Je možné, aby dítě nedokončilo adaptaci
úspěšně i z jiného důvodu, než je jeho zralost?
- ano, pokud dítě není schopné dodržovat pravidla
školky, neustále je porušuje a ohrožuje tím sebe i
ostatní
- ano, pokud se dítě chová agresivně k jiným dětem,
nebo průvodkyním
V takovém případě má ředitelka právo neodkládat
adaptaci, ale dítě ze školky vyloučit.

Těšíme se na vás,
váš Sedmikrásek!

Co s sebou?
- dostatečně velký batoh s prsním popruhem
- do batohu: pláštěnku, sadu náhradního oblečení
v igelitovém sáčku, pláštěnku, papírové kapesníky,
podsedák na ven (např. kousek karimatky),
dopolední svačinu, termosku či lahev s přiměřeně
teplým nápojem
- do jurty: sadu náhradního oblečení (příp. holínky,
boty), tenký spacák nebo deku, odpolední svačinu
- dále můžete, ale nemusíte přinést: polštář a
plyšáka na odpočinek, gumové nazouváky (crocsy)
Jak omlouvat děti?
Omlouvejte, prosím, na školkový telefon den předem
(nejpozději však do 8:00 daného dne).
Kontakty
e-mail: 7krasek@gmail.com
školkový telefon (do jurty): 702 883 704
Markéta Sléhová (hlavní pedagožka): 737 336 660

Více informací najdete na našich webových
stránkách: www.sedmikrasek.cz

Kde nás najdete?
Za fotbalovým hřištěm napravo směrem k lesu

Adaptační
brožurka - LMŠ
Sedmikrásek

Milí rodiče,
tato brožurka má pomoci hladce projít procesem
adaptace Vašeho dítěte v LMŠ Sedmikrásek.
Podmínky lesní mateřské školy jsou specifické.
Přináší nám úžasný potenciál pro pedagogickou
práci, zároveň však vyžadují od dětí větší
samostatnost, zodpovědnost i zdatnost, než tomu
může být v běžné třídě mateřské školy.

Proč jít na adaptaci s dítětem?
- podíváte se, jak to u nás funguje
- seznámíte se s prostředím a poznáte průvodkyně,
zázemí, les
- dítě uvidí, že spolu komunikujeme, že je nám dobře
a tím pádem se bude cítit bezpečně a začne nám
dříve důvěřovat
- můžete se zeptat na všechno, co Vás zajímá

Je důležité si uvědomit, že když si má dítě vybrat
mezi rodičem a kýmkoli jiným, vybere si rodiče.
Proto nemějte strach, když odcházíte a dítě pláče je to většinou jenom na chvíli. V případě, že by dítě
plakalo delší dobu, dáme Vám vědět.
Aby adaptace nebolela - co dítěti pomůže?
- když budete rozhodnutí, že odcházíte (z letitých
zkušeností víme, že když rodič není pevně rozhodnutý,
dítě to cítí a ví, že může smlouvat)
- vědomě se s dítětem rozlučte (neodcházejte, když Vás
nevidí) a to i za cenu, že bude plakat
- když bude dítě smlouvat, prosit apod., sdělte mu, že
odcházíte do práce, rozlučte se a ujistěte ho, že se pro
něj vrátíte
- když odchod nebudete prodlužovat
Jak adaptace probíhá?
Na první dopoledne přijdete spolu s dítětem. Zdržíte se
na oběd (doporučujeme), nebo odejdete před obědem.
Prosím, zkuste působit spíše jako pozorovatel a dejte
dítěti prostor, abychom mu mohly pomoci my.
V tomto režimu je možné pokračovat i další dny, ale
pokud je dítě v pohodě a nedělá mu potíže zůstat, může
nastoupit na domluvenou docházku.
Je dobré s dítětem mluvit o tom, že už půjde samo
(např. zítra, až se 3x vyspí apod.), aby se na to mohlo
připravit. Můžete ho motivovat a ujišťovat, že si pro něj
přijdete.
Kdy je nejvhodnější čas k adaptaci?
- na začátku školního roku - nejpozději začátkem října
- v březnu/dubnu - s příslibem brzkého jara
- v jinou část roku je důležitá domluva s ředitelkou
školky

Jak se pozná, že je adaptace u konce?
Každý den adaptace budeme v kontaktu a předáme si
poznatky z prožitého dne.
Proces adaptace jako takové u něj bude probíhat ještě
několik měsíců.
A může se adaptace nepovést/odložit?
Ano, může. Většinou se takto děje ve chvíli, kdy je dítě
tzv. „nezralé“. Taková situace ukazuje jediné – buďte
trpěliví. Je potřeba, aby dítě strávilo v rodině ještě nějaký
čas a nasytilo se tak, aby mu odloučení nedělalo potíž.
Adaptace se dle domluvy posune o pár měsíců a zkusí
se znovu.

