
   
  Vzemite si veliko časa za otroka doma. Otroci 
bodo v tem napornem obdobju potrebovali še po-
sebej veliko nežnosti in čustvene bližine. 
 
    Tudi starši boste v tem obdobju potrebovali 
veliko medsebojne podpore oziroma podpore 
bližnjih. Tako boste lažje v oporo otroku.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  Morebitne težave je najbolje sprejeti kot norma-
len del procesa uvajanja in v dogovarjanju med 
vzgojitelji in starši sproti prilagajati potek uvaja-
nja.  
 
  Večina otrok se že kmalu v vrtcu dobro počuti, 
všeč jim je okolje z vrsto novih izzivov, pritegnejo 
jih pestre dejavnosti in igrače, stiki z vrstniki in 
vzgojitelji.  
 
  Otrokov občutek varnosti v vrtcu bo še nekaj 
časa krhek in zlasti pri najmlajših otrocih vezan 
na prisotnost »njegovih« vzgojiteljev. Zjutraj in 
popoldne, ko je v vrtcu manj otrok, se oddelki 
združujejo v dežurnih sobah enote. Če je le mož-
no, razširite otrokovo prisotnost v vrtcu na ta čas 
šele kasneje. 

   
  Vabljeni, da se po potrebi obrnete tudi na nas, 
na vzgojitelje in/ali svetovalno delavko za doda-
ten pogovor in posvetovanje. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
 
 
Andreja Koler Križe, svetovalna delavka  
e-mail: andreja.koler@guest.arnes.si 
 
Mojca Zupan Štante, organizatorka prehrane in 
zdravstveno – higienskega režima;  
e-mail: mojca.zupan-stante@guest.arnes.si  
 
 

 
DOBRODOŠLI V VRTCU MLADI ROD  

 
 
 
 
 
 
 
 
    

Vaš otrok  se je v prvem letu življenja spoznal 
s svojo družino, v kateri  je razvil občutek 
varnosti, zaželenosti in topline. Z vstopom 
v vrtec je otrok prvič v življenju soočen z 
večjimi spremembami - obdajajo ga novi 
ljudje, novo okolje, spremeni se njegov ži-
vljenjski ritem in kar je najpomembneje, sooči-
ti se mora z ločitvijo od staršev.  
 
  Vse te novosti in spremembe boste lažje 
izpeljali, če boste na njih vsi (starši in otrok) 
dobro pripravljeni, če si boste vzeli dovolj ča-
sa in se sproti prilagajali nastalim situacijam. 
 
  V vrtcu bomo poskrbeli, da bodo imeli vaši 
otroci oporo, razumevanje, tolažbo in seveda 
topel objem. Za otroka pa bo lažje, če se sku-
paj z njim, tudi vi pripravite na prihod v vrtec. 
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V večini primerov uvajanje otrok poteka sku-
paj s starši, v prvem starostnem obdobju traja 
približno teden dni. 
 
  Z vzgojiteljico se boste lahko dogovorili, koli-
ko časa boste prisotni ob otroku v vrtcu.  
S postopnim podaljševanjem vaše odsotno-
sti se bo otrok sčasoma navadil bivanja v vrt-
cu brez vas, pridobil bo zaupanje, da se bo-
ste vedno znova vrnili ter zaupanje v vzgojite-
lje, da bodo poskrbeli zanj.  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Otroci so različni in se različno odzivajo. 
Kolikor je le možno, opustite svoja pričakova-
nja, primerjave z drugimi ter vnaprejšnje pred-
stave, kako naj bi stvari potekale. 
 
  V času, ko otroka uvajate v vrtec, ne uvajate 
drugih večjih sprememb pri otroku, kot npr. 
ukinjanje stekleničke, dude, pleničke. To lah-
ko opravite v mesecih po tem, ko bo otrok že 
sprejel vrtec in se v njem dobro počutil.  
 

    Za obdobje vstopa otroka v vrtec je značil-
na še vedno močna navezanost na mamo 
(očeta). Zaradi tega se večina otrok težko loči 
od svojih staršev; so jokavi, zelo občutljivi, 
razdražljivi, pojavijo se lahko motnje spanja, 
prehranjevanja, lahko zbolijo, možen je odklo-
nilen odnos do staršev. Dobro je, da to veste 
in otroka podprete v njegovih čustvih. 
 

  Le zdrav otrok je razigran, dobrovoljen, ve-
sel, zvedav. Skupaj bomo poskrbeli za zdravje 
otroka. 

 SPOZNAJMO SE 

 
  Zaželeno je, da se starši in otrok, še pred 
vključitvijo, seznanite z vrtcem. Z veseljem 
vam bomo pomagali poiskati odgovore na 
morebitne dileme in vprašanja, da boste lažje 
zgradili zaupanje do vrtca. Zaupanje prinaša 
občutek varnosti vašemu otroku in mu poma-
ga prebroditi začetne stiske. 
 
  Pred vstopom otroka v vrtec vas bo poklica-
la vzgojiteljica, predvidoma v zadnjem tednu 
avgusta, in se dogovorila z vami za osebni 
razgovor pred uvajanjem. Tako se boste 
spoznali, se pogovorili o svojem otroku; o nje-
govem razvoju, kaj že zmore in obvladuje na 
različnih področjih: gibanje, prehrana, samo-
stojnost ter o otrokovih navadah in posebno-
stih. Npr. kako se odziva na različne situacije, 
kaj ga pomiri in kaj ga razveseli. Dobili boste 
vse informacije, ki jih ob vstopu potrebujete 
ter se seznanili z načrtom uvajanja. Da bo 
pogovor usmerjen v vse te pomembne vsebi-
ne, naj poteka brez prisotnosti otroka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRED VSTOPOM V VRTEC 

 
  Tedne pred vstopom otroka v vrtec nameni-
te postopnemu prilagajanju na ritem življenja 
v vrtcu. Obroke prehranjevanja in počitka 
poskušajte prilagoditi vrtčevskemu ritmu.  
 
 

Otroku bo v pomoč, v kolikor ga še dojite, če 
poskušate uvesti določen čas dojenja (npr. 
zjutraj, zvečer, …), da ga otrok ne bo priča-
koval med bivanjem v vrtcu. 
 
  Mesece pred vstopom otroka v vrtec pa  
izkoristite za spodbujanje razvoja njegove 
samostojnosti na vseh področjih.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Pri prehrani 
je dobro, da se otrok spoznava z 
raznolikimi okusi ter postopno navaja na 
grizenje koščkov sadja, zelenjave in mesa. 
V vrtcu je hrana nepasirana. Navajanje na 
grizenje je pomembno tako z vidika hranjenja 
kot tudi z vidika razvoja govora.  
 
  Spodbujajte otroke, da poskušajo jesti sa-
mostojno, ob uporabi žlice. Npr., ko ga 
hranite, naj drži v rokah žlico, da lahko 
poskuša jesti z njo, če želi. Priporočamo tudi 
postopno navajanje na pitje iz skodelice. 
 

 UVAJALNO OBDOBJE 

 
  Uvajanje se časovno prilagaja glede na 
odzive otroka. O poteku in trajanju uvajanja 
se starši sproti dogovarjate z vzgojiteljico.  
 


