Kako pripremiti dijete za povratak u vrtić?
Nakon gotovo dva mjeseca života u izolaciji djeca su usvojila neke nove rutine i
dnevni ritam, stoga je nužno pripremiti ih na promjene koje ih čekaju pri
povratku u vrtić. Reakcije na novonastalu situaciju mogu biti različite (radost,
tuga, potištenost), a dobra priprema, kao i u procesu adaptacije, olakšat će im
ovo prijelazno razdoblje. Odgojitelji i stručno-razvojna služba pripremaju se
kako bi, sa što manje izmjena u dnevnoj rutini u vrtiću, kod djece zadržali
osjećaj sigurnosti i zadovoljstva te im olakšali povratak. Međutim, u tom
procesu važna nam je suradnja s roditeljima koji imaju najvažniju ulogu u
pripremi djeteta na nove okolnosti.
Prve promjene dogodit će se već na samom ulazu u vrtić!
DOLAZAK I ULAZAK U VRTIĆ
Prije kretanja u vrtić kao i pri dolasku u vrtić djeca će mjeriti tjelesnu
temperaturu. Od roditelja će se odvajati na ulaznim vratima vrtića (ne kao prije
u garderobi ili na vratima sobe dnevnog boravka) gdje će ih dočekati
odgojiteljica koja možda neće biti njihova. Djecu je dobro pripremiti da će
možda i na samom ulazu u vrtić morati pričekati ukoliko je pred vrtićem više
roditelja s djecom. Odgojiteljica će ih odvesti do garderobe gdje će skinuti
jaknu i obuti papuče. U sobi dnevnog boravka dočekat će ih druga odgojiteljica
s kojom će otići do sanitarnog čvora gdje će oprati ruke sapunom i vodom te se
tek nakon toga priključiti ostaloj djeci u skupini. Također, važno je djeci najaviti
kada ćete doći po njih kako bi im ulili dodatnu sigurnost (npr. nakon ručka ili
nakon popodnevnog odmora, ovisno o vašim mogućnostima).

NOVE SKUPINE I ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
Djeca će (barem u razdoblju do 22.05.2020.) biti grupirana u nove odgojnoobrazovne skupine u kojima će boraviti najviše njih 9. Potrebno im je najaviti
da ih u vrtiću neće dočekati svi njihovi prijatelji, a da će ih možda čuvati
odgojiteljica koja nije bila njihova. Odgojitelji su podijeljeni u 14-dnevne timove
koje brinu o isključivo jednoj skupini djece prema Uputama koje je izdao HZJZ.
Dobro je djetetu opisati ovu situaciju na način da će upoznati neke nove
prijatelje i igrati se novih igračkama.
Prostori u kojima će djeca boraviti bit će ponešto drugačiji budući nam Upute
HZJZ-a nalažu da je iz soba dnevnog boravka potrebno ukloniti materijale koji
se ne mogu oprati i osušiti na zraku (plastelin, kinetički pijesak i slično), ali
većinu igračaka i materijala će moći koristiti. Planiramo, kada god bude
moguće, vrijeme s djecom provoditi na otvorenom, na terasama ili u dvorištu.

Na kraju, možete djetetu naglasiti da je ovakva situacija u vrtiću samo
privremena i da će se brzo sve vratiti kako je i bilo prije izolacije, a da je ovo
vrijeme dobro iskoristiti za neke nove avanture i upoznavanje novih prijatelja.
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