
Przedszkole Nr 12
w Koszalinie

Kilka wskazówek – Jak ułatwić dziecku 
start w przedszkolu…

Zmodyfikowała: mgr Judyta Frąnkowska



NASZE MOTTO:

„PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ZDROWIU, 

NATURZE I AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ”

▪ WIZJA:

▪ Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci i 
rodziców.

▪ Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna, realizacja programów 
ogólnopolskich i autorskich rozszerzających podstawę programową.

▪ Promowany jest zdrowy styl życia, aktywność ruchowa oraz zachowania 
proekologiczne.

▪ Dzieci są wdrażane do samodzielności w podejmowaniu aktywności 
intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej i twórczej.



▪ Rozwijane są zainteresowania dzieci poprzez bogatą ofertę zajęć 
dodatkowych - koła zainteresowań.

▪ Podtrzymywane są tradycje przedszkolne, rodzinne, regionalne i 
narodowe.

▪ Placówka działa zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości i wycieczek.

▪ Przedszkole realizuje innowacje pedagogiczne i nowatorskie rozwiązania 
edukacyjne.

▪ Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, którzy współdecydują i 
uczestniczą w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola.

▪ W działaniach placówki uwzględnia się potrzeby środowiska lokalnego, 
co wpływa korzystnie na rozwój dzieci.



ADAPTACJA
Adaptacja to przystosowanie do nowego
środowiska, do nowych sytuacji i warunków.
Dla małego dziecka takim środowiskiem,
otoczeniem społecznym jest przedszkole, gdzie
zdobywa pierwsze doświadczenia społeczne.
Ważne jest, aby te doświadczenia przebiegały
w atmosferze poczucia bezpieczeństwa
i wzajemnego zrozumienia.



Piramida potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym





- Należy postarać się przedstawić dziecku przedszkole w 
sposób pozytywny i pełen entuzjazmu, zachowując umiar i 
naturalność.

- Stopniowo dostosowywać rytm dnia dziecka do rytmu 
panującego w przedszkolu.

- Jeśli dotąd dziecko nigdy nie rozstawało się z rodzicami, 
warto poświęcić czas i wysiłek, aby przed przedszkolną
rozłąką mogło mieć kontakt z inną osobą dorosłą.

- Warto zapewnić dziecku kontakty z innymi 
rówieśnikami.



- Nie przeciągaj pożegnania w szatni. Pomóż dziecku 
rozebrać się, pocałuj je i wyjdź.

- Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy 
rozstaniu. Jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że 
łzami można wiele wymusić.

- Uczenie dziecka poprzez zabawę czynności związanych z 
samoobsługą.

- Wcześniejsze poznanie przedszkola - spacery w kierunku 
placówki, krótkie wizyty w ogrodzie przedszkolnym



- Swojemu dziecku zamiast mówić „musisz” powiedz: „Kochanie 
masz już trzy lata, więc możesz iść do przedszkola”.

- Kompletuj wyprawkę wspólnie z dzieckiem i ciesz się, że będzie 
korzystać z niej w przedszkolu.

- Nie strasz dziecka przedszkolem („Poczekaj no, już pani w 
przedszkolu nauczy cię porządku!”).

- Nie omawiaj zachowania dziecka przy nim samym. Rozmowy 
typu: „Nie chciał jeść", „płakał cały dzień", odbijają się
negatywnie na dziecku.



- Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do 
domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu, to 
powoduje niepotrzebny stres.

- Zaufaj nauczycielkom i całemu personelowi przedszkola, 
nam również zależy na adaptacji dziecka do nowej 
sytuacji.

- Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze 
UŚMIECHEM ☺





- W przedszkolu nie leżakujemy – ODPOCZYWAMY!!!

- Dzieci nie są zmuszane do spania.

- Podczas odpoczynku dzieci: włączamy muzykę relaksacyjną lub czytamy 
im bajki.

- Nawet dzieci, które nie mają drzemek w domu, zmęczone ilością wrażeń
– ZASYPIAJĄ.

- Każde dziecko MA PRAWO ZASYPIAĆ ZE SWOJĄ PRZYTULANKĄ – to
łagodzi stres związany ze snem w nowym miejscu.

- Dzieci mające kłopot z zaśnięciem- tulimy, głaszczemy…

- Pomagamy dzieciom przebierać się przed i po odpoczynku, jednocześnie
zachęcamy do samoobsługi.





- Samodzielnie jeść (umiem gryźć pokarmy twarde np. marchewkę,        
jabłko, pić z kubeczka).
- Korzystać z toalety, sygnalizować potrzeby fizjologiczne.
- Samodzielnie umyć buzię i ręce.
- Samodzielnie zdejmować i ubierać podstawowe części garderoby.
- Rozpoznawać swoje rzeczy wśród innych
- Próbować samodzielnie wycierać nos chusteczką.
- Znać swoje imię i nazwisko.
- Mówić tak aby zrozumieli go dorośli.
- Umieć poprosić lub spytać o coś.
- W miarę rytmicznie chodzić po schodach przy poręczy.
- Zostać z kimś innym niż z rodzicem przez jakiś czas (babcia, ciocia, 

sąsiadka).





6.15 – 8.00   Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca 
indywidualna i w małym zespole

8.00 – 8.20  Zabawy swobodne wg. zainteresowań, 
manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne

8.20 – 8.25  Zestaw zabaw porannych

8.25 – 8.35  Zabiegi higieniczne przed śniadaniem

8.35 – 9.00   I śniadanie

9.00 – 9.15  Zabiegi higieniczne - mycie ząbków

9.15 – 9.30  Zajęcie edukacyjno-wychowawcze, realizacja 
wybranych treści programowych w sali lub na powietrzu



9.30 – 9.35  Zabawa ruchowa

9.35 – 10.10  Zabawy wg. zainteresowań dzieci

10.10 – 10.35 Czynności higieniczno-porządkowe. II śniadanie

10.35 – 10.50  Czynności higieniczne przed wyjściem na powietrze

10.50 – 11.45  Pobyt w ogrodzie- zabawy dowolne, spacery i 
wycieczki

11.45 – 12.00  Rozbieranie się w szatni. Zabiegi higieniczne przed 
obiadem

12.00 – 12.30  Obiad



12.30 – 12.40  Przygotowanie do relaksacji i odpoczynku

12.40 – 13.40  Relaksacja, słuchanie bajek

13.40 – 14.00  Ubieranie się dzieci, zabiegi higieniczne przed 
podwieczorkiem

14.00 – 14.20  II danie - zupa z pieczywem i owoc

14.20 – 14.30  Zabawa ruchowa

14.30 – 15.30  Zabawy wg. własnej inwencji dzieci, rysowanie na 
temat dowolny. Praca w małych zespołach

15.30 – 16.30 Rozchodzenie się dzieci , zabawy wg. zainteresowań





- Ubrania na zmianę ( majteczki, spodenki, koszulki, 
skarpety - zostawiamy w szatni w woreczku)

- Kapcie- spód antypoślizgowy, jak najłatwiejsze do
zakładania.

- Strój na gimnastykę (koszulka, spodenki) w 
podpisanym worku.

- Piżamka – zakładana przez głowę, nie na guziki.
- Szczoteczka i pasta do zębów.
- Szczotka lub grzebień dla dziewczynek.

Wszystkie powyższe rzeczy podpisane w widocznym miejscu.





- stawka żywieniowa: 7,50zł/dzień
- 1zł/h powyżej 5 godzin podstawy

programowej (8.00-13.00)

PŁATNE DO 10go KAŻDEGO MIESIĄCA



KONTAKT DO PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 12
ul. Lechicka 45
75-842 Koszalin

Tel.: 094 34 257 32
e-mail.: p12koszalin@wp.pl

www.p12koszalin.szkolnastrona.pl

mailto:p12koszalin@wp.pl
http://www.p12koszalin.szkolnastrona.pl/

