Materská škola, Dénešova 53, Košice

Adaptačný proces dieťaťa v materskej škole

Motto: „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť som sa naučil v materskej škole“

Adaptačný proces dieťaťa v materskej škole
Vstup dieťaťa do MŠ je jeho prvým krokom do spoločnosti. Ten prináša so sebou množstvo
zmien, s ktorými sa dieťa musí vyrovnať. Problémy však nemá len dieťa, ale i rodičia a v
neposlednej miere i učiteľky MŠ, napriek tomu, že sa môžu oprieť o profesionálne
skúsenosti. Ťažkosti pri začleňovaní sa do kolektívu sú individuálne, vychádzajú z
predchádzajúcich skúseností a osobnosti toho ktorého jedinca.
Hľadáme spolu cestu, ako tento problém zmierniť. Dôležitými vlastnosťami, ktoré vplývajú na
plynulú adaptáciu dieťaťa v MŠ sú jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a
učiteľov.
Pojem „adaptácia“ - sa v pedagogike používa v súvislosti s otázkami prispôsobivosti a
prispôsobovania dieťaťa podmienkam rodinného, školského, mimoškolského prostredia.
Psychológia pod pojmom „adaptácia“ rozumejú zmenu citlivosti, ktorá nastáva následkom
prispôsobenia sa zmyslového orgánu vplyvom naň pôsobiacim.
Prijatie dieťaťa do materskej školy má byť matersky vrelé, privítanie je zo strany učiteľky,
detí, ale aj z prostredia. Nové prostredie vzbudzuje u dieťaťa rešpekt, zvedavosť.

Adaptačný proces prebieha jednotlivými etapami:
Orientačná:
Dieťa v MŠ

Dieťa doma

- stavia sa do úlohy pozorovateľa,

- prežíva to, čo dospelí po namáhavom dni,

- spracováva množstvo podnetov a
problémov,

- je neisté, unavené hlukom a množstvom
podnetov,

- nepokúša sa nadviazať kontakt s
rovesníkmi,

- túži po kľude, chce si odpočinúť,

- nezaujíma sa o ich aktivity,
- rozpráva ticho, jednoslabične alebo vôbec,

- obmedzuje mnohé zo svojich činností, s
ktorými sa zaoberal pred vstupom do MŠ,
- zje všetko, čo pred neho predložíte,
pretože jedlo v MŠ odmietlo

- nehrá sa, a ak áno, tak nie veľmi intenzívne,
- potrebujú spracovať svoje dojmy a zážitky.
- je uzavreté, zdržanlivé,
- dieťa trpí nechutenstvom, odmieta sa
stravovať v MŠ.

Úloha rodiča

Úloha učiteľky

- nelúčiť sa s dieťaťom dlho / pri dlhom
lúčení dieťa zneistie, nakoľko neobvyklé
správanie rodiča podporí jeho strach /,

- rešpektuje u dieťaťa úlohu "pozorovateľa",

- ak má možnosť, ponechá dieťa v MŠ len
dopoludnia,

- pomocou hier umožňuje prijímanie
informácií,

- po návšteve v MŠ dá dieťaťu možnosť
odpočinku,

- sprostredkuje dieťaťu najdôležitejšie
pravidlá a normy správania,

- nezaťažuje dieťa väčšími aktivitami /
nákupom, prechádzkami, pobytom na
ihrisku,.../,

- oboznámi dieťa s najdôležitejšími
priestormi / trieda, umyváreň, WC, jedáleň,
spálňa /,

- nezaťažuje dieťa inými životnými zmenami
/ sťahovanie, narodenie súrodenca,
nezhodami v rodine,.../,

- dovolí dieťaťu ponechať obľúbenú hračku,
vec,

- podporuje konanie dieťaťa,

- vytvorí priestor na odpočinok,
- zosúladí poriadok doma s poriadkom v MŠ,
- na konci týždňa rozohrá zaujímavú hru na
pokračovanie.

- neprerušuje pobyt v MŠ.

Obdobie presadenia sa
Dieťa v MŠ
- je ochotné podniknúť prvé pokusy o
kontakt s rovesníkmi,

Dieťa doma
- pôsobí nevyrovnane,
- často sa mení jeho nálada,

- pokúša sa presadiť v skupine,
- začína viac komunikovať,

- pokúša sa upútať pozornosť všetkými
prostriedkami,

- hľadá ochranu u dospelých, ak má ťažkosti
s rovesníkmi,

- plače, ak chcú rodičia odísť / keď
zabezpečuje dozor jeho známa osoba /,

- rýchlo sa unaví / spory medzi deťmi pri
presadzovaní sa v skupine /,

- je odmietavé, chce opak toho, čo sa mu
ponúka,

- snaží sa upútať pozornosť všetkými
prostriedkami,

- odvráva,

- ráno je plačlivé, i keď šlo večer skoro spať.
- vyberá si len jedlá z domu, naďalej málo je.

Úloha rodiča

Úloha učiteľky

- neprerušuje pobyt v MŠ,

- upevňuje normy a pravidlá správania v MŠ,

- nelúči sa s dieťaťom dlho,

- oboznamuje dieťa s ostatnými
zamestnancami MŠ,

- nezaťažuje dieťa väčšími aktivitami,
podporuje priateľstvá v MŠ / na ihrisku,
doma /,
- rešpektuje správanie dieťaťa.

- oboznamuje dieťa s ďalšími priestormi MŠ
/dvor,.../,
- pomáha pri riešení konfliktov, predchádza
im,
- nemení pravidlá a normy správania sa v MŠ
/ zosúladenie pôsobenia obidvoch učiteliek v
triede /,
- dovolí dieťaťu ponechať si obľúbenú vec,
hračku z domu.

Ukľudnenie, vyrovnanie
Dieťa v MŠ

Dieťa doma

- správanie dieťaťa sa blíži k norme,

- dieťa je telesne vyčerpané,

- je istejšie v priestoroch MŠ, podriaďuje sa
normám a pravidlám správania sa v MŠ,

- rýchlo sa unaví,
- pôsobí ako "duchom neprítomné",

- prejavuje deťom svoju náklonnosť,
- nepokúša sa večer zostať dlho hore,
- zaujíma sa o aktivity iných detí,
- je duševne ľahostajné.
- napodobňuje vzory,
- začína lepšie jesť, odmieta len neobľúbené
jedlá.

Úloha rodiča
- neprerušuje pobyt v MŠ, podľa možnosti

Úloha učiteľky
- upevňuje normy a pravidlá správania,

ani na jeden deň,
- zapája dieťa do činnosti vo väčšej miere.
- podporuje nové priateľstvá v MŠ / doma,
na ihrisku, v parku /,
- zaujíma sa o pekné zážitky prežité v MŠ,
- predlžuje pobyt v MŠ i na popoludnie,
- rešpektuje psychosomatickú záťaž u
dieťaťa.

Ako môžu pomôcť rodičia dieťaťu pred vstupom do MŠ
Rodičia môžu uľahčiť vstup dieťaťa do MŠ, tým že mu umožnia zbierať skúsenosti už predtým
a pomôžu mu s požiadavkami vysporiadať sa postupne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vytváranie pohody doma.
Kvalitná citová väzba a trénovanie odlúčenia.
Umožnenie stretávať sa s rovesníkmi.
Zoznámenie dieťaťa s MŠ ( napr. prechádzka k areálu MŠ)
Podporovanie psychickej a telesnej odolnosti a odolnosti voči stresu
Prispôsobenie denného režimu v MŠ.
Podporovanie osamostatňovanie dieťaťa (napr. v sebaobsluhe- obliekaní, jedle,
hygienických návykoch...)

Zo skúseností v materskej škole sa často stáva, že pre dieťa s menšou telesnou odolnosťou
je pobyt záťažou a dieťa sa z dôvodu únavy, hluku a námahy stane menej odolné voči
chorobám a často ochorie. Proces adaptácie sa potom po dlhšej neprítomnosti opakuje. Ak
dieťa navštevuje materskú školu nepravidelne, je potom pre neho ťažšie dosiahnuť miesto
v skupine. A proces adaptácie sa predlžuje. V záujme predchádzania chorobám a zvyšovaniu
odolnosti dieťaťa je dobré v prvých týždňoch zvýšiť príjem vitamínov v prírodnej forme.
Ak dieťa nie je zrelé na materskú školu, resp. rodina prechádza životnými zmenami
(sťahovanie, rozvod, kríza vo vzťahoch, narodenie súrodenca) je možné vstup do materskej
školy odložiť.

Ako pomáha materská škola adaptácií dieťaťa na MŠ
1. Umožnenie spoznávania prostredia MŠ.
2. Vytvorenie adaptačného plánu pre dieťa v spolupráci s rodičom.

3. Po dohode s rodičom umožnenie predlžovania pobytu dieťaťa v MŠ bez prítomnosti
rodiča.
4. Umožnenie dieťaťu vziať si obľúbenú hračku, vec.
5. Vytváranie príjemnej, pohodovej a priateľskej atmosféry.
6. Jednotný prístup učiteliek, vhodný výber metód a foriem práce s deťmi, príťažlivé
prostredie pre deti, zaujímavé aktivity
7. Rešpektovanie individuálnych osobitostí detí a partnerský vzťah s rodičmi
Sociálne skúsenosti dieťaťa
v MŠ majú vplyv na poznávanie dieťaťa, na rozvoj
komunikačných skúseností a na rozvoj osobnosti dieťaťa.

„Rodičia!
Dajte dieťaťu pocítiť, že ste na neho hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá
najúžasnejšia vec. Strach vo vašich červených uslzených očiach mu istotu nedodajú.
Akékoľvek otázky a obavy riešte otvorenou komunikáciou a učiteľkami.“

Veľa šťastia !

Vypracovala - Adela Smetanová, riaditeľka školy

