
Codzienne problemy z życia przedszkolaka

Ubranie dziecka winno być dobrane do wieku dziecka, aby nie sprawiało kłopotów. Dla
maluchów najkorzystniejsze są spodnie z gumkami. Unikajmy spodni i spódniczek na

szelkach lub z guzikami do odpięcia. Bluzki i sweterki muszą być łatwe do zdejmowania
i lekko przechodzić przez głowę. Dobrze jest pod bluzkę założyć z koszulkę z krótkim
rękawem. Buty i kapcie najkorzystniejsze są bez wiązania lub zapinane na rzepy. Dla
maluchów dobrze jest zostawić w przedszkolu zapasowe majteczki i rajtuzy. Zdarza

się bowiem, że dziecko zajęte zabawą nie zdąży z potrzebą fizjologiczną.

Jedzenie posiłków bywa czasami problemem, który jednak najczęściej wywołują sami
rodzice. Dzieci w towarzystwie koleżanek i kolegów najczęściej zjadają wszystko, a

jeśli dotychczas nie lubiły jakiś potraw poznają je i po czasie akceptują.
Niejednokrotnie opowiadają o tym w domu i chcą, aby przygotować podobne posiłki.

Dobór składników pokarmowych w przedszkolu odpowiada wymogom zdrowego żywienia
i jest to stale kontrolowane przez SANEPID. Jeżeli dziecko nie ma alergii na daną
potrawę lub nie ma innych przeciwwskazań lekarskich, warto zachęcać dziecko do
zjadania wszystkich potraw. Jadłospisy są prezentowane w przedszkolu na tablicy

ogłoszeń. 

Istotnym problemem jest dla wielu dzieci leżakowanie. Poobiedni odpoczynek jest
zalecany szczególnie dla 3 i 4 latków. Pozwala na wyciszenie, relaks, odpoczynek po

kilku godzinach hałasu, zajęć i zabawy. Jeśli dziecko zgodzi się położyć prawie zawsze
zasypia. Zdecydowana postawa rodziców bardzo ułatwia usunięcie problemu.

Zabieranie ulubionej zabawki do przedszkola ma tyle zalet co i wad. Misiu czy
laleczka przypominające dom, mogą stwarzać dziecku poczucie bezpieczeństwa
szczególnie w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu. Jednak zwykle po kilku

pierwszych dniach, czasem godzinach dziecko podejmuje wspólną zabawę z innymi i
wówczas przytulanka przeszkadza. Dziecko nie wie co ma zrobić, bawić się z dziećmi,
czy pilnować swojej lali. Bywa, że inne dzieci zainteresowane nową zabawką mogą też
się chcieć pobawić. Jeśli nasze dziecko pozwoli na to, będzie świetnie, jeśli nie może

powstać konflikt. 



Rozmowy z dzieckiem o przedszkolu są koniecznym elementem edukacji i wyrazem
zainteresowania problemami dziecka. Mimo najczęstszego pośpiechu trzeba znaleźć

chwilkę, aby dziecko mogło opowiedzieć o spędzonym dniu, o swoich problemach i
radościach. Należy pozwolić, aby wyraziło własną opinię na temat przedszkola, pani i

innych dzieci. Istotne jest, aby zauważać pozytywne efekty edukacji i rozwoju
dziecka i chwalić je za to. W żadnej społeczności, a więc i w przedszkolu nie uda się
uniknąć konfliktów. Należy pozwolić dziecku się wyżalić i podtrzymać je na duchu, a

jeszcze lepiej przedyskutować problem i wesprzeć je, albo podpowiedzieć rozwiązanie.
Dziecko powinno też wiedzieć, że może w takich chwilach zaufać swojej Pani tak samo

jak rodzicom. 

Stały kontakt i współpraca z nauczycielkami winna być podstawą wiedzy o rozwoju i
problemach naszego dziecka. Podstawowe informacje to: czy zjadło posiłki, czy dobrze

się bawiło, jak wyglądają jego kontakty z rówieśnikami, czy umie współpracować w
grupie, czy wykonuje polecenia, czy zdarzają się problemy wychowawcze. Należy też
rozmawiać o rozwoju dziecka. Uwagi i opinie nauczycielek mogą czasami niemile nas
zaskoczyć, ponieważ przyzwyczailiśmy się lub nie widzieliśmy problemu. Popełnicie

wielki błąd, jeśli z góry założycie negatywny stosunek nauczycielki do dziecka.
„Przedszkole” jest partnerem we właściwym kształtowaniu osobowości naszego

dziecka. Trzeba zastanowić się z czego może wynikać problem i jeśli się nie zgadzamy
lub nie zostaliśmy przekonani należy powrócić do rozmowy z nauczycielem lub
dyrektorem placówki. Nie oczekujmy i nie wymuszajmy u nauczycielki oceny i

porównywania z innymi dziećmi. Nie porównujmy prezentowanych prac i rysunków
naszego dziecka do innych. Pamiętajmy też, że etap edukacyjny dzieci w wieku 3 do 6
lat charakteryzuje się indywidualnym, a więc nierównym rytmem rozwojowym. Bywają

bowiem w okresie przedszkolnym dziecka okresy dużych zmian i takie, w których
następują one bardzo wolno. Zatem ocenianie i przykładanie wzorców jest

niedopuszczalne, a egzekwowanie jednolitych standardów jest nieuzasadnione. Postępy
i rozwój dziecka należy widzieć w aktualnych jego możliwościach. Postępy zaś mierzcie

porównując co potrafi teraz , do tego co potrafiło wcześniej.




