
względu tak sformułowane pytanie wywiera nadmierną presję, więc dziecko nie chce nam nic opowiedzieć lub odpowiada zdawkowo. Dla trzylatka
odpowiedź na to pytanie jest niezwykle trudna.
Dlatego podajemy listę przykładowych pytań, które mogą pomóc Państwu
w rozmowie z dzieckiem:
1. Czy coś cię dziś najbardziej rozśmieszyło/ zachwyciło/ zdziwiło
czy zaciekawiło?
2. Czy ktoś dzisiaj zrobił dla Ciebie coś miłego?
3. Czy pomogłeś dziś komuś rozwiązać jakiś problem?
4. Czy byłeś dziś z siebie dumny? W jakiej sytuacji?
5. Czego się dzisiaj dowiedziałeś o sobie?
6. Co było dziś dla Ciebie największym wyzwaniem?
7. Poznałeś dziś jakieś dziwne/ zabawne słowo?
8. Czy nauczyłęś się dzisiaj czegoś, co ci się przyda?
9. Jaką książkę czytaliście dziś w przedszkolu?
10. Zdążyłeś dzisiaj dokończyć pracę/ rysunek itp.?
11. Czy ktoś poprosił dziś o dokładkę obiadu?
Komu obiad nie smakował? Dlaczego?
12. W co się bawiłeś po obiedzie?
13. Czy byliście dziś na dworze? Gdzie?
14. Jaka jest Twoja ulubiona pora dnia w przedszkolu? Dlaczego?
15. Czym/ gdzie w przedszkolu najbardziej lubisz się bawić?
16. Czy jest coś, czego nie możesz się doczekać jutro w przedszkolu?
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Poznajcie
nasze przedszkole
W tej części poradnika znajdziecie Państwo fotografie przestrzeni
poszczególnych grup w naszym przedszkolu: szatni, sal, jadalni,
łazienek oraz ogrodu. Gorąco zachęcamy, aby obejrzeć zdjęcia
razem z dzieckiem i porozmawiać o nich – podobnie jak o ilustracjach w książce obrazkowej. Z tego względu celowo ograniczyliśmy
ilość tekstu do minimum. Pozwoli to dziecku jak najlepiej oswoić
z nową przestrzenią, a rodzicowi odnieść się do pytań, przemyśleń
i ewentualnych obaw dziecka związanych z adaptacją w nowym
miejscu. A jeśli czegoś Państwo nie wiecie, proszę nie obawia
się odpowiedzi: „Nie wiem. Możemy o to zapytać.” To również
pomoże zrozumieć dziecku, że nie musi od początku wiedzieć
i umieć wszystkiego.
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Plan przedszkola
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Grupa Żółta
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Grupa Niebieska
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Grupa Zielona
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Grupa Pomarańczowa
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Mały plac zabaw

Duży plac zabaw
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