Ako zvládnuť adaptáciu v materskej škole?
„Najväčšie dary, ktoré môžete dať svojim deťom, sú korene
zodpovednosti a krídla nezávislosti.“
(Denis Waitley)

S čím sa môžem ako rodič stretnúť pri ťažkej adaptácii svojho dieťaťa?
Adaptačný proces prebieha u detí rôzne a netrvá rovnako dlho (priemerné trvanie
je 4 až 12 týždňov). U detí, ktoré sa horšie adaptujú na prostredie materskej školy
sa môžu objaviť prejavy ako sú napríklad:
 plač a odmietanie ísť do MŠ
 odmietanie príjmu potravy a pitia v MŠ
 odmietanie spánku v MŠ
 pomočovanie
 zadržiavanie stolice
 nočné desy
 bolesti bruška až zvracanie
 bolesti hlavy
 zvýšená naviazanosť na rodiča
 nervozita, frustrácia, úzkosť, náladovosť a iné.

Ako môžem pomôcť svojmu dieťaťu s adaptáciou v materskej škole?
Pred nástupom do MŠ:
 Tréning odlúčenia – príležitostné odlúčenie dieťaťa od mamy mu umožní
získať istotu, že sa mama po čase znova vráti
 Stretávanie sa s rovesníkmi – dieťa s vytvára vzťahy s inými deťmi a učí sa
riešiť konfliktné situácie
 Zoznámiť dieťa s materskou školou – rozprávať sa a čítať rozprávky o
materskej škole; zdieľať svoje zážitky z MŠ; ísť sa pozrieť do areálu, keď sú
tam deti; atď

Po nástupe do MŠ:
VHODNÉ uľahčuje proces adaptácie
 Dopriať dieťaťu dostatočný oddych na spracovanie nových zážitkov
 Krátke lúčenie
 Oznámiť dieťaťu, kedy sa vrátite (ukázať mu na hodinách, kde budú ručičky,
keď sa vrátite)
 Vyjadriť dieťaťu podporu a pochopenie – „Viem, že si smutný. Zvládneme to
spolu.“
 Dať dieťaťu vašu fotku alebo obľúbenú hračku
 Podporiť samostatnosť v sebaobsluhe – v obliekaní, jedení, hygienických
návykov

NEVHODNÉ brzdí proces adaptácie






Dlhé lúčenie
Útek bez rozlúčky
Nezaťažovať dieťa nadmernou stimuláciou počas dňa
Nezakazovať dieťaťu prejavy smútku z odlúčenia – „Neplač, veď si už veľký!“
Neklásť na dieťa vysoké nároky
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