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Добредојдовте и ви посакуваме среќен почеток во нашата
градинка!!

Поаѓањето на вашето дете во градинка и периодот на адаптација е значаен
процес за него и за Вас,семејството. Адаптивниот период е дел од развојниот
процес на детето кој воедно е испреплетен и предизвикува емоции на радост,
збунетост, страв, загриженост, вознемиреност, многу дилеми, промена на
навиките, динамиката и многубројни промени во однесувањето на детето.
Сите промени се очекувани и нормални реакции на дeтето во новата и
непозната средина, а ние сме тука секогаш за Вас, да ви помогнеме, да го
олесниме и заедно да го надминеме процесот на адаптација.

Проследете ги корисните совети и информации кои се однесуваат на
периодот на адаптација на децата во градинка!

Ви Благодариме!
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ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА АДАПТАЦИЈАТА

Адаптацијатана детето во градинка, како прво одвојување од
родителите и соочување со нова и непозната средина може да биде
временски различна:
- кај некој деца трае пократко (една до две недели)
- или подолго (до неколку месеци).

Понекогаш се јавува и т.н. задоцнета реакција, кога после привидно
брза и лесна адаптација која трае неколку дена, детето започнува да
покажува отпор кон градинката, да плаче, да одбива да оди. Детето
смета дека доаѓањето во градинка е моментално, интересно и
краткотрајно, се додека не сфати дека тоа ќе биде неговото ново
секојдневие.

Според карактеристиките адаптацијата може да биде:
-лесна, реакциите и промените во однесувањето да се надминат веќе
во првите две недели;
-умерено тешка, кога промените во однесувањето се пролонгираат и
траат еден до два месеци од тргнувањето, а потоа се стабилизираат;
-тешка адаптација, проследена со долготрајни и силни реакции, и
промени во однесувањето кои траат и по неколку месеци.
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МОЖНИ РЕАКЦИИ И ПРОМЕНИ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО

Процестот на адаптација  е проследен со карактеристични реакции и промени во
однесувањето, некои од нив се:
- Одбивање храна
- Нарушен сон
- Силно протестирање
- Психосоматски реакции
- Одбивање на комуникација со вработените и деца
- Вознемиреност и дома
- Регресија во однесувањето (мокрење, цуцла, цицање на прст..)

ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА АДАПТАЦИЈАТА

- Возраста на детето
- Претходни искуства во одвојувањето од родителите
- Усогласеноста во ставовите на членовите во семејството, кон градинката
- Редовноста во градинка за време на адаптација
- Индивидуални особини на детето, степен на развој и здравствена состојба
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СОВЕТИ ЗА ПОЛЕСНА АДАПТАЦИЈА

Очекувањата на родителите во однос на адптацијата се различни, секое
дете се адаптира различно и потребно е заедно и трпеливо  да се
спроведе овој процес.

Во првите денови можете да му помогнете:
- Бидете трпеливи и дадете му на детето доволно време да се

адаптира;
- Претставете му ја градинката, преку едноставни и интересни

информации за градинката;
- Носете го лично Вие –детето полесно ја прифаќа промената кога ја

чуствува сигурноста од присуството на родителите;
- Запознајте го детето со воспитниот и згрижувачки кадар на

градинката;
- Првиот ден носете го после појадокот – после 9 часот, детето треба

прво да ја прифати градинката, а потоа оброкот;
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- Престојот нека биде краток, по 30 мин за јаслената група ,за
поголемите возрасти може да биде и подолга (45 мин до 1 час), со
постепено зголемување на временскиот престој;

- Придржувајте се на договореното време за земање на детето од
градинка;

- Носете го редовно, одржувајте континуитет на носење во градинка;
- Прилагодете го ритамот на живот на детето во семејството со

ритамот кој детето го има во градинка;
- Постојано охрабрувајте го вашето дете;
- Важна е утринската разделба, обидете се да бидете смирени и да

не ја покажувате тагата или вознемиреноста;
- Не заминувајте без поздрав, но и не се задржувајте предолго,

долгото смирување или вашето повторно враќање не се
препорачува;

- Негувајте позитивен став кон градинката, со усогласени
родителски ставови за носење на детето во градинка, кои доколку
би биле спротивставени повеќе ќе го збунат.
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