
Witamy w przedszkolu w nowym roku szkolnym  2022/2023 

Przedszkole otwarte jest od 7.00 – 17.00 

Tel. 512 991 745 

We wrześniu do przedszkola dla dzieci przynosimy: 

 Wygodne kapcie, które dziecko będzie w stanie samodzielnie założyć. 

 Szczoteczkę i pastę. 

 Ubranie na przebranie (bluzki, spodnie, majtki w podpisanym worku). 

 Chusteczki suche i mokre po jednym opakowaniu. 

 Dziecko ubieramy w wygodny strój (najlepiej dresy, leginsy, spodenki na gumce). 

Wszystko prosimy podpisać 

 

APEL DO RODZICÓW „ GDY  DZIECKO  STAJE  SIĘ  PRZEDSZKOLAKIEM ” 
  

 Nie przeciągaj pożegnania w szatni, pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je, odprowadź do 

nauczyciela  i wyjdź; 
 

 Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu, jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, 

że łzami może wszystko wymusić; 
 

 Nie obiecuj „ jeśli pójdziesz do przedszkola coś dostaniesz ” - kiedy będziesz odbierać dziecko 

możesz mu dać maleńki prezencik lub wybrać się z nim na plac zabaw, lody…ale nie może to być 

forma przekupywania, 
 

 Zwracaj uwagę na słowa, które wypowiadasz do dziecka w czasie odbioru. Zamiast: już możemy 

wracać do domu, powiedz: teraz możemy iść do domu. To niby niewielka różnica, a jednak 

pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk; 
 

 Nie wymuszaj na dziecku, aby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się  

w przedszkolu, dziecko tego jeszcze może nie pamiętać; 
 

 Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze postaraj się, aby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola 

tata, rozstanie z tatą są mniej bolesne; 
 

 Czas pobytu małych dzieci w przedszkolu w pierwszych dniach nie powinien być długi. Jeśli 

to możliwe, odbieraj dziecko wcześniej np. po obiedzie. Potem stopniowo zwiększaj czas 

pobytu dziecka w przedszkolu; 
 

 Nie spóźniaj się z odbieraniem! Jeśli obiecałeś, że przyjdziesz wcześniej dotrzymaj słowa; 
 

 Pamiętaj: żegnaj i witaj dziecko zawsze z uśmiechem. 

 

Rodziców dzieci, które będą po raz pierwszy uczęszczać do przedszkola, zachęcam do 

zapoznania się z artykułem pt.„ Dziecko idzie do przedszkola” Katarzyny Wnęk – Joniec. Będzie 

on wskazówką, co zrobić, aby stworzyć jak najlepszą atmosferę do adaptacji naszych dzieci  

w przedszkolu. 

 

Do zobaczenia 1 września 

Wychowawca Urszula Lipska 


