Konec meseca avgusta se boste
srečali z vzgojiteljico vašega otroka
Pogovorili se boste o vašem otroku:

ali je že bil v varstvu pri ljudeh,
ki niso člani vaše družine;

kako se tolaži in uspava: ali ima
dudo, stekleničko ali kakšno
˝ninico˝ (pleničko, ljubkovalno
igračko, …) s katero se potolaži
in umiri;

kakšen ritem prehranjevanja in
spanja ima;

kako se hrani, kaj rad je, kaj se
najraje igra, ...
in se dogovorili, kako boste uvajali
vašega otroka v vrtec:





kdaj in kdo bo prihajal z
otrokom v skupino;
kako boste otroka postopno
vključevali in podaljševali
njegovo samostojno bivanje v
vrtcu;
kako in kdaj se boste poslovili od
otroka in kakšna je vaša vloga,
ko ste z otrokom v skupini.

Tako boste vzgojiteljici in
vzgojiteljici predšolskih otrok—
pomočnici vzgojiteljice pomagali,
da bosta vašemu otroku omogočili
prijetno bivanje v vrtcu.
Pomembno je, da se boste tudi vi
dobro počutili, ko boste svojega
otroka zaupali novim ljudem. Vstop
v vrtec je pomemben in čustveno
zahteven dogodek tudi za vas,
starše. Vprašajte vse, kar vas
zanima, kajti vaše zaupanje v
vrtec se prenaša tudi na otroka.

KAJ POTREBUJE OTROK V VRTCU?


Zdravniško spričevalo, ki ga oddate
vzgojiteljici prvi dan ob prihodu.



Copate (potrebujejo jih tudi starši
za čas uvajanja, ko boste z otrokom
v igralnici).



Rezervna oblačila (hlače, majčka,
bodi,…).

Stiske staršev in otrok se premagujejo s
pogovorom in z zaupanjem. Nekaj
mesecev po uvajanju ali celo prej, bo
vrtec postal del vsakdana in razlog za
veselje.
Verjamemo, da boste v našem vrtcu našli
varno, čustveno ter spodbudno okolje za
razvoj vaših otrok.
PODATKI VRTCA:
OŠ Majšperk - Enota vrtec Majšperk
Breg 6 C
2322 Majšperk
Spletna stran:
http://vrtecmajsperk.splet.arnes.si/
Elektronska pošta: vvz.majsperk@guest.arnes.si
Telefon: 02- 794 -51- 81

PRVIČ
V VRTEC
ZLOŽENKA ZA STARŠE

Naj bo vrtec
prijazen drugi dom,
kjer se otroci
počutijo prijetno,
razposajeno,
ljubljeno in varno.

Ravnateljica: Evelin Kočevar
Telefon: 02 795 01 40
Pomočnica ravnateljice za vrtec: Barbara Vedlin
Svetovalna delavka vrtca: Kaja Valand
valand.kaja@os-majsperk.si
Tajništvo: 02 795 01 42
Fax: 02 795 01 49
Odjava prehrane (kuhinja): 02 794 51 82

Opis slike ali grafike.

Vstop otroka v vrtec je
za celotno družino
pomemben dogodek in
velikokrat tudi stresen.
Da vam bo pri tem
lažje, lahko na tem
mestu najdete nekaj
osnovnih podatkov.

ODZIVI OTROK
V VRTEC

Otroci se ob vstopu
odzivajo različno:



PRIPRAVE NA VRTEC
Z otrokom se pogovarjajte o
vrtcu. Pokažite otroku
pozitivno čustveno
naravnanost do vrtca. Če ste
sami obiskovali vrtec, mu
povejte kakšno svojo
pozitivno izkušnjo. Če imate
možnost, se do vrtca tudi
sprehodite. Otroku
pripovedujte o tem, kaj vse
bo v vrtcu delal, spoznal, ...
Povejte mu, da lahko v vrtec
gre tudi njegova najljubša
plišasta igračka.

OB







VSTOPU
v

vrtec

Se hitro prilagodijo novim
okoliščinam.
Imajo normalne
prilagoditvene težave: ob
ločitvi jokajo, se držijo
staršev, so občutljivi,
nemirni in utrujeni, težje
zaspijo in slabše jedo, lahko
tudi odklanjajo starše.
Takšne težave se lahko
pojavljajo tudi ves mesec.
Nekateri otroci se odzivajo
tako, da zbolijo (bolezni
dihal, prebavil).
Nekaj otrok je tudi takšnih,
ki se zelo težko prilagodijo
novim razmeram; takrat se
obrnite na vzgojiteljico ali
svetovalno delavko v vrtcu.
Včasih se težave pojavijo
kasneje in ne takoj ob vstopu
v vrtec, ampak hitro minejo.

Pri uvajanju bodite vztrajni in
dosledni. Pomembno je, da
kljub uvajalnim težavam,
otrok v vrtec prihaja redno.
Stalen ritem prihodov in
odhodov otroku daje občutek
varnosti.

PRIPOROČAMO

















Za uvajanje si vzemite
čas. Uvaja naj eden od
staršev (velikokrat je očku
lažje).
O vrtcu se z otrokom
pogovarjajte pozitivno.
Ne iščite krivca za
otrokovo drugačno
vedenje.
Pri uvajanju se aktivno
vključite v skupino.
Sproščeno se pogovarjajte
z vzgojiteljicama, naj
otrok začuti, da zaupate
vrtcu.
Otroku ob vašem odhodu
povejte, da pridete ponj in
se poslovite v najkrajšem
možnem času. Ne zadržujte
se predolgo med vrati ali
na hodniku.
Otrok lahko s seboj
prinese ljubkovalno igračo,
nekaj kar ga pomirja.
V uvajalnem obdobju ne
vnašajte nikakršnih drugih
sprememb (selitev, nova
soba, odvajanje od plenic,
dude, prekinitev dojenja…).
Otroka prvi dan ne pustite
ves čas v vrtcu.
Otrok bo prvi mesec bolj
občutljiv, zato bo
potreboval več vaše
pozornosti, potrpežljivosti
in nežnosti.

