
 
 

 
 

 

DRODZY RODZICE !  
Z RADOŚCIĄ WITAMY WASZE DZIECI  

 

Postaramy się zapewnić im w naszym żłobku jak najlepsze 
warunki zdrowotne i wychowawcze. Pamiętajcie, że pierwsze dni 
pobytu w żłobku są dla Waszych dzieci trudnym okresem. Dziecko 
zmienia otoczenie, styka się z nowymi osobami, nowymi 
pomieszczeniami, nowymi zabawkami. 

Pomóżcie, dokładając wszelkich starań, aby przystosowanie 
dziecka do nowego środowiska wypadło pomyślnie. Unikajmy 
rozbieżności w oddziaływaniu na dziecko w żłobku i w domu 
rodzinnym. Niech ustalony w żłobku tryb życia dziecka będzie 
kontynuowany i w domu. Zapewnijcie dziecku spokojną atmosferę 
domową. Nie reagujcie zniecierpliwieniem, pochopnym wymierzaniem 
kary za częściej występujące w tym trudnym okresie rozdrażnienia, 

płacze i nieposłuszeństwa dzieci. W miarę możliwości starajcie się w 
pierwszych dniach skrócić pobyt dziecka w żłobku, odbierając je 
wcześniej i organizując mu dłuższy pobyt na spacerze. 

Pamiętajcie, że Wasz życzliwy stosunek do żłobka rozbudzi u 
dziecka zaufanie do personelu i ułatwi mu kontakt z opiekunką. 
Informacje personelu o samopoczuciu dziecka w żłobku i Wasze 

odpowiedzi na pytania, co dziecko w domu robi, jakie ma 
przyzwyczajenia, czego się lęka itp. pozwolą na lepszą i bardziej 
indywidualną opiekę nad dzieckiem. 

 

      



  

 

JAK POŻEGNAĆ SIĘ Z DZIECKIEM 

1. Nie czujcie się winni, gdy zostawiacie dziecko w żłobku. Oddajecie 

je w dobre ręce. Odrzućcie poczucie winy, bo niechcący 

przekazujecie je dziecku, które staje się niespokojne. 

2. Pożegnajcie się z dzieckiem stanowczo i pogodnie, aby wiedziało, że 

Wasze wyjście jest czymś naturalnym, że niedługo wrócicie. 

3. Nie przedłużajcie pożegnania. W zupełności wystarczy jeden całus 

i wesołe „Do widzenia” lub „Pa, pa”. 

4. Prośby typu: „Tylko nie płacz, jak mamusia wyjdzie” – przynoszą z 

zasady skutek odwrotny od zamierzonego. 

5. Dajcie dziecku ulubioną zabawkę, która zajmie jego uwagę, gdy 

będziecie wychodzić. 

6. Nie reagujcie na prośby, błagania i łzy dziecka nawet, jeśli z 

powodzeniem moglibyście zrezygnować tego dnia z pójścia do pracy 

i pozostania z dzieckiem w domu. Nie róbcie tego. 

7. Pamiętajcie, że w ten sposób przyzwyczajacie dziecko do radzenia 

sobie z drobnymi frustracjami, jakie niesie życie. 

8. Jeśli raz ustąpicie, potem będziecie mieli więcej kłopotów z 

wychodzeniem w sytuacjach przymusowych. 

 


