ADAPTACJA W ŻŁOBKU
ŁOBKU

Wasze dziecko przychodzi po raz pierwszy do żłobka,
łobka, po raz pierwszy rozstaje
się z ukochanymi rodzicami (opiekunami),

ze znanymi pomieszczeniami, zabawkami,

rytmem dnia. Maluch wchodzi w nowe otoczenie, pełne nieznanych osób, zabawek, sprzętów.
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Wywołuje to w nim zarówno zaciekawienie, zdziwienie, jak też
te budzi lęk
i niewątpliwie
tpliwie jest dla niego trudnym doświadczeniem.
do wiadczeniem. W dziecku zostaje zachwiane
poczucie bezpieczeństwa.
ństwa. Zanim dziecko przystosuje się
si do nowych warunków przechodzi
przechodz
okres adaptacji trwający
ący zazwyczaj dwa tygodnie, a nieraz nawet trzy miesiące.
miesią
W tym czasie mogąą ulec zmianie zachowania dziecka na poziomie psychospołecznym
i fizjologicznym, jako jego odpowiedzią
odpowiedzi na przystosowanie się do nowej rzeczywistości.
rzeczywisto

Zmiany zachowania
achowania dziecka, które mogą
mog pojawić sięę w okresie adaptacji:
zaburzenia snu (zrywanie się,
si płacz, trudności podczas
dczas zasypiania, lęki
lę nocne);
wymioty, brak apetytu, odmowa przyjmowania posiłków
posiłków na terenie żłobka;
ż
może powrócić moczenie się
si dzienne i nocne;
mogą pojawićć sięę lęki,
ęki, niepokój;
dziecko może przejawiać
rzejawiać agresję, negatywizm;
dziecko możee nie odzywać
odzywa się podczas przebywania w żłobku;
dziecko możee w ogóle nie bawić
bawi się w żłobku, nadrabiając to nadmierną
nadmiern aktywnością
w domu;
płacz i niepokój podczas rozstawania się z rodzicami bądźź opiekunami.
opiekunami
Również rodzice przechodzą
przechodz trudne chwile związane z rozłąką
ą ą i obawą
obaw o dziecko.
Ważne jest byście Państwo
ństwo sami przed sobą
sob przyznali się do tych emocji. Nie zaprzeczajcie
im rozmawiajcie o nich. Pomoże
Pomoż to Wam zrozumieć Wasze dziecko. Ważne
Waż jest również,
abyście uprzedzili Państwo
ństwo swoje dziecko o tym,
tym co je czeka, przed pójściem
pójś
do żłobka.
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Nie koloryzujcie, nie przedstawiajcie żłobka jako krainy szczęśliwości – trzymajcie
się rzeczywistości. Powiedzcie, że będą tam nowi koledzy i koleżanki, dużo zabawek,
ale trzeba będzie zostać bez rodziców.
Niezwykle ważną sprawą jest, abyście w okresie adaptacji (dwa-trzy tygodnie)
zachowali Państwo konsekwencje w wysyłaniu Waszej pociechy do żłobka, by dziecko
nie było narażone na dodatkowe zmiany i nie przeżywało dodatkowych lęków.
Nie zostawiajcie dziecka w żłobku od razu na cały dzień. Zacznijcie od dwóch-trzech godzin,
stopniowo wydłużając ten czas. W tym trudnym dla Waszego dziecka okresie, unikajcie
Państwo przychodzenia do żłobka w ostatniej chwili, unikajcie również pośpiechu
– zazwyczaj wywołuje to nerwową atmosferę.
Okres przystosowania się dziecka do żłobka jest trudny zarówno dla Waszej pociechy
jak i dla Was, drodzy Państwo. Nie przenoście jednak Waszych emocji na dziecko.
Ono bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje Waszego zainteresowania i czasu. Wasz maluch
może być pobudzony, płaczliwy, zaborczy, zazdrosny o każdą chwilę spędzoną z Wami.
Trudności związane z nową sytuacją dziecko odreagowuje w domu, przy kochających
rodzicach (opiekunach) w bezpiecznych warunkach.
Po powrocie do domu, zadbajcie Państwo o to, by dziecko znalazło się w centrum
Waszej uwagi. Nagromadzone emocje pozwólcie odreagować w najbardziej ulubionej
zabawie, ale nie dostarczajcie mu dodatkowych, pobudzających atrakcji. Państwa dziecku
najbardziej potrzebna jest teraz Wasza życzliwa uwaga, wyrozumiałość i obecność.
Zaplanujcie zatem resztę dnia w taki sposób, by spędzony wspólnie czas był przyjemny
zarówno dla Państwa jak i dla Waszej pociechy.

Rodzice powinni w rozstaniu z dzieckiem dostrzec również pozytywne
aspekty:
możliwość pełniejszego rozwoju społecznego dziecka;
rozwój

samodzielności,

możliwość

zdobywania

nowych

umiejętności

pod opieką wykwalifikowanych opiekunek;
dziecko przebywa w dobrze zorganizowanym otoczeniu, które z jednej strony
stymuluje go do poznawania nowych rzeczy, a z drugiej jest przytulne i tworzy
poczucie bezpieczeństwa;
dziecko uczy się radzić z trudnymi emocjonalnie sytuacjami, uczy
się pokonywania lęku.

WAŻNE WSKAZÓWKI NA PIERWSZE DNI
Trzeba pamiętać, że w pierwszych dniach pobyt dziecka w żłobku powinien
być krótki, stopniowo należy przyzwyczajać go do rozłąki z rodzicem. Dlatego ważne
jest, aby było odbierane po obiedzie około godziny 1200.
Pożegnaj się z dzieckiem stanowczo i pogodnie, mówiąc wyraźnie kiedy odbierzesz
je ze żłobka (np. po obiedzie, po drzemce, po podwieczorku);
Pamiętajcie też, że jeśli obiecacie maluchowi wrócić o konkretnej porze – dotrzymajcie
słowa, nie ma nic bardziej przykrego dla małego żłobkowicza niż kłamstwo rodzica;
Nie przedłużaj pożegnania. Przed wejściem dziecka do sali zabaw w zupełności
wystarczy jeden całus i wesołe „DO WIDZENIA”, „PA-PA”;
Używanie zwrotów: „tylko nie płacz jak mamusia/tatuś wyjdzie”, przynoszą
z zasady skutek odwrotny do zamierzonego.
Nie wchodź na salę, paraliżuje to twoje dziecko i rozdrażnia inne już zaadaptowane
maleństwa.
Daj dziecku ulubiona zabawkę, która zajmie jego uwagę gdy Ty będziesz oddawać
dziecko w ręce opiekunki.
Nie reaguj na prośby, błagania i łzy dziecka, nawet jeśli z powodzeniem
Mogłabyś/Mógłbyś zrezygnować tego dnia z pójścia do pracy i zostać z dzieckiem
w domu, NIE RÓB TEGO. Bądź spokojna (y), bądź opanowana (y). Nie wolno
przerywać adaptacji – dzień przerwy powoduje, że Twoje dziecko czuje jeszcze
większy stres.

CAŁY PERSONEL ŻŁOBKA SŁUŻY PAŃSTWU POMOCĄ,
JESTEŚMY TU DLA WASZYCH MALUSZKÓW.

