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1. Pokaz 

dziecku 

żłobek zanim 

będzie do 

niego 

uczęszczał :)

 Zapraszamy na pokazanie żłobka dziecku. 
Ważne jest aby od samego początku 
mówić dziecku o tym gdzie idziecie.

 Pamiętajmy o tym aby nasz ton głosu był wesoły. 
Dziecko będzie już od samego początku kojarzyć 
żłobek z czymś radosnym.

 Ważne aby dziecko zobaczyło cały żłobek, 
wszystkie pomieszczenia z rodzicem. Np. Można 
mówić "Zobacz tu będziesz mył raczki " albo " Ta 
sala jest bardzo ładna i kolorowa jak twój pokój"

 CHĘTNIE WAS OPROWADZIMY :)



2. Przez pierwsze 2-3 
wizyty bądź w pobliżu 
dziecka.

 Ważne aby takie wizyty nie były 

długie tak 1-2 godzinki.

 Dziecko oczywiście uczestniczy 

w życiu grupy a rodzic jest obok 

np. z boku sali . Dzięki temu 

dziecko będzie czuło się 
bezpiecznie i nie będzie 

kojarzyło żłobka z miejscem, 

gdzie od razu zostaje samo.



3. Stopniowo 
wydłużaj czas pobytu

 Nie zostawiaj dziecka od razu na 

8 godzin w żłobku, ponieważ nie 

każde dziecko zniesie to dobrze.

 Rozpocznij od kilku dni po 2-3 

godzinki , później kilka dni 4-5 i 

tak dalej.



4.Mów dziecku kiedy 
po nie przyjdziesz.

 Taka informacja daje dziecku 

poczucie bezpieczeństwa. Gdy 

powiesz "przyjdę po ciebie po 

leżakowaniu" dziecko czeka już 
niecierpliwie na rodzica po 

przebudzeniu.

 PAMIETAJ NIE SPOŹNIAJ SIĘ!!! 

Dziecko przestanie ci ufać, jeżeli 

będziesz się spóźniać.



5. Przyjdź do żłobka z 
ulubioną zabawką 
dziecka.

 Przez proces adaptacji jeżeli 

dziecko czuje się lepiej ze 

swoim np. ukochanym misiem, 

pozwól mu go zabrać do 
żłobka.

 Dziecko poczuje się lepiej gdy 
będzie mogło przytulić się do 

przyjaciela.



6. Zachowuj się 

pewnie

Jeżeli czujesz, że zaraz popłaczesz 

się razem z dzieckiem, bądź 

stanowczy. Powiedz "Kochanie 

będziesz się dobrze bawił , 
zobaczymy się po podwieczorku" i 

wyjdź.

Nie wracaj nawet jeżeli dziecko 

jeszcze płacze. Dzieci uspakajają się 

szybciej gdy rodzica nie ma na sali.

Ciocie wiedzą jak opanować płacz 

dziecka po rozstaniu z rodzicem.



7. Mów zawsze przy 
dziecku pozytywnie o 
żłobku

 Ważne jest aby rozmawiać z 

dzieckiem o żłobku z uśmiechem 

na twarzy. Opowiadać o tym jak 

to fajnie jest chodzić do żłobka 
bo np. można się pobawić z 

dziećmi lub fajnymi zabawkami.

 Dziecko widząc, że rodzic jest 

wesoły opowiadając o żłobku 

będzie kojarzyło pójście do żłobka 

z czymś przyjemnym.



8. Poproś 

partnera o pomoc

 Płacz dziecka nie świadczy o 

tym iż "Nie chce do żłobka" . 

Może oznaczać "Nie chcę 

rozstać się z rodzicem, który 
mnie przyprowadził."

 Spróbujcie zamienić się z 
partnerem i odprowadzajcie 

dziecko na zmianę.



9. Nie przeciągaj 

pożegnań

 Wielogodzinne 

pożegnania, z 50 

przytuleniami nie są 

potrzebna.

 Żegnamy się przytulając 

dziecko i informując kiedy 
wrócimy. Wychodzimy bez 

zbędnego przeciągania.



10. Rozmawiaj z 

ciociami :)

 Ciocie chętnie poinformują Cię jak radzi 

sobie dziecko, jak się zachowuje. Dzięki 

temu będziesz na bieżąco z informacjami na 

temat swojego dziecka. Będziesz wiedział 
czy długo płacze czy bawi się od razu z 

dziećmi.

 Jeżeli Ciocie Cię o coś poproszą, wysłuchaj i 

przemyśl. Ciocią też zależy 

na szybkiej adaptacji dziecka.



RODZICU 

PAMIETAJ !!!

Z KAŻDYM DNIEM BĘDZIE CORAZ 

LEPIEJ!!!!!

WSZYSTKIE SMUTKI MINĄ !!!!

DZIECI SZYBKO ODNAJDNĄ SIĘ W 

GRUPIE RÓWIEŚNIKÓW !!!!


