
 
Mamo, tato chcę być Przedszkolakiem 

ale potrzebuję Waszej pomocy. 
 
 

Proszę Was: 



Porozmawiajcie ze mną o przedszkolu 

zanim się tam udam.  

Zaakceptujcie, że już tak urosłam/-em. 

Pozwólcie mi podjąć kolejne kroki w rozwoju 

w sposób bezpieczny z wiarą, że już dużo 

potrafię.  

Nie denerwujcie się i nie płaczcie, to mi nie 

pomaga.  

Pamiętajcie, że widzę co robicie, jak się 

zachowujecie i próbuję tak samo.  

Wszyscy mamy prawo do lęku, do łez, bo 

każda zmiana to niepewność ale i wyzwanie.  

Tak czy owak, wszystko się zmienia, więc 

pozwólcie mi tych zmian doświadczać i 

kształtować własną osobowość. 

 Z uśmiechem na twarzy i radością w sercu 

pokonujcie ze mną kolejne wyzwania. 

Przygotujcie mnie do przedszkola. 



 

Fajnie by było, gdybyśmy mieli 

swój rytuał, np. rymowanka, 

krótka piosenka czy zabawa 

paluszkowa albo ze śpiewem.     

To dla mnie ważne. 

Nie oddajecie mnie na zawsze, ja 

idę do przedszkola na chwilę. 

Chcę by nasze pożegnanie było 

krótkie, powiedzcie tylko , że 

bardzo mnie kochacie, że 

odbierzecie mnie tak jak się 

umówimy.  

Zanim wejdę do przedszkola. 



Zawsze dotrzymujcie słowa, które mi dajecie. 

Nie mówcie mi, że za 5 godzin po 
mnie przyjdziecie, bo ja nie wiem 
jak to długo jest. 
Wolę usłyszeć, że po podwieczorku 
albo po poobiednim odpoczynku, 
bo dowiem się od pani, kiedy to 
jest. Być może sam/-a zobaczę na 
takiej tablicy, gdzie mamy plan 
dnia. 
Nigdy się nie spóźniajcie, bo wtedy 
pomyślę, że o mnie zapomnieliście, 
a tego nie chcemy. 



Rozmawiajmy o przedszkolu. 

Pamiętajcie, że to co usłyszę o moim 
przedszkolu wpływa na moje 
samopoczucie. 
Wiem, że macie prawo do własnych 
emocji i odczuć, ale to są sprawy 
dorosłych i ja nie chcę w nich uczestniczyć.  
Wybraliście dla mnie przedszkole, bo 
wiecie, że będę mieć tam dobrą opiekę, a 
moje panie wprowadzą mnie w świat 
przedszkolaka. 
Skoro Wy zaufaliście moim paniom, to ja 
też tak zrobię. 
Wzmacniajcie mnie wskazując na to co już 
potrafię, czego się nauczyłam/-em w 
przedszkolu. 
Szanujcie to, że jestem sobą i chcę się w 
tym wszystkim odnaleźć. 



Komunikujcie się z moimi paniami z przedszkola. 

Dowiecie się o moich mocnych i 
słabych stronach oraz o kłopotach, 
z którymi się borykam. 
Nie pytajcie tylko o to czy coś 
zjadłam/-em i ile? 
Zapytajcie o moje postępy w 
usamodzielnianiu się i 
nawiązywaniu relacji z 
rówieśnikami. 
NIE PORÓWNUJCIE MNIE DO 
INNYCH DZIECI- mam swoje tempo 
rozwoju i własny sposób na 
poznawanie świata. 



Bądźcie ze mnie dumni. 

Chcę być samodzielnym 
przedszkolakiem. 
Proszę o cierpliwość i zrozumienie, 
kiedy będę długo jeść posiłek albo się 
ubierać, bo chcę to robić sam/-a.  
Pozwólcie mi samodzielnie radzić 
sobie w toalecie- to trudne czynności, 
których muszę się nauczyć. 
Czasem poproszę Was o pomoc ale 
nie wyręczajcie mnie. 
Poprowadźcie mnie bezpiecznie przez 
życie, dając to co najlepszego możecie 
mi dać- MIŁOŚĆ. 



 
 

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym,     
jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się        
w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na 

szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w 
piaskownicy. 

 
 

Robert Fulghum 


