
"Mamo, Tato - idę do 
przedszkola" –

czyli krótko 
o gotowości 

przedszkolnej dziecka 
trzyletniego



Jeszcze trzy lata temu 
byłem noworodkiem, a dziś 

bardzo chcę, abyście 
pozwolili mi być 

SAMODZIELNYM



Dzisiaj mam trzy lata, potrafię 
już samodzielnie jeść, umyć ręce 

bez zamaczania rękawów, 
chętnie podaję Wam 

przedmioty, o które mnie 
prosicie.



Samodzielnie ubieram się                    
i rozbieram. Czasami robię to z 
Waszą pomocą. Wiem, że się 
spieszycie i wtedy próbujecie 
mnie sami ubrać, ale ja wolę 

zrobić to sam.



Lepiej chodzę, biegam, nawet na 
nierównym terenie. 

Poznaję świat przez zabawę. 
I mimo, że bywam czasem uparty,

tak naprawdę już wiem, co mi 
wolno,   a czego nie wolno.



Kiedy pójdę do przedszkola, będę bawił 
się najpierw obok innych dzieci, później 

znajdę sobie towarzysza zabaw. 
Będę słuchał bajek i muzyki; będę 

malował, wycinał, lepił; będę obserwował 
rośliny i żółwia w akwarium…



Mamo, Tato, będę też płakał, bo dla mnie 
najtrudniejszy jest moment rozłąki. 

Mamo, Tato, nie martwcie się. Czasami 
będzie to także "radosny śmiech przez 

łzy". Kiedy będę starszy, po prostu będę 
się cieszył z codziennych spotkań                                   

z przyjaciółmi z przedszkola.



• „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć 
o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, 
nauczyłem się w przedszkolu. (...) Tam się 

nauczyłem, że trzeba: dzielić wszystko, postępować uczciwie, nie 

bić innych, odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz, sprzątać 

po sobie, nie brać nic, co do mnie nie należy, powiedzieć 

"przepraszam", jeśli się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem, 

spuszczać wodę, jeść ciepłe bułeczki i popijać zimnym mlekiem, 

prowadzić zrównoważone życie, trochę się uczyć i trochę myśleć, 

malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i codziennie 

trochę popracować, po południu zdrzemnąć się.” R. Fulghum



1) zaufanie

2) ciekawość

3) twórcze myślenie

4) kooperacja

4 KROKI MILOWE DZIECKA W WIEKU 

PRZEDSZKOLNYM       (Brzezińska, 2013)

przekonanie, że świat jest bezpieczny 

i dobry

przekonanie, że świat jest ciekawy 

i wart poznania

przekonanie, że zawsze się 

znajdzie jakieś rozwiązanie

przekonanie, że na innych ludzi 

można liczyć



▪ rozwijanie zdolności

▪ wczesna   diagnoza          
i wsparcie

▪ wyrównywanie 

szans

▪ współpraca 
z rodzicami

GŁÓWNE ZADANIA PRZEDSZKOLA



FUNKCJE PRZEDSZKOLA

• Przedszkole w równej mierze pełni 
funkcje opiekuńcze, wychowawcze i 
kształcące. 

• Ponadto zapewnia dzieciom możliwość 
wspólnej zabawy i nauki w warunkach 
bezpiecznych, przyjaznych 
i dostosowanych do ich potrzeb 
rozwojowych.

http://www.grupasokrates.pl/oferta-s4


NAJPIERW WYCHOWANIE!

Ja
rozwijamy 

emocje dziecka

Ja – inni
uczymy dzieci 
współpracy z 

innymi

Ja – świat
kształtujemy 

charakter dziecka

Ja – świat 
kultury

pomagamy dziecku 
pięknie przeżyć życie



RODZICU, POMÓŻ DZIECKU 

PRZEKROCZYĆ PIERWSZY PRÓG

• przede wszystkim bądź przekonany, że 
podjąłeś właściwą decyzję — dziecko wyczuje 
twój lęk i samo będzie się bało przedszkola,

• rozwijaj samodzielność dziecka- w ubieraniu, 
jedzeniu, samodzielnym myciu rąk, siusianiu 
do toalety,

• trenuj z dzieckiem porozumiewanie się, by 
umiało poprosić, zapytać, gdy czegoś 
potrzebuje,



• stopniowo przyzwyczajaj dziecko do 
rozstania - spróbuj regularnie zostawiać 
dziecko z babcią, dziadkiem, nianią, choć 
na krótki czas,

• buduj przyjazny obraz przedszkola-
opowiadaj, jak tam będzie, jakie 
zwyczaje tam panują,  przedstawiaj 
pójście do przedszkola jako awans 
społeczny: „jesteś już duży, radzisz 
sobie, będziesz przedszkolakiem”



ŻYCZYMY SUKCESU 
TOBIE I TWOJEMU 

DZIECKU!


