
RADY DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKA

PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU

Zaufaj personelowi przedszkola - on wie, jak zaopiekować się Twoim dzieckiem i zrobi to

najlepiej jak potrafi. Twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie przy nowej pani tylko wtedy,

gdy będzie wiedziało, że Ty też jej ufasz!

Wprowadź rytm przedszkolny (poranne wstawanie, godziny posiłków) oraz zwyczaje,             

 np. sprzątanie zabawek przed wyjściem na spacer, zapoznawanie z obcymi równolatkami, danie

szansy poznania nowych dorosłych.

Unikaj pośpiechu, aby zdążyć przytulić dziecko i spokojnie pożegnać się z nim. Nie należy jednak

przedłużać samego momentu rozstania. Nie wymykaj się cichaczem, dziecko poczuje się

oszukane i straci zaufanie.

Nie wchodź do sali razem z dzieckiem mimo jego nalegań. Twój pobyt w sali  nie zmieni sytuacji,

a jednocześnie może źle wpływać na inne dzieci, które są bez rodziców.

Staraj się na początku przyprowadzać dziecko do przedszkola najpóźniej jak to możliwe             

i odbierać jak najwcześniej, pamiętając o czytelnych dla dziecka komunikatach: „Przyjdę po

ciebie po obiedzie”, „Przyjdę, jak będziecie się bawić na podwórku”, a nie mówić: „Przyjdę po

ciebie niedługo”.

Mów pozytywnie o przedszkolu, buduj zaufanie do nauczycieli przedszkola rozmawiaj               

 z maluchem o przedszkolu. Rozbudzaj ciekawość, wręcz prowokuj radosne oczekiwanie na

pobyt w przedszkolu.

W sprawach jedzenia nie decyduj za dziecko - "Proszę nie dawać mojemu dziecku zupy, jajek

(itd.), bo nie lubi". Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich dotyczących danej potrawy,

spróbuj zachęcić do jej zjadania.

Dodawaj maluchowi wiary w siebie: „Jestem z ciebie dumny, mój przedszkolaku”.

Chwal  swoje  dziecko  za  każdy  drobny  sukces.  Częściej  niż  zwykle  przytulaj  je,  okazuj

miłość, ale nie nagradzaj kupując kolejną zabawkę czy słodycze.

Akceptuj dziecko i wspieraj je, staraj się zrozumieć jego stres.

Spędzaj ze swym dzieckiem dużo czasu po południu, pytaj i słuchaj.

Czuwaj nad bezpieczeństwem emocjonalnym swojego dziecka w przedszkolu, współpracuj        

 z wychowawcami oraz pedagogiem. Mów wprost o swoich obawach, rozterkach,

spostrzeżeniach również otwarcie, wysłuchuj uwag i wskazówek.


