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Pierwsz , powa n

zmian

w

yciu dziecka jest przystosowanie do

rodowiska

przedszkolnego. W tym momencie zmienia si przecie wiele w yciu malucha. Bezpieczny
dom i ukochani rodzice nie s ju jedynymi, z którymi si spotyka. Znajduje si teraz
w nowej sytuacji, zupełnie ró nej od tej domowej, dobrze mu znanej. Naturalnym uczuciem
staje si l k, który prze ywa oraz utrata bezpiecze stwa zwi zana ze zmian otoczenia.
Tutaj, w nowym miejscu, nie jest ju tak jak dawniej. Dziecko musi nauczy si

y

w innej rzeczywisto ci. Z jednej strony nast puje to poprzez kontakt z nauczycielem, który
staje si jego przewodnikiem, z drugiej – przez kontakt z rówie nikami. Poza tym musi tak e
zyska orientacj w nowej przestrzeni, aby nauczy si w niej sprawnie funkcjonowa .
Dopiero, kiedy pozna nowe pomieszczenia i sprz ty, b dzie umiało si nimi posługiwa ,
poczuje si

bezpieczne. U jednych dzieci nast puje to po kilku dniach, u innych

po tygodniach. Z czasem poczucie l ku, a nawet łzy zamieniaj si jednak w szczery u miech.
Du ym problemem zwi zanym z adaptacj trzylatka do przedszkola s na pewno
czynno ci dnia codziennego, jak: samodzielne jedzenie, odpoczynek, czy toaleta.
To wywołuje wiele negatywnych emocji, a nawet protestu. Ró ny jest przecie poziom
umiej tno ci posiadanych przez dzieci, natomiast stawiane im wymagania s jednakowe.
Dlatego tak wa ne jest nabywanie tych sprawno ci poprzez trening w rodzinie, co przyczyni
si do łatwiejszej adaptacji. Maluchy, które w słabszym stopniu opanowały te umiej tno ci
czuj

si cz sto osamotnione i bezradne, co z kolei wpływa na brak pewno ci siebie.

Teraz przed nauczycielem stoi wa ne zadanie. Musi on zdoby jak najwi cej informacji
o umiej tno ciach dziecka i jego trudno ciach, by pomóc mu je rozwi za .
Innym problemem pocz tkuj cego przedszkolaka jest brak wiedzy o tym, co b dzie
robił w nowym miejscu, czym b dzie si po prostu zajmował. Dobrym wprowadzeniem mo e
by inicjatywa rodziców, którzy wspólnie z dzieckiem przyjd

do przedszkola podczas

tzw. „otwartych drzwi”, aby razem próbowa „oswoi ” nowe miejsce.

Nast pn cz

wiedzy nabierze dziecko jednak dopiero przez własne do wiadczenie, poznaj c rytm dnia
oraz ucz c si kolejnych czynno ci. I chocia głównym zaj ciem b dzie jeszcze zabawa,
to jednak wa ne oka

si kontakty z rówie nikami, to w jaki sposób dziecko b dzie je

nawi zywa .
Trzylatek na krótko zainteresuje si wspóln zabaw z rówie nikiem. To wynika
z jego rozwoju społecznego. Ale dziecko czteroletnie jest ju gotowe do dłu szych działa ,
nawi zywania pierwszych przyja ni. W tym momencie rozwoju wybiera coraz ch tniej
zabawy zespołowe, woli towarzystwo rówie ników ni dorosłych.

Psychologia

rozwojowa

dziecka

podkre la

cisły

zwi zek

przystosowania

i poznawania nowego otoczenia z emocjami. Silne i negatywne emocje z cał pewno ci
niekorzystnie wpływaj na ten proces. Ujawniaj si one wtedy, gdy dziecko mało wie
o nowej sytuacji, w której si znalazło. Tak dzieje si podczas pierwszych dni pobytu
w przedszkolu. Z czasem jednak, w wyniku nabywania wiedzy o nowym miejscu, silne
emocje wyciszaj si , ust puj miejsca pozytywnym. W jakim czasie to nast pi zale y
od wielu czynników. Jednym z nich jest na pewno kontakt z nauczycielem. Na pocz tku
tej nowej drogi dzieci wol kontakty z osob dorosł , poniewa ich rówie nicy maj podobne
problemy, czyli zachwiane poczucie bezpiecze stwa.
Nowa przestrze równie nie sprzyja procesowi przystosowania. Jest „obca” i du o
wi ksza od tej domowej. Powoduje poczucie zagubienia, które ust pi z czasem, gdy dziecko
nabierze w niej orientacji, lepiej je pozna. Dotyczy to nie tylko jednej sali, w której b dzie
sp dzało wi kszo

czasu podczas pobytu w przedszkolu, ale równie

innych miejsc,

jak: łazienka, szatnia czy plac zabaw.
Innym
przez

problemem

przedszkole

stanie

organizacji

si

ycia,

na

pewno

okre lonych

podporz dkowanie
zasad

post powania

narzuconej
w

grupie

czy zaspokajania podstawowych potrzeb. Dziecko musi nauczy si przebywania w gwarze
kilka godzin, pogodzi

z tym,

e nie jest jedyne w centrum zainteresowania.

rodowisko przedszkolne ró ni si od domowego wieloma czynnikami. Przedszkole nigdy
nie b dzie tym samym, co rodzinny dom. Tak wiedz musi przyswoi mały człowiek
na

pocz tku

swojej

edukacji,

oczywi cie

na

miar

Wraz z przekroczeniem progu przedszkola dziecko uczy si

swoich

mo liwo ci.

y w dwóch rodowiskach:

rodzinnym i instytucjonalnym.
Wielu rodziców obawia si , e dziecko jest zbyt małe, nieporadne, aby da sobie rad
w przedszkolu. Pokazuj c swój l k nie pomagaj tym. To od nich zale y przecie wywołanie
pozytywnego nastawienia, a nawet to, czy dziecko polubi nowe miejsce. Wa ne dlatego jest
nie tyle opó nianie momentu poznawania

rodowiska przedszkolnego, ile wła ciwe

przygotowanie do jego adaptacji.
Przedszkole jest z cał pewno ci pierwszym krokiem dziecka w stron nabywania
umiej tno ci ycia społecznego. Kontakty zarówno z nauczycielem, jak i rówie nikami ucz
przecie

norm post powania w grupie społecznej. Z tego wynikaj

z kolei funkcje

wychowawcze i dydaktyczne. Tutaj dziecko poszerza swoj wiedz dotycz c okre lonych
norm zachowa , uczy si samodzielno ci i otwarto ci. Tylko wtedy, gdy b dzie postrzegało
przedszkole jako miejsce bezpieczne i atrakcyjne, szybciej przystosuje si

do

ycia

w społeczno ci zbiorowej. Mały człowiek musi przecie

poj

e nie jest sam, e obok niego s inni ludzie, z którymi musi nauczy si

t

prost

prawd ,

y .

Problem przystosowania jest bardzo wa ny, gdy mówi si o dziecku wchodz cym
w dorosłe

ycie, kształtuj cym swoj

osobowo . Sprawna adaptacja pozwoli na łatwe

nabycie poczucia przynale no ci do grupy społecznej, a tak e rozwija motywacj
do działania. Tym samym pełni wa n rol w całym procesie wychowania i kształcenia
dziecka w wieku przedszkolnym.

Literatura:
D. Chrzanowska: Sylwetki trzylatków wst puj cych do przedszkola,
„Wychowanie w Przedszkolu” 1977 nr 2
M. Jarosz: Elementy psychologii lekarskiej i psychopatologii ogólnej, PZWL Warszawa 1971
M. K kol: Z bada nad warunkami adaptacji dzieci trzyletnich do przedszkola,
„Wychowanie w Przedszkolu” 1988 nr 2
J.
Lubowiecka:
Przystosowanie
WSiP Warszawa 2000

psychospołeczne

dziecka

do

przedszkola,

