АДАПТАЦИЈА

Поштовани родитељи, налазимо се на почетку сарадње којој је
циљ да ваше дете буде срећно и задовољно и да одраста у
стимулативном окружењу.
Први заједнички задатак родитеља, васпитача и стручног тима је
АДАПТАЦИЈА ДЕТЕТА .
Свако дете реагује на свој начин при одвајању од родитеља првом сусрету са групом
вршњака у васпитној групи. Реакције се испољавају плачем, променама понашања
детета, поремећајима функција (сна,апетита...), слабљењу имунолошког система
организма у зависности да ли ће се ваше дете лакше или теже адаптирати на вртић.
Зато је неопходно припремити дете за полазак у вртић помажући му да превазиђе страх
од одвајања, тако што ћете дете пре поласка у вртић одвајати бар на пар сати од себе,
навикавати на друге људе и децу, посетити са дететуом вртић у који је дете уписано,
упознати се са васпитачима и најавити долазак детета.
Примарни задатак процеса адаптације на вртић представља успостављање позитивне
комуникације и присне социо-емоционалне везе детета и васпитача. Зато се у периоду
адаптације препоручује скраћен боравак и продужавање боравка детета сходно брзини
прихватања вртића од стране детета. То траје до месец дана а некада и дуже.
Шта родитељи могу да ураде да детету олакшају адаптацију:
У договору са васпитачем или медицинском сестром васпитачем планирати
дужину боравка детета у вртићу. За јаслени узраст практикује се, у првом доласку,
остајање детета од пола сата а за вртићки узраст и дуже.

Увек счекати да васпитач/медицинска сестра васпитач прими једно по једно дете
како би сваком детету посветила мало потребне пажње.

Допустити да дете у вртић понесе своју омиљену играчку - у договору са
васпитачима детета.


Остављање детета за време спавања у вртићу оставити за нешто касније (не
почињати одмах са спавањем у вртићу).

Не показивати слабост остајањем у ходнику или испред собе и прикрити сваку
узнемиреност.

Бити свестан да друга деца реагују на сваког новог родитеља који се појављује
чиме се подстиче ланчана реакција плача код деце.

Не дужити са разговором и објашњењима (нарочито за јаслени узраст детета) али
ни бити груб (угурати дете у собу без објашњења).
По повратку из вртића проводити што више квалитетног врмена са дететом


причати о вртићу/јаслицама слушајући пажљиво дете и тражећи разлога да се
боравак у вртићу детету учини прихватљивим и лепим. Подстицати дете да се окрене
неком детету и игри.

Не лагати дете, не обећавати детету оно што не можемо испунити.


Сарадња са васпитачима је неопходна за успех

*Делите са васпитачима све битне информације везане за дете.
*ПИТАЈТЕ
*РАЗГОВАРАЈТЕ
РИТАМ ДАНА У ВРТИЋУ :
 Пријем деце од 06-08 часова
 Доручак 08-08:30
 Васпитно-образовни рад
 Слободна игра
 Ручак 11-12
 Одмор-спавање 12-13:30
 Ужина
 Поподневене активности
Одлазак кући

