
NA SLOVÍČKO, RODIČIA NOVÝCH ŠKÔLKAROV! 

Aj vy si kladiete otázku, ako vaša ratolesť zvládne nástup do 

materskej školy? A ako túto zmenu zvládnete vy? 

Ako dieťaťu vysvetliť, prečo sa budete musieť každý deň na 

pár hodín rozlúčiť? 

Niektoré deti sa s nástupom do kolektívu vyrovnajú v 

priebehu prvých dní, iné sa na nové prostredie adaptujú aj 

niekoľko týždňov. Je potrebné si uvedomiť, že dieťa prichádza 

do neznámeho prostredia, nevie sa orientovať v nových 

priestoroch, musí sa prispôsobiť novému režimu, pravidlám, 

nedostáva sa mu toľko pozornosti ako keď je iba s vami, musí 

sa s vami na niekoľko hodín rozlúčiť.  To všetko je veľmi 

náročné a potrvá určitý čas, kým sa začne v novom prostredí 

cítiť bezpečne. 

Ešte pred nástupom do materskej školy oboznámte dieťa na 

prechádzke s budovou, pozerajte na deti na dvore, hovorte s 

ním o tom, čo v materskej škole robia a povedzte mu, že aj 

ono pôjde medzi ne, bude sa tam hrať, učiť sa nové veci. 

Nezľaknite sa ani vtedy, ak dieťa nebude mať  spočiatku 

problém s adaptáciou, bude sa tešiť do materskej školy, ale 

po čase ju začne odmietať. Aj toto je prirodzený prejav 

niektorých detí, pre ktoré bolo spočiatku všetko zaujímavé, 

nové a tešilo sa na to. Po čase im však nemusia vyhovovať 

obmedzenia, takže tento protest u nich prichádza 

oneskorene. Možno je práve príchod vášho dieťaťa do 

materskej školy prvou jeho veľkou zmenou v živote, ktorých 



ho neskoršie čaká veľa...Bude to teda jeho prvá veľká  

skúsenosť a môže ju úspešne zvládnuť len za vašej pomoci a 

pochopenia. 

Zopár rád pre bezbolestnejšie prvé chvíle v septembri : 

 Zobúdzajte deti skôr, aby ste predišli časovému stresu. 

 Buďte pokojní aj vtedy, ak dieťa začne ,,vyjednávať“ 

 Nesľubujte odmeny za to, keď pôjde do MŠ bez plaču 

 Hovorte mu pravdu -  idem do práce, budem doma 

upratovať, variť a pod. Nesľubujte to, čo nesplníte, 

napríklad, že prídete poň do MŠ skôr, ak to nesplníte 

 Rozprávajte dieťaťu cestou do MŠ čo budete v nej robiť a 

aj to, čo budete robiť, keď sa vráti domov 

 Ak dieťa plače a nereaguje na slová, odlúčenie čo najviac 

urýchlite 

 S dieťaťom sa rozlúčte nežne a rozhodne odíďte 

 Dôverujte učiteľkám v triede 

 Rozhovory s učiteľkou v ranných hodinách dieťa 

rozrušujú (informácie získavajte popoludní ) 

 Ak je lúčenie bolestné a plačlivé, zbytočne ho 

nepredlžujte, pani učiteľky vedia ako dieťa zaujať 

 Pre dieťa prichádzajte usmiata/ty, veselo komentujte 

dianie v MŠ (dieťa musí nadobudnúť pocit, že je všetko v 

poriadku) 

 Neporovnávajte dieťa s inými deťmi, ktoré neplačú a 

usmievajú sa, rešpektujte jeho pocity 

 Chváľte ho za každý, aj ten najmenší pokrok! 


