
  Czas adaptacji do przedszkola był przepełniony
zróżnicowanymi emocjami, których doświadczali zarówno
dzieci, rodzice jak i nauczyciele. Przyszłe przedszkolaki
przeżywały rozstanie z najbliższymi opiekunami. Rodzice
martwili się o to, jak dziecko poradzi sobie w nowej sytuacji.
Nauczyciele musieli zapewnić dzieciom poczucie
bezpieczeństwa i wzbudzić zaufanie rodziców. Całość była
bardzo trudna dla wszystkich zaangażowanych w ten
proces, jednocześnie od pomyślnego przebiegu adaptacji
zależało dobre samopoczucie dziecka w przedszkolu,
zadowolenie rodziców, pozytywne postrzeganie
nauczyciela, a co za tym idzie - przedszkola.
 Dlatego założenia programu adaptacyjnego obejmowały
zarówno dzieci, rodziców, jaki i nauczycieli oraz
pracowników przedszkola.
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ROZPOCZĘCIE PROGRAMU - 
PRZYGOTOWANIE PRZEZ 
NAUCZYCIELA PROCESU 

ADAPTACJI
 Program rozpoczęto od opracowania informacji dla
rodziców, które miały ułatwić start dziecka w przedszkolu
i zapewnić rodzicom poczucie, że dokonali właściwego
wyboru placówki edukacyjnej dla swojego dziecka. 

Autorka programu "Witamy Maluszki" przygotowała:

     poradnik dla rodziców zawierający informacje o tym, jak  
     przygotować siebie i dziecko do pierwszych dni 
     w przedszkolu;

     ulotkę dla rodziców na temat pożegnania z dzieckiem;

     plan zajęć adaptacyjnych  w formie ZAPROSZENIA;

Informacje te w formie papierowej przekazywane były
rodzicom podczas zebrania organizacyjnego z dyrektorem.
    

 



ROZPOCZĘCIE PROGRAMU



REALIZACJA PROGRAMU - 
PRZYGOTOWANIE SALI

 Jednym z ważniejszych elementów  procesu adaptacji jest
przyjazne otoczenie. W związku z tym zadbano odpowiedni
wystrój  i wyposażenie sali przedszkolnej. 
    



REALIZACJA PROGRAMU - 
PRZYGOTOWANIE SALI

 Ważnym miejscem w sali przedszkolnej stał się kącik
rodzinny zawierający zdjęcia dzieci i rodziców. Kącik spełniał
istotną rolę w momencie tęsknoty, dzieci mogły oglądać
zdjęcia swoich rodzin.
    



REALIZACJA PROGRAMU - 
NAWIĄZANIE KONTAKTU

 Z RODZICAMI

 Nawiązanie kontaktu mailowego z rodzicami wraz prośbą 
o przeczytanie listu adresowanego do dzieci.
    



REALIZACJA PROGRAMU - 
LIST DO DZIECI



REPRZYGOTOWANIE 
GAZETKI INFORMACYJNEJ 

DLA RODZICÓW



REALIZACJA PROGRAMU - 
WARSZTATY ADAPTACYJNE

Warsztaty adaptacyjne pozwoliły dzieciom zapoznać się 
z nową grupą. Rodzice i wychowawca mieli okazję poznać
się wzajemnie i porozmawiać. Warsztaty pozwoliły na
oswojenie lęku przed rozstaniem z rodzicami, dały
możliwość zapamiętania imion dzieci i pozwoliły na wspólną
zabawę.
    



REALIZACJA PROGRAMU - 
WARSZTATY ADAPTACYJNE

DZIEŃ I
  ZAJĘCIA W SALI PRZEDSZKOLNEJ



REALIZACJA PROGRAMU - 
WARSZTATY ADAPTACYJNE

DZIEŃ II
  ZAJĘCIA W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM



REALIZACJA PROGRAMU - 
POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU
 Pierwsze  dni  w przedszkolu bez rodziców stanowiły dla
dzieci duże wyzwanie. W tym czasie nauczycielka i personel
przedszkola zapewniali dzieciom wsparcie emocjonalne, a
także proponowano dzieciom wiele aktywności mających  na
celu adaptację do przedszkolnej rzeczywistości.
    

 Pierwszy spacer  w
ogrodzie przedszkolnym.
    



 Zabawy integracyjne 
w kole.
    

REALIZACJA PROGRAMU - 
POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU

 Zabawy z wizytówkami.
    



 Zwiedzanie przedszkola.
    

REALIZACJA PROGRAMU - 
POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU



 Zabawy plastyczne
 z imionami.
    

REALIZACJA PROGRAMU - 
POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU



 Wyznaczenie miejsc przy
stoliczkach.
    

REALIZACJA PROGRAMU - 
POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU

 Ustalenie miejsca 
do przeprowadzania 
zajęć.
    



 Zabawy sensoryczne obniżające
napięcie emocjonalne.
    

REALIZACJA PROGRAMU - 
POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU



 Zabawy muzyczne wzbudzające
pozytywne emocje.
    

REALIZACJA PROGRAMU - 
POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU



 Zapoznanie z pracownikami przedszkola, poprzez czytanie 
dzieciom książek.

    

REALIZACJA PROGRAMU - 
POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU



W ramach podsumowania programu rodzice zostali
powiadomieni o możliwości spotkań indywidualnych 
z wychowawcą. Omawiano na nich potrzeby rozwojowe
dzieci, a także podsumowywano proces adaptacji. 
Nauczyciel udzielał również informacji o dziecku drogą
mailową, rodzicom, dla którym ta forma kontaktu bardziej
odpowiadała.

REALIZACJA PROGRAMU - 
PODSUMOWANIE



Podsumowaniem programu  adaptacyjnego "Witamy
Maluszki" były zajęcia integracyjne przeprowadzone we
współpracy z grupą najstarszych dzieci.    

REALIZACJA PROGRAMU - 
PODSUMOWANIE



Ostatnim działaniem w ramach programu była
Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka podczas której
dzieci oficjalnie stały się członkami społeczności
Przedszkola nr 86 "Tęczowy Świat".

REALIZACJA PROGRAMU - 
PODSUMOWANIE



Adaptacja do przedszkola w grupie I w roku szkolnym
2022/2023 przebiegła bardzo szybko. Już w pierwszych
dniach września można było odczuć, że dzieci
przystosowały się do warunków przedszkolnych. 
Przedszkolaki bezporblemowo rozstawały się z rodzicami,
w momencie kryzysu emocje szybko dało się opanować
poprzez zabawę, przytulenie, wsparcie emocjonalne.
Rodzice nabyli poczucia zaufania do pracowników
przedszkola i rozpoczęli działania na rzecz przedszkolnej
społeczności,
Nauczycielka - wychowawca  nawiązała relacje z dziećmi 
i rodzicami, poznała ich potrzeby oraz udzielała niezbędnego
wsparcia.
Potwierdzeniem poprawnych założeń programu
adaptacyjnego "Witamy Maluszki" oraz ich rzetelną
realizację są wyniki ankiety skierowanej do rodziców.

REALIZACJA PROGRAMU - 
PODSUMOWANIE


