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W  c i ą g u  d wó c h  i  p ó ł  ro k u 
Pr zedszkole Famil i jne stało 
się dla nas i  naszej córeczki 
tak przyjaznym i naturalnym 
miejscem, iż odnosimy wrażenie, 
że nasze dziecko było w tej 
placówce od zawsze. 

Helenka jest z nim bardzo 
zżyta. Zanim tu trafiła, rok 
spędziła w placówce samorzą-
dowej. Zmiana spowodowała, 
że poranne wyjścia stały się 
dla niej przyjemniejsze i nie 
zdarzają się już sytuacje, gdy 
dziecko płacze, bo chce zostać 
w domu. Jesteśmy przeko-
nani, że to zasługa rodzin-
nej atmosfery, jaka panuje 
w przedszkolu. 

To przedszkole zostało 
stworzone przez rodziny, 
które chciały, by przedszkole 
było przedłużeniem domu, 
dlatego jest miejscem dobrym 
dla dzieci i rodziców pod wie-
loma względami. Zewnętrz-
nym znakiem wyróżniającym 
tę placówkę są obowiązujące 
mundurki. Widzimy w nich 
wyłącznie plusy. Mundur-
ki są nie tylko gustownym 
symbolem identyfikującym 
przedszkole, ale i narzędziem, 
które pozwala na… oszczęd-
ność czasu. Któż bowiem lubi 
poranki, gdy dziecko nie może 
się zdecydować na jakiś ele-
ment garderoby? Familijne 
Przedszkolaki nie mają takich 
dylematów, nie zastanawia-
ją się, czy włożyć bluzeczkę 
z myszką czy spodnie z pa-
skiem. W placówce obowiązu-
ją ładne, granatowo-czerwone 
stroje, specjalnie zaprojekto-
wane, z logo. Wygodne i lubia-
ne przez dzieci. Na początku 
obawialiśmy się, czy nasza 
córka je zaakceptuje, ale oka-
zało się to nieuzasadnione. 
Helenka wbrew naszym oba-
wom chciała jak najszybciej 

mieć taki sam strój, jak jej 
koleżanki. To był dla niej znak 
przyjęcia do grupy.

Kolejne świetne narzę-
dzie wykorzystywane w tym 
przedszkolu, to konkretny 
system pozytywnego wzmac-
n i a n i a ,  k t ó r y  m o t y w u j e 
najmłodszych do lepszych 
zachowań i utrwala dobre 
postawy. Mamy też w nim jako 
rodzice swój udział – musimy 
codziennie zastanowić się, na 
jakie zachowania naszej córki 
z danego dnia chcielibyśmy 
zwrócić szczególną uwagę i co 
docenić. I musimy to bardzo 
konkretnie zwerbalizować. 
„Helenko, cieszymy się, że 
dziś….”, „Helenko, wspaniale 
sobie poradziłaś z…”, „Helen-
ko, dziękuję Ci za…”. To także 
dla nas, rodziców szansa na 
chwilę spokojnego zastano-
wienia, baczniejsze obserwo-
wanie dziecka, ale i świado-

me nagradzanie – bo o tym 
bardzo często zapominamy. 
Warto przecież wzmacniać to, 
co właściwe i zachęcać do po-
wtarzania dobrych zachowań. 

R o d z i n n a  a t m o s f e ra 
w przedszkolu daje się od-
czuć od pierwszych dni po-
bytu dziecka. Nauczycielki są 
otwarte i życzliwe, ale także 
konsekwentne, jeśli chodzi 
o przestrzeganie zasad przy-
jętych w przedszkolu. Ściśle 
współpracują z rodzicami 
nad zachowaniami i nawy-
kami dziecka. Cyklicznie są 
organizowane spotkania tu-
toringowe obojga rodziców 
z nauczycielem-opiekunem 
danej rodziny. Wymieniamy 
się wtedy spostrzeżeniami na 
temat dziecka – bo przecież 
inaczej widzimy je my sami 
jako rodzice, a inaczej ktoś, 
kto spędza z nim sporo czasu 
w przedszkolu ale nie działają 

w jego przypadku rodziciel-
skie emocje w stosunku do 
młodego człowieka – i planu-
jemy dalsze działania. Ważne, 
by były one spójne na linii 
dom-przedszkole i by dzię-
ki temu wspólnie rozwijać 
najważniejsze umiejętności 
na danym etapie rozwoju 
dziecka. 

To przedszkole, w którym 
dzieci czują się doceniane 
i chyba nie przesadzimy, gdy 
powiemy, że także szczęśli-
we… Nasza córka chodzi do 
Przedszkola Familijnego 
z ogromną przyjemnością. 
Zdarza się, że niechętnie 
opuszcza je po południu. Jest 
absolutnie zdecydowana na 
to, że będzie chodziła także do 
szkoły STER i nie może się już 
tego doczekać. 

Małgorzata i Marek
rodzice Helenki

W przedszkolu jak w domu

 Edukacja i  wychowanie


