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Adaptační a zkušební doba je umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a potřeby konkrétního dítěte.
Časové rozpětí:

1 týden – 1 měsíc

Adaptační plán má dvě formy:
1/ dopolední
2/ odpolední – doporučujeme pro mladší děti a děti s problémy s adaptací
Dopolední program
1.den

S rodičem

přivítání, vzájemné seznámení (cca 1 hodinu – účast na
společném kruhu lesního klubu)

1. týden

docházka dítěte s rodičem nejdéle do
oběda

- 08.30 – 09.00 příchod dětí, společné přivítání v kruhu

2. týden a více docházka dítěte s rodičem s e
společným obědem

- 9,00 – 11.00 svačina a pobyt v přírodě – terén,
zahrada/vzdělávací činnost/kroužky
- 08.30 – 09.00 příchod dětí, společné přivítání v kruhu
- 9,00 – 11.00 svačina a pobyt v přírodě – terén,
zahrada/vzdělávací činnost/kroužky
- 11.45 – 12.00 příprava prostírání pro společné zažívání
oběda
- 12.00 – 12.30 oběd/rozpravy s dětmi

Od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v lesním
klubu.
Odpolední program
1. - 4. týden

- 13:30 – 15:30 odpolední aktivity/terén,
zahrada/kroužky
- 15:30 – 16:00 odpolední kruh, odchod dětí

Pokud si dítě zvyká pomaleji, domluví si rodič další individuální průběh adaptace.
Desatero pro rodiče a jejich děti
Jak můžu jako rodič pomoci svému dítěti, aby byl pro něj vstup do mateřské školy nenásilný?
Chodit s ním mezi děti, a to i tehdy, má-li sourozence.
Nechat dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka, chodit s ním do nových prostředí (např.
mateřského centra).
Zaměřit se na dovednosti sebeobsluhy (při jídle, oblékání, na toaletě).
Rozvrhnout čas tak, abychom na dítě nemuseli spěchat. Dítě má šanci a dostatečný prostor udělat věci
samo.
Udělat si čas na každodenní společnou chvilku u hry, čtenou pohádku.
Během dne využívat možnosti si s dítětem povídat.
Krátce a srozumitelně oceňovat, co se dítěti daří a jasně odmítnout nevhodné chování a vysvětlit PROČ.
Dospělý je vzorem dítěti v mnoha směrech.
Vyvarovat se výhrůžek typu „Počkej, až budeš ve školce…!“, dítě se tak bude obávat školy už předem.
Opatrně zacházet i s vychvalováním školky, „jak tam bude všechno báječné!“ Držme se reality a mluvme o
tom, co asi všechno tam dítě bude moci dělat. Předejdeme vytvoření nereálných představ a následnému
zklamání.

