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Nowelizacja podstawy programowej eduka-

cji wczesnoszkolnej postawiła przed nauczycie-

lami klas I-III nowe wyzwania. Jednym z nich 

jest stworzenie optymalnych warunków, dzię-

ki którym dzieci o rok młodsze niż dotychczas, 

rozpoczynające szkolną edukację będą bez lęku 

i w sposób aktywny podejmować nowe dla nich 

wyzwania jako uczniowie klas I. 

Podjęcie nauki szkolnej to  niezwykle waż-

ny i trudny moment w życiu każdego dziecka. 

W tym czasie rozpoczyna się proces adaptacji, 

podczas którego następuje dostosowanie za-

chowań jednostki do nieznanych dotąd sytuacji 

-

te podczas pierwszych kontaktów z nowym oto-

czeniem społecznym mają kluczowe znaczenie 

dla dalszego rozwoju dziecka. Okres adaptacji 

może trwać krótko i mieć łagodny przebieg lub 

bardzo długo i mieć negatywny wpływ na edu-

kację, kontakty społeczne, a  w  konsekwencji 

rozwój poznawczy i emocjonalno – społeczny. 

Aby doświadczenia zdobyte w tym czasie przez 

dziecko mogły przyczynić się do jego prawidło-

wego rozwoju, konieczna jest współpraca nauczy-

trwania tego procesu, jego przebieg i efekty zależą 

między innymi od bagażu doświadczeń dziecka – 

poziomu jego wiadomości, umiejętności, postaw 

rodziców, nauczycieli i  warunków środowiska, 

w którym ono funkcjonuje. 

Nasze doświadczenia związane z  przebywa-

niem w nowym środowisku prawie zawsze budzą 

niepokój, czasem lęk i nie zawsze wiążą się z rado-

snymi przeżyciami. Jest to więc tym bardziej okres 

trudny dla dziecka 6 – letniego.

W  procesie przystosowania psychospo-

łecznego dominującym rodzajem aktyw-

ności powinna być zabawa. Zapewnia ona 

poczucie bezpieczeństwa, towarzyszy jej ra-

dosne ożywienie i  może jednocześnie słu-
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żyć celom edukacyjnym. Na  początku pobytu  

dziecka w nowym środowisku powinny to  być 

w szczególności zabawy integracyjne stwarzające 

dobry klimat, przyjazną atmosferę – takie, któ-

re pozwolą na dokładne zdiagnozowanie dziecka 

pod kątem jego gotowości szkolnej, stopnia roz-

woju społeczno – emocjonalnego. 

Pierwsze kontakty z  nowymi kolegami, na-

uczycielami i  środowiskiem powodują wiele 

trudnych sytuacji, którym nie zawsze potra%ą 

sprostać zarówno dzieci jak i  rodzice. Ich wie-

dza, doświadczenia z  dzieciństwa, aktywność 

zawodowa i wiele innych czynników sprawiają, 

że pomimo starań i dobrych intencji nie pomaga-

ją oni swoim dzieciom. Obawy, którymi dzielą się 

z dziećmi stają się samosprawdzającą się przepo-

wiednią, a okres adaptacji przedłuża się i dziecko 

gromadzi doświadczenia nie zawsze sprzyjające 

jego prawidłowemu rozwojowi.

Od września 2009 roku w  klasach I  roz-

poczęły edukację szkolną również dzieci  

-

ca z  dzieckiem o  rok młodszym stanowi nie-

łatwe wyzwanie. Jest to  zadanie wymagające 

szczególnych przemyśleń i  przygotowań. Wy-

maga od nauczycieli wzbogacenia swego warsz-

tatu pracy o  metody i  formy wykorzystywane  

edukacji przedszkolnej oraz innego zaaranżo-

wania sali, co umożliwi rozwijanie wszystkich 

rodzajów aktywności małego dziecka, zapewni 

przestrzeń do zabawy, nauki i wypoczynku.

Zmiany w systemie edukacji związane z wy-

maganiami nowej podstawy programowej oraz 

nowe wyzwania, przed którymi stanęli nauczy-

ciele klas I-III zainspirowały doradców meto-

dycznych edukacji przedszkolnej i wczesnoszkol-

nej do zainicjowania działań ukierunkowanych 

na  wypracowanie nowych strategii w  zakresie 

adaptacji dziecka do warunków szkolnych. 

W  roku szkolnym 2009/2010 przy Pracow-

ni Edukacji Przedszkolne i  Wczesnoszkolnej 

i Kształcenia Praktycznego powołany został Ze-

-

ków Szkolnych, skupiający nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Koordynatora-

mi zespołu byli doradcy metodyczni Aleksandra 

Proc i Anna Koralewska. W ramach prac zespołu 

podjęte zostały działania o charakterze innowa-

-

jektu programu adaptacyjnego uwzględniającego 

szereg innowacyjnych rozwiązań metodycznych, 

sprzyjających lepszemu przystosowaniu się dziec-

ka do warunków szkolnych. Wykorzystując cieka-

we pomysły oraz dotychczasowe doświadczenia 

w zakresie adaptacji nauczyciele pod kierunkiem 

doradców metodycznych zaprojektowali szereg 

optymalnych strategii działań w odniesieniu do 

dziecka i  jego rodziców na rok przed rozpoczę-

ciem edukacji. 

Opracowany projekt programu adaptacyjnego 

uwzględnia dwa etapy. 

Pierwszy z nich dotyczy współpracy nauczy-

cieli wczesnoszkolnych z  przedszkolnymi. Jest 

to  okres sprzyjający zainicjowaniu współpracy 

nauczycieli obu grup w kierunku adaptacji dziec-

ka, ale także integracji wychowanków, nauczycieli 

przedszkola i szkoły, oraz rodziców. Skonstruowa-

no szczegółowy plan współpracy w okresie wcze-

snej adaptacji w ciągu całorocznego pobytu dziec-

ka w grupie pięciolatków. 

Harmonogram współpracy obejmuje mię-

dzy innymi:

których przedstawiane zostają założenia progra-

mu adaptacyjnego oraz plan działań wynikający 

z podjętej współpracy,

-

serwacją przez dzieci przedszkolne zajęć i  im-

prez organizowanych w szkole np. uroczystości 

ślubowania klas I; zajęć sportowych, wernisaży 

artystycznych, różnego rodzaju konkursów, pik-

ników jesiennych itp.,

organizowanych na  terenie szkoły np. zajęcia 

otwarte, konkursy plastyczne, recytatorskie, fe-

stiwale piosenki, olimpiady, pikniki, spotkania 

w ramach „drzwi otwartych”, bale, pokazy, kier-

masze itp.,

-

uczycieli klas III np. obserwacja wykorzystywa-

nych metod i form pracy, sposobów organizacji 

zajęć, przestrzeni edukacyjnej, kącików w któ-

rych zgromadzone zostały pomoce rozwijające 

wszystkie rodzaje aktywności wychowanka; ob-

serwacja dzieci, ich tempa pracy, zaangażowa-

nia, poziomu wiedzy, umiejętności, motywacji, 

niepokojących zachowań podczas różnych ro-

dzajów aktywności w czasie zabaw dowolnych, 
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dydaktycznych, czynności samoobsługowych, 

zabaw w ogrodzie oraz dodatkowych zajęć;

przez nauczycieli przedszkola    z udziałem na-

uczycieli wczesnoszkolnych, prezentację kart ob-

serwacji obowiązujących w grupie 5 – 6 latków,

udziałem nauczycieli ze szkoły na  podstawie 

wcześniej opracowanych scenariuszy podczas 

których dzieci poznają przyszłych nauczycieli 

szkolnych, obserwację różnic jakie zaszły w roz-

woju poszczególnych dzieci w zakresie wiedzy, 

umiejętności i postaw.

edukacji wczesnoszkolnej podejmowanych wobec 

dziecka sześcioletniego rozpoczynającego naukę 

w szkole we współpracy ze wszystkimi pracow-

nikami szkoły (w  szczególności z  zespołem na-

uczycieli pracujących z  dziećmi podczas zajęć 

zintegrowanych, pozalekcyjnych, jak i  poza za-

jęciami – nauczyciel świetlicy, biblioteki szkolnej 

oraz osobami wspierającymi – pedagog szkolny, 

psycholog itp.). O terminie końcowym tego etapu 

decydować będą nauczyciele w zależności od pro-

wadzonych obserwacji dotyczących przystosowa-

nia psychospołecznego uczniów. 

W  planie tym nie brak również dzia-

łań podejmowanych we współpracy z  rodzi-

cami, którzy stanowią ważne ogniwo w  trój-

stronnym układzie edukacji małego dziecka, 

szczególnie w  okresie adaptacyjnym. Aktyw-

ny udział rodziców w  procesie adaptacji dziec-

ka jest podyktowany jego potrzebami, jak rów-

nież wynika z  założeń podstawy programowej   

i innych przepisów prawa oświatowego, które sil-

nie eksponują ich świadomy udział    w  proce-

sie edukacji.

W  roku szkolnym 2010/2011 projekt został 

wdrożony w  życie w  zaproszonych do współ-

pracy przedszkolach i  szkołach podstawowych 

-

radcami nauczyciele obu wspomnianych grup 

na  bazie przygotowanego wcześniej przykłado-

wego programu z wypracowanym harmonogra-

mem współpracy opracowali szczegółowy plan 

działań, dostosowany do warunków konkret-

nych szkół i  przedszkoli. Uczestniczyły w  nim: 

Szkoła Podstawowa nr 30 i Przedszkola Miejskie  

-

ła Podstawowa nr 33 i  Przedszkola Miejskie 

nr 171, 206, 164; Szkoła Podstawowa nr 55 

i  Przedszkola Miejskie nr 153, 202, 109; Szko-

ła Podstawowa nr 184 i  Przedszkola Miej-

skie nr 231, 97, Szkoła Podstawowa nr 166  

i Przedszkola Miejskie nr 105, 110, Szkoła Pod-

stawowa nr 114 i  Przedszkola Miejskie nr 227, 

107, 163, 183. Nauczyciele uczestniczący w pro-

jekcie dokonali niezbędnych mody&kacji progra-

możliwości współpracujących placówek, wzbo-

gacając o nowe pomysły i konkretne rozwiązania 

metodyczne. 

W roku szkolnym 2011/2012, z chwilą pójścia 

dzieci do klas pierwszych rozpoczął się planowa-

ny II etap realizacji projektu, okres tzw. adaptacji 

właściwej, realizowany przez nauczycieli szkół. 

-

towali przykłady podjętych do tej pory działań 

na  zorganizowanej przez doradców metodycz-

nych w tym celu konferencji. Przedstawili ciekawe 

rozwiązania organizacyjne dotyczące obustronnej 

współpracy, innowacyjne pomysły spotkań anga-

żujących dzieci, rodziców i nauczycieli np.: „Noc  

w szkole z udziałem przedszkolaków”, „Olimpiada 

-

-

wiarenką dla rodziców”, wspólne wycieczki, pik-

niki organizowane przez nauczycieli przedszkoli 

i  szkół np. „Wesoła zabawa w wiosce indiańskiej 

Tatanka”, warsztaty artystyczne dla dzieci przed-

szkolnych i ich rodziców organizowane na terenie 

szkół, ciekawy system współpracy nauczycieli edu-

kacji wczesnoszkolnej z nauczycielami całej szkoły 

– IV – VI, z biblioteką, świetlicą szkolną itp. 

Zwrócono uwagę na  efekty tych działań. 

Stwierdzono, że  jeśli jest to  system uporządko-

wanych, zaplanowanych na dużo wcześniej, sys-

tematycznie podejmowanych działań we współ-

pracy nauczycieli przedszkoli – szkół, dyrektorów 

tychże placówek, rodziców dzieci to w znaczący 

sposób działania te ułatwiają dzieciom pokona-

nie progu szkolnego. Sprzyjają one nie tylko wła-

ściwej – szybkiej adaptacji dziecka ale także służą 

promocji przedszkoli i szkół w najbliższym śro-

dowisku. Pozwalają dzieciom, a także ich rodzi-

com na podjęcie świadomej decyzji przy wyborze 

szkoły. Przekonują rodziców oraz dzieci o celo-

wości podjęcia nauki w klasie I o rok wcześniej, 

w wieku 6 lat. 

 Podczas spotkań nauczyciele mają możliwość 
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wymieniać swoje doświadczenia, wzbogacają 

swój warsztat pracy, zdobywają nowe doświad-

czenia, gromadzą spostrzeżenia w zakresie aran-

żacji sal do zajęć i  innych pomieszczeń szkoły, 

nauczyciele inspirują się nawzajem do podejmo-

wania innowacyjnych działań zarówno na tere-

nie przedszkoli jak i szkół. Społeczność szkoły, 

a  także przedszkola poddawana jest proceso-

wi integracji.

Szkoły znając potrzeby dzieci i  rodziców 

w odpowiedni sposób przygotowują się do ich 

przyjęcia. Projektują dla nich ofertę zajęć wspie-

rających (zajęcia prowadzone przez specjali-

stów – logopedów, psychologów, terapeutów) 

oraz wiele propozycji zajęć rozwijających szcze-

gólne uzdolnienia i zainteresowania przyszłych 

uczniów. 

Podjęte działania wpływają na  efektywniej-

szy proces kształcenia dzieci. Nauczyciele po-

znają wcześniej sposób ich funkcjonowania 

w  środowisku przedszkolnym, orientują się  

w  ich sposobie pracy, posiadanych wiado-

mościach i   umiejętnościach, są lepiej przy-

gotowani do prowadzenia zajęć z  zastoso-

waniem indywidualizacji pracy. Sprzyja 

temu możliwość wcześniejszego obserwowa-

nia rozwoju dziecka i  analiza diagnozy peda-

gogicznej dokonywanej podczas wizyt w przed-

 

z doświadczeń nauczycieli przedszkola pracują-

cych dotychczas z dzieckiem 6 – letnim sprzy-

ja wzbogacaniu warsztatu pracy o umiejętność 

diagnozowania dziecka i  wpływa na  spójność 

oddziaływań. Wcześniejsze poznanie dziec-

ka, jego rozwoju na  podstawie obserwacji  

w środowisku w którym czuje się ono bezpiecz-

ne (w przedszkolu) to niezwykle istotny element 

tym działaniom dzieci rozpoczynające naukę 

w  szkole od samego początku roku szkolnego 

objęte zostaną odpowiednią opieką.

Obecnie monitorowane są dalsze dzia-

łania wynikające ze szczegółowych planów  

II etapu procesu adaptacji realizowanego w szko-

 

I  z  innymi nauczycielami edukacji wczesnosz-

kolnej, nauczycielami uczącymi w  klasach  

 IV – VI – języka angielskiego, informatyki, re-

ligii, świetlicy szkolnej i  biblioteki oraz pozo-

stałymi pracownikami szkoły. Zaplanowano 

upowszechnianie najciekawszych rozwiązań or-

ganizacyjnych i metodycznych podczas różnych 

form doskonalenia nauczycieli oraz w publikacji 

związanej z adaptacją dziecka. 
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