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Pomemben dogodek za otroka

STRES

Velika sprememba, ki zahteva svoj čas 
(postopnost uvajanja)

Ozek krog družine  širše socialno okolje 
(novi prostori, novi ljudje)

POMEMBNO je, da staršev ni strah odhoda 
otroka v vrtec



Da starši vzpostavijo prijateljski odnos z 
vzgojitelji;

Predhodno spoznavanje vrtčevega okolja 
(igrišča, prostorov vrtca);

Speljati predhodni razgovor (pridobiti 
pomembne informacije o otroku);

Da otrok v uvajalnem obdobju ne izostaja 
preveč iz vrtca (ponovno uvajanje, 
nepripadnost skupini,itd.)



Nekateri se hitro prilagodijo novim okoliščinam;

Drugi imajo normalne prilagoditvene težave (jok, 
odklanjanje hrane, nemirnost – lahko trajajo cel 
mesec);

Nekateri zbolijo (bolezni dihal in prebavil);

Nekateri se zelo težko prilagodijo oz. ne morejo 
(pogovor z vzgojiteljico ali svetovalno delavko).



Jok (znak stiske, strahu pred izgubo);

Odklanjanje hrane ali zmanjšan apetit;

Moten spanec – težje zaspi, prej prebuja;

Večja občutljivost, razburljivost;

Povečana obolevnost;

Močenje (enureza);

Pretirana navezanost (na vzgojiteljico, starše);

Odklanjanje staršev.



Da nismo krivi mi ali otrok (opraviti z občutki krivde);

Lahko na začetku nič, kriza nastopi kasneje.

Odziv otroka je odvisen od njegovega 
temperamenta, individualnih razlik, razlik v 
prilagodljivosti ter preteklih izkušenj otroka (števila 
dosedanjih menjav, hospitalizacij).



Priprava otroka in staršev na vključitev v 
vrtec;

Seznanjanje z vrtcem (ogled);

Vzpostavljanje stika z vzgojiteljico in 
pomočnico (poglobljen individualni 
razgovor- zdravstveno stanje, navade, 
posebnosti,..);

Skupinski uvodni sestanek za starše.



Postopnost uvajanja na novo okolje

Postopno podaljševanje samostojnega 
bivanja otroka v vrtcu;

Prisotnost staršev prve dneve v skupini;

Pridobitev izkušnje, da se starši vrnejo;

Vsaj kakšen teden dni.



Otroka naj ne bi pripeljali v času letnega 
dopusta;

Otrok naj ima pri sebi nekaj svojega 
(igračka, dudica, steklenička);

Otrok naj nekaj časa ne spi v vrtcu (če je 
možno);



V času uvajanja naj ne bo drugih dodatnih 
sprememb (ODVAJANJA OD DUDE, STEKLENIČKE, 
TOALETNI TRENING ...);

Otroku več pozornosti namenite popoldne;

Pri jutranjem slovesu pogosto pomaga kakšen 
obred.



Večji problem kot ločitev od staršev predstavlja vključevanje v skupino 
vrstnikov (niso več v središču pozornosti);
Strahovi (pred večjo skupino otrok, neznanim, novim, ..);
Lahko jih moti hrup, gneča;
Težave pogosteje nastopijo ob večih spremembah hkrati (selitev, 
novorojenec);
Menjava prostora (združevanje  strah pred tem, da jih starši ne bi našli);
Prednost, ker se otroka že da pripraviti na spremembe (verbalno);
Plašnejši otroci naj imajo pri sebi kaj svojega;
Obred ob ločitvi  (oddaji otroka) otroka pomirja, mu daje občutek 
varnosti;
Držimo se obljub  našega prihoda.


