
АДАПТАЦІЯ 
В САДОЧКУ

Це не страшно!

                           Дорогі батьки!

     Першою фразою під час консультування в 
дитячому садочку, ви почуєте: «Ваша дитина 
повинна пройти адаптацію».

     У багатьох це викликає одразу паніку та страх. 
Але ми вас запевняємо, адаптація - це не страшно!

Інформація підготовлена Анастасією Ноготушкіною, 
вихователем-методистом
дитячого садка «Азбука» у місті Одесі.



          Адаптація - 
це всього лише зміна 
оточуючого середовища,
куди потрапляє дитина. 

      Дотримуючись декількох корисних порад ви, батьки, навіть не 
помітите час за який дитина адаптувалася до дитячого садочка. 

Порадник для батьків

Порада 1:

   На ігрових майданчиках дозволяти дитині грати у групі з іншими
однолітками;

Порада 2:

   Пристосувати режим дня вдома до режимного дня у садочку;

Порада 3:

   Влаштувати прогулянку-екскурсію до дитячого садочка;

Порада 4:

   Пограти вдома у гру-інсценування «Я йду у садочок», під час якої
ви демонструєте дитині, що зміна оточующого середовища. Це
цікаво та зовсім не страшно.



   Кожна дитина є унікальною,
саме тому вихователь - той
універсальний педагог, який знає
як заспокоїти вашу дитину та 
зробити так, аби малюк захотів
прийти ще!  

      Але існують деякі обов’язкові правила, якими не варто нехтувати!

Правила адаптації у дитячому садочку

Правило 1:

   Ніколи не лякайте дитину дитячим садочком. Наприклад: 
«Будеш себе погано вести, ві ддам у дитячий садочок!»;

Правило 2:

   Розмовляйте з дитиною про дитячий садок, поділіться своїми
яскравими спогадами про відвідування садочка;



   Ми чекаємо на вас в наших садочках
«Азбука» за адресами:

м. Одеса, 
вул. Ак.Корольова, 92А

вул. Балківська, 31
вул. Інглезі, 12/2 

тел.: 094 945 68 02

Правило 3:

   В день відвідування дитячого садочка обов’язково говоріть дитині
як ви її любите, що зараз підете у садок, де на неї чекає багато
нових друзів, нові іграшки, яких вдома немає;

Правило 4:

   Віддаючи вранці дитину вихователю, повинен бути ранковий
ритуал. Наприклад, переодягти дитину та побажати гарного дня, 
поцілувати, обійняти та сказати, що скоро ви прийдете, розказати,
що після садочка у вас буде цікава прогулянка;

Правило 5:

   Та найголовніше правило для вас, батьки! Відпускайте свою 
дитину та будьте певні, ваша дитина у надійних руках та у цікавому
світі нових відкриттів! 
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