
„Niezbędnik Maluszka” - wyprawka dziecka 2,5 - 3letniego:

 kapcie wsuwane lub zapinane na rzepy -  podpisane (nie! klapki i nie! crocsy);

 worek podpisany, a w nim: duuuużo!!!! ubrań na zmianę

 poduszka, kocyk, prześcieradło na gumce  – podpisane;

  ulubiony miś lub przytulanka, bliżej września poinformujemy dokładnie ponieważ 

stosujemy się do obostrzeń w związku z Covid 19);

 zdjęcie rodzinne na ściankę formatu 10x15 (przynieść na adaptację w sierpniu);

 jedno aktualne zdjęcia dziecka formatu 9x13 (przynieść na adaptację w sierpniu);

Ważne informacje dla Rodzica …

 Przygotowanie dziecka w domu przed pójściem do przedszkola:

• wspólne przygotowanie obuwia do przedszkola, kocyka, poduszki, przytulanki,

worka z ubraniami, oraz zdjęć (1x rodzinne, 2x indywidualne),

• motywowanie do samodzielności: jedzenie, ubieranie i rozbieranie się, 

korzystanie z toalety (ubikacja nie nocnik), mycie rąk, odkręcanie i zakręcanie 

wody (mimo najszczerszych chęci prosimy nie wyręczać dziecka w 

powyższych czynnościach :) 

• czas wakacji jest dobrym momentem na „odpieluszkowanie” dziecka (do 

przedszkola przychodzą dzieci bez pieluchy),

• trening pobytu z innymi opiekunami tj. zostawianie dziecka pod opieką takich 

osób jak: babcia, ciocia, sąsiadka i odbieranie go, dokładnie o ustalonym czasie

(np. po podwieczorku lub przed bajką) – pomaga w adaptacji przedszkolnej, 

• opowiadanie dziecku o przedszkolu, o tym co będzie ono w nim robiło (można 

pokazać dziecku swoje zdjęcia z okresu przedszkolnego),



• czytanie opowiadań i bajek związanych tematycznie z pójściem do przedszkola

np. „Kicia Kocia w przedszkolu”, „Tupcio Chrupcio przedszkolak na medal”, 

„Tosia i Julek idą do przedszkola”, „W przedszkolu” (obrazki dla maluchów), 

„Feluś i Gucio idą do przedszkola” itp.

  Organizacja pracy we wrześniu:

• dziecko przyprowadzamy do przedszkola najpóźniej do godziny 8.15,

• posiłki są w godzinach: śniadanie – 8.30 , zupa – 11.45, II danie  12.00

•  ok. 15.45.dzieci zostające dłużej w przedszkolu mają możliwość zjedzenia 

chleba z pierwszego śniadania,

• po II daniu przewidywany jest odpoczynek, 

• w miarę możliwości prosimy o  przyprowadzanie dziecka przez pierwszy 

miesiąc na krótki czas np. od 8.00 do 13.00( w miarę możliwości),

• dać sobie i dziecku czas na pożegnanie, wyjść  wcześniej z domu, tak aby w 

przedszkolu nie spieszyć się i poświęcić dziecku wystarczającą ilość czasu,

• uprzedzić dziecko, że zostanie w przedszkolu z panią i wróci się po nie np. po 

obiedzie, pożegnać się czule ale stanowczo, nie przedłużać momentu rozstania 

i nie pytać dziecko o zgodę na wyjście, a także nie okłamywać dziecka, nie 

znikać bez uprzedzenia oraz nie wpychać dziecka do sali. W razie trudności     

z rozstaniem poprosić nauczycielkę o pomoc. 

Nazwa  grupy to „ Smerfy”

Telefon do przedszkola: 601926602

strona internetowa: www.przedszkole-junior.pl

Adaptacja sierpniowa – zapoznanie z dziećmi, zabawy w ogrodzie przedszkolnym (dziecko

+ 1 opiekun) odbędzie się w dniach: 25.08. i 26.08. od godz. 10.00 do 11.20


