
ПУ ’’Мајски цвет’’ Велико Градиште
АДАПТАЦИЈА ДЕЦЕ НА 

ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ - ВРТИЋ 

САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ВРТИЋА



ПРИЛАГОЂAВАЊЕ ОРГАНИЗМА СРЕДИНИ – ОКОЛИНИ 
/проистиче из  пот ребе да се личност   навикава на нову 
средину или да средину учини пригодном за себе/

Дете у вртићу пролази кроз различите 
облике адаптације:

-адаптација на нову средину (радну собу, простор 
вртића...)

-адаптација на ритам дана у вртићу
-адаптација на васпитаче/медицинске сестре 

које о њима брину
-адаптација на осталу децу у групи



Припијање 
уз родитеља 

Плач
Одбијање да 
се одвоје од 
родитеља

Захтев да 
изађу ван  
простора 
вртића

Одбијање 
хране

Стална 
припијеност 
уз васпитача

Повученост



Адаптирано дете на 
живот у вртићу:

• лако се одваја од 
родитеља, 

• прилази другој 
деци, 

• контактира-прихвата, 

• игра се и сарађује-
иницира...



План адаптације у нашој установи 
је следећи:

ПРВА НЕДЕЉА – дете борави у групи у периоду од 7,45 –
8,00 часова до 9,00 – 9, 30 часова у договору са васпитачем;

ДРУГА НЕДЕЉА – у договору са васпитачем дете остаје у 
групи од јутарњег пријема до 11,15 часова – остаје на 

ужини.

ТРЕЋА НЕДЕЉА – уколико васпитач и родитељ процене да 
је дете добро поднело адаптацију претходне две недеље, 

дете остаје и на спавању, а време доласка родитеља по 
дете договара се са васпитачем, а на основу дететових 

потреба.



ПРЕД ПОЛАЗАК У ВРТИЋ НАЈВАЖНИЈЕ 
ЗА ВАШЕ ДЕТЕ ЈЕ ДА:

• Покушате да ускладите породичне навике 
детета са будућим ритмом дана у вртићу,

• Вежбајте растанак – одведите своје дете 
чешће у посете (нпр.баке, деке, тетке и 
слично),

• Не говорите пред дететом о својим 
стрепњама – дете их осећа, тако можете 
појачати његову несигурност.



ПРЕДУСЛОВИ ДОБРЕ  
АДАПТАЦИЈЕ, поруке родитељима

Родитељи:
• Покажите детету да га волите и када оно одбија да 

остане у колективу, дајте му довољно времена да 
савлада бол,

• Проводите што више времена сa дететом код куће, у 
његовим омиљеним играма и активностима,

• Имајте много разумевања за дететове реакције и 
осећања,

• Избегавајте увођење било каквих наглих промена у 
периоду адаптације (селидба, одвикавање од цуцле, 
пелена и слично).

Адаптација се може олакшати припремом 
родитеља и детета за полазак у вртић



• Постепено продужавајте боравак детета у вртићу 
сходно дететовим могућностима,

• Упознајте васпитача са особинама и навикама свог 
детета,

• Растанак у вртићу учините кратким,
• Не бежите од детета, већ се мирно поздравите и 

искрено кажите детету да ћете доћи по њега,
• Увек одржите реч – немојте лагати дете,
• Позитивно причајте о вртићу, не застрашујте дете 

вртићем!



Предуслов превазилажења 
тешкоћа привикавања  детета 
на нову средину јесте добра 
сарадња породице и вртића!

Непосредна сарадња са породицом одвија се 
приликом:

• Довођења и одвођења детета,
• Посета вртићу,
• Индивидуалних састанака,
• Састанака са мањим групама родитеља,
• Родитељских састанака.



Писана комуникација одвија 
се путем:

• Вибер група

• Извештаја

• Информатора о програму

• Дечјих продуката

• Обавештења и порука на паноима, у 
брошурама, на флајерима

• На листовима и кутијама за сугестије

• Путем анкетирања родитеља



Значајну пажњу треба посветити 
здрављу вашег детета за време 

боравка у колективу!

Уколико је дете болесно, или има 
неке од следећих симптома не 
треба да борави у колективу:
❖ Повишена температура

❖ Повраћање

❖ Учестале столице

❖ Бол у стомаку

❖ Кашаљ и отежано дисање

❖ Упаљено грло или потешкоће приликом 
гутања

❖ Коњуктивитис

❖ Промене на кожи и косматом делу главе

Родитељи чије се дете разболи 
за време боравка у вртићу 

биће обавештени и замољени 
да дођу по своје дете



Корисно је да знате...
• Дете након испијања антибиотика има ослабљен 

имуни систем, те вам саветујемо да и након 
терапије остане пар дана код куће;

• Дете које пије антибиотике не би требало да борави 
у установи;

• У предшколској установи се не сме давати било 
каква терапија;

• Редовно и искрено обавештавајте ваше васпитаче о 
здравственом стању вашег детета;

• Уколико се код детета појаве било какве промене, 
када је у питању опште здравствено стање или 
конкретне промене (у виду промена на кожи, 
одређених рана, модрица и слично) неопходно је 
да обавестите васпитача и да уколико васпитач 
процени да треба – донесете потврду педијатра да 
је дете здраво и да може да борави у колективу.



Подсетимо се заједно...

• Сарадњу треба градити на темељу партнерских
односа, у којем ће се неговати поверење и
комуникација уз обострану размену
информација и сазнања

• У разговрима су важне вештине слушања и
јасног и разумљивог саопштавања, као и
потреба за отвореним указивањем на проблем
уколико он постоји

• Затим прихватање и разумевање осећања,
спремност да се изрази оптимизам, пружи
подршка и заједнички допринесе добробити
детета




