
CZAS NA POWRÓT…

Powoli  przygotowujemy  się  na  powrót  do 
przedszkola.  Kilkutygodniowa  przerwa  skutecznie 
wybiła  nas  ze  standardowego  rytmu  i  zmusiła  do 
wypracowania zupełnie nowych rozwiązań. Niektóre 
dzieci  mogą  już  nawet  nie  pamiętać  jak  wyglądało 
życie  przed  tak  długą  nieobecnością  w  placówce. 
Pamiętajmy, że chociaż wracamy, pewne rzeczy będą 
wyglądać  nieco  inaczej.  Niektóre  zasady  ulegną 
zmianie  i  zostanie  wprowadzonych  wiele  nowych. 

Dlatego nawet wprawione przedszkolaki  mogą mieć pewne trudności  z  powrotem. 
Spróbujmy  więc  przygotować  je  na  ponowne  pojawienie  się  w  przedszkolu,  aby 
zarówno dzieciom, jak i sobie, zaoszczędzić stresu. 

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO NA POWRÓT DO PRZEDSZKOLA?

 Pokażmy swój pozytywny nastrój:

- spokojny rodzic to spokojne dziecko. 

 Akceptujmy i nazywajmy emocje:

-  pomóżmy  dziecku  w  zrozumieniu  swoich  emocji, 
rozmawiajmy  o  nich,  słuchajmy  uważnie  i  pomóżmy 
znaleźć sposoby radzenia sobie z nimi.

 Rozmawiajmy: 

– przypomnijmy dziecku, co najbardziej podobało mu się w przedszkolu, za czym 
tęskni,  wspomnijmy  miłe  chwile  spędzone  w  placówce,  przypomnijmy  
o  rówieśnikach,  zabawach,  bajkach,  ulubionych  przedszkolnych  czynnościach,  
a nawet ulubionych potrawach,

- nie komunikujmy, że powrót do przedszkola jest obowiązkiem i końcem luzu czy 
ferii/wakacji.  

 Informujmy o planie dnia i czasie powrotu do przedszkola:

- dzięki temu dziecko nie będzie zaskoczone. Pamiętajmy, że nagłe, niespodziewane 
zmiany mogą zaburzać poczucie bezpieczeństwa. 



 Wróćmy do przedszkolnej rutyny:

-  jeśli  zmienił  się  rytm  dnia,  wróćmy  do 
zasad sprzed przerwy, 

-  wyznaczmy  czas  na  naukę,  zabawę  
i  poobiedni  odpoczynek  (aby  były  jak 
najbardziej  zbliżone  do  przedszkolnego 
planu dnia), 

-  dostosujmy  pory  posiłków  czy  pory 
chodzenia spać, 

-  przypomnijmy  ulubione  gry  i  zabawy  
z przedszkola.

 Zaaranżujmy spotkanie on-line z kolegami wracającymi do przedszkola: 

- jeśli wiemy, który z rówieśników dziecka również wraca do przedszkola i mamy 
możliwość skontaktowania się, wykorzystajmy to, aby dziecko mogło chociaż przez 
chwilę zobaczyć kolegów czy koleżanki i porozmawiać z nimi. Być może dzięki temu 
nasz brzdąc chętniej wróci do przedszkola, by już  na żywo pobawić się z innymi 
przedszkolakami. 

 Przypomnijmy najważniejsze zasady, ale zwróćmy też uwagę na zaistniałe zmiany.  

 Odpowiadajmy na pytania: 

- pozwólmy maluchowi na zadawanie pytań, nie zbywajmy go w myśl powiedzenia, 
że  jakoś  to  będzie,  ale  podejdźmy  poważnie  do  tego  co  mówi.  Wytłumaczmy 
rzeczowo i spokojnie kwestie, których nie rozumie, dostosowując słownictwo do 
jego wieku.

 Korzystajmy z różnego rodzaju materiałów i pomocy:

-  szczególnie  polecam  bajki  powstałe  po  to,  aby  pomóc  w  rozmowie  
z dzieckiem:

BAJKA 1

która  pomaga  w  rozmowie  nt.  nowych  zasad  
w przedszkolu, oswaja trudne emocje i przygotowuje na 
nową sytuację.

http://emocjeprzedszkolaka.pl/index.php/2020/05/09/nowe-zasady-w-przedszkolu-darmowa-bajka-terapeutyczna-ebook/?fbclid=IwAR0VvhMqLzNejy3gxoSOEO5BkQzcks206_M81-GwQoqS-KqrG4e0nYJ9beU


BAJKA 2

stworzona dla bardziej wrażliwych dzieci, która ma na celu pomóc dzieciom, 
które doświadczają trudnych emocji po dłuższej nieobecności. 
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