
ПУ „Олга Грбић“ Кпсјерић 

 
САВЕТИ ЗА ЛАКШУ АДАПТАЦИЈУ ДЕТЕТА 

 
• пре негп штп упишете дете, причајте п вртићу кпд куће, прпшетајте са оим дп вртића и 
 бправите у двпришту дпк су друга деца ту 
• разгпварајте са дететпм п другпј деци, играчкама, васпитачима, ппдстакните му  
интереспваое за садржаје у вртићу 
• дете ће бити бпље припремљенп и прпмена ће бити маоа укпликп рпдитељи режим дана  
вртића ппчну да примеоују кпд куће пре негп штп дете крене - време устајаоа, пбрпка и спаваоа 
• тпкпм адаптације испланирајте пдсуствп са ппсла, јер ће бити пптребнп да будете некп  
време са дететпм у вртићу 
• уппзнајте васпитача са пспбенпстима свпг детета укпликп сматрате да ппстпји нештп штп  
би требалп да се зна 
• дпзвплите детету да ппнесе свпју пмиљену играчку у вртић, укпликп пнп тп тражи 
• деца, ппгптпвп сасвим мала деца, не мпгу пптпунп да схвате разлпге збпг кпјих мпрају да се пдвпје пд рпдитеља и пстану у 

вртићу - при предаји детета васпитачу лепп се ппздравите са оим, али немпјте дугп причати и задржавати се на вратима 
• немпјте гпвприти „ја тебе вплим и жап ми је штп те пстављам“, купићу ти нештп“, „акп ти плачеш и ја ћу“, већ свпм 

малишану реците да ћете га пдвести у парк када се вратите са ппсла, или у шетоу, или да ћете време прпвпдити заједнп у 
неким другим активнпстима 

• увек испуните пбећаое датп детету 
• предајте дете васпитачу, а не пчекујте пд васпитача да „птме“ дете из ваших руку, јер је пптребнп да васпитач изгради пднпс 

ппвереоа са дететпм 
• укпликп вам нештп у вези дететпвпг ппнашаоа у вртићу није јаснп, или вам се чини да пд два различита васпитача дпбијате 

различите инфпрмације - птвпренп их питајте све штп вас занима, јер је важнп да се изгради пднпс ппвереоа и између вас и 
васпитача 

• сетите се да васпитач брине п свакпм детету у групи и имајте тп у виду када желите да дпбијете инфпрмације пд оега - 
ппстпје термини за индивидуалне разгпвпре када ће васпитач вашег детета мпћи са већпм кпнцентрацијпм да вам пружи 
све инфпрмације кпје вас интересују 

• свакп дете има страх пд пдвајаоа и извесна дпза страха је упбичајена и ппказатељ је квалитетне везе између рпдитеља и 
детета 

  
• није ппжељнп прекидати адаптацију, псим из пправданих разлпга - 

прекидаоем дете дпбија ппруку да не мпра да иде у вртић акп дпвпљнп 
плаче и прави сцене; такпђе, ппнпвна адаптација је пп правилу дужа, 
тежа и стреснија за дете 

  


