ŠTO MOGU UČINITI RODITELJI?

VAŽNA JE SURADNJA S VRTIĆEM

•
PRIPREMITE DIJETE ZA VRTIĆ→
pričajte s djetetom
o vrtiću, govorite
pozitivno o svojim iskustvima ili iskustvima
drugih o vrtiću

SVAKODNEVNO
S
ODGOJITELJIMA
RAZMJENJUJTE
BITNE
INFORMACIJE
O
DJETETOVOM PONAŠANJU I REAGIRANJU
KOD KUĆE, ODNOSNO U VRTIĆU.

•
KREIRAJTE POZITIVNA OČEKIVANJA
I STAVOVE→ vaše (ne)raspoloženje i
(ne)sigurnost dijete nepogrešivo prepoznaje i
počinje se i samo tako osjećati.
•
NAGLASITE DA SE DJECA U VRTIĆU
IGRAJU s drugom djecom i igračkama, vesele
i zabavljaju. Prošećite s djetetom do vrtića, u
dogovoru s djelatnicima vrtića upoznajte
prostor vrtića, poigrajte se na vrtićkom
igralištu.

DOPUSTITE DJETETU I SEBI DOVOLJNO
VREMENA U PRILAGODBI NA SITUACIJU U
KOJOJ STE OBOJE PRVI PUT. MI U VRTIĆU
ZNAMO I ČINIMO SVE KAKO BI SE VAŠE
DIJETE ŠTO BEZBOLNIJE PRILAGODILO!

•
ZAJEDNIČKI SE RADUJTE VRTIĆU
obavite
zajednički
kupovinu
papuča,
pidžame, ruksaka za vrtić. Neka dijete
ponese svoju najdražu igračku, dudu, bočicu.
•
BORAVITE S DJETETOM U ODGOJNOJ
SKUPINI→ Zajedno upoznajte odgajateljice,
prostor i igračke; Prvih dana bit ćete most
između svog djeteta i drugih odraslih,
između njega i druge djece. Cilj je pomoći
djetetu da se osjeća sigurno
i kad Vas
nema; ulogu zaštite i/ili intervencije između
vašeg
djeteta
i
ostalih
prepustite
odgajateljici.
Ne
odlučujte
iznenenada
«neprimijećeno» otići jer Vam se dijete čini
sretno i zaigrano!

GRADITE
I
NJEGUJTE
KOMUNIKACIJU
POVJERENJA
I
SURADNJE
S
ODGOJITELJICAMA VAŠEG DJETETA.

•
OMOGUĆITE DJETETU POSTUPNO
DOLAŽENJE U VRTIĆ→ prvih dana nekoliko
sati→ za djecu od 12 mjeseci do 3 godine i
kraće (0,5 do 2 sata), a kasnije i duže.
•
REDOVITO DOVODITE DIJETE U
VRTIĆ→ tijekom prilagodbe važan je redovit
polazak vrtića, jer izostajanjem djeteta
vrijeme prilagodbe se produžava. To se ne
odnosi na situacije kada je dijete bolesno.

LETAK PRIPREMILA: Soraja Čamber Vertlberg,
psihologinja

PRILAGODBA
DJETETA NA VRTIĆ

PRILAGODBA DJETETA NA VRTIĆ VAŽNO JE

KAKO SE DJECA PONAŠAJU TIJEKOM
PRILAGODBE?

RAZDOBLJE, KAKO ZA DIJETE, TAKO I ZA
RODITELJE. TO JE VRIJEME U KOJEM SE
ZBIVAJU

VELIKE

PROMJENE

U

ŽIVOTU

Neka se djeca lako i brzo prilagode na
boravak u vrtiću, dok drugoj treba duže
vremena (i do 6 mjeseci!).

Neka djeca reagiraju REGRESIJOM u
ponašanju. Dijete koje je prohodalo opet
pribjegava puzanju, dijete koje je nedavno
uspostavilo kontrolu stolice, sada opet obavlja
nuždu u gaćice, ono koje je komuniciralo
riječima sada opet pribjegava gestama i sl.

DJETETA I OBITELJI.
Dijete, koje je do tada živjelo u sigurnoj i
zaštićujućoj atmosferi roditeljskog doma, po
prvi
se
put
odvaja
od
roditelja
(SEPARACIJA) i odvojeno od roditelja
provodi značajan dio dana.
Dijete se mora prilagoditi na potpuno novo
životno okruženje, na nove osobe i djecu.
Mora prevladati
nezaštićenosti.

osjećaje

Roditelj

prevladati

mora

strahove i nesigurnosti
djeteta u vrtiću.

napuštenosti

u

svoje
vezi


Neka
djeca
otvoreno
negoduju,
redovito burno kod rastajanja s roditeljima,
plaču, odbijaju komunikaciju. Ne prihvaćaju i
otvoreno se bune protiv nove situacije. Treba
napomenuti da je trenutak rastanka najteži
trenutak, ali da se većina djece nakon što
roditelj ode primiri i zaigra.

Razlog takvog ponašanja nije zaostajanje u
razvoju. U želji da bude zaštićeno, dijete bira
ona
ponašanja
koja
mu
nude
veću
sigurnost.Takve promjene u ponašanju su
prolaznog karaktera.
One će nestati kada se dijete prilagodi novoj
sredini tj. kada se bude osjećalo sigurno.

i

brige,
boravka

U pravilu, teža je i dugotrajnija prilagodba
djece jasličke dobi, kod kojih je veća


Neka djeca prve dane ulaze u sobu
bez otpora zainteresirana za nove igračke, da
bi se otpor pojavio treći dan ili idući tjedan,
kada
uvide
da
je
odlazak
u
vrtić
svakodnevan, a u njemu se ne osjećaju još
sigurno.

vezanost i ovisnost o majci.

Kako bi u što većoj mjeri ublažili poteškoće u
prilagodbi djeteta potreban je angažman


Burno reagiraju obično mlađa djeca.
Starija će poslušno ući u sobu, ali će veći dio
dana šutjeti, stajati pokraj vratiju, odbijati
komunikaciju s odgajateljicom ili drugom
djecom.

roditelja i odraslih koji predstavljaju zamjenu
za roditelje u vrtiću (odgajatelja).

Ponekad dijete u jaslicama / vrtiću
odbija jesti, teško se uspavljuje, odbija
odlazak na spavanje ili nemirno spava. Dijete
je plačljivo bez „vidljivog“ povoda .

Dakle, tijekom prilagodbe, neka su djeca
sklonija reakcijama na fiziološkom planu
(odbijanje hrane, odbijanje spavanja, često
poboljevanje), a druga reakcijama u
ponašanju (plač, agresivnost, povučenost...).

TIJEKOM PERIODA
PRILAGODBE SVA SU OVA
PONAŠANJA NORMALNA I
PROLAZNA REAKCIJA DJETETA
NA STRESNU SITUACIJU.

