KERGEM KOHANEMINE LASTEAEDA
PANGE LAPS LASTEAEDA, ARVESTADES MITTE TEMA
VANUST, VAID VALMISOLEKUT, ISELOOMU JA
TEMPERAMENTI.
Alati ei ole võimalik kerge kohanemise esimest reeglit järgida, kuna
vanematel on tarvis tagasi tööle suunduda. Seetõttu muutub teiste
reeglite täitmine olulisemaks.
VALMISTAGE LAPS LASTEAEDA MINEKUKS JUBA MÕNI
KUU VAREM.
Ettevalmistus lasteaeda on sama oluline, kui koolimineku puhul.
Lasteaed on lapse sotsialiseerumise esimene etapp, lapse esimene
samm omavanuseliste kollektiivi. Selle sammu edukusest sõltub ka
ta edasine elu: koolist ka kõrgkoolist töö ja pereni.
TUGEVDAGE LAPSE IMMUUNSUST.
Lasteaeda tulevad lapsed erinevatest peredest. Nad toovad kaasa
viiruseid ja baktereid, mis on Teie lapsele võõrad. Kui lapse
immuunsüsteem on piisavalt tugev, siis ei nõua haigusi tekitavatele
mikroobidele vastupanu suurt pingutust. Lisaks tuleb arvestada ka
veel emotsionaalse pingega.
SUHELGE ROHKEM
Kui soovite, et Teie lapsel oleks lasteaias kergem kohaneda, siis olge
ise aktiivne, käige lastega külas, mänguplatsil jms ning kutsuge ise
külalisi koju.
ÕPETAGE LASTELE ENESETEENINDAMISOSKUSI.
Tihti juhtub, et laps ei oska lasteaeda tulles näiteks käsi pesta, potil
käia või lusikat hoida. Mõned lapsevanemad arvavad, et selliste
oskuste õpetamine on lasteaiaõpetajate otsene ülesanne. Tõde on aga

see, et harjumatu tegevus uues keskkonnas tekitab lapsele niigi
stressi, lisaks peab ta seal omandama uusi oskusi. Paljud lapsed
võivad isegi varem õpitud oskused unustada.
Parem on õpetada lapsele uusi oskusi rahulikus koduses keskkonnas,
siis omandab laps need lihtsamalt ja lasteaias on kergem.
Ka mähkmest loobumine saab alguse kodust.
VÕÕRUTAGE LAPS RINNAST JA LUTIST.
Lasteaias, kus kõik ümbritsev on võõras ja lohutavat rinda pole
lähedal, tähendab see lapsele liigset stressi ja nuttu.
Lutist tuleb loobuda kindlasti enne lasteaeda minekut. Lutt võib küll
last esimestel päevadel lasteaias rahustada, aga see pakub huvi ka
teistele lastele. Kui mõni laps on juba lutist võõrdunud, võib see
tema jaoks tagasilöök olla, nähes rühmakaaslast lutiga. Teiseks ei ole
lastel välja kujunenud mõisteid "minu" ja "võõras" ja nõnda võib lutt
käia poolte rühma laste suust läbi. Ja nii need bakterid levivad.
Rahustuseks on lapsele parem kaasa anda tema lemmikmänguasji ja
koos kujutleda, nagu läheks lasteaeda hoopis mänguasi ja laps aitab
tal seal kohaneda.
MÄNGIGE KODUS LASTEAEDA.
Mäng on lapsele kõige arusaadavam õppimisviis. Mängige
igapäevaselt kodus läbi olukordi, millega laps lasteaias kokku
puutub, siis hiljem ta juba teab, kuidas teatud situatsioonides
käituda.
TUTVUSTAGE LAPSELE LASTEAIAÕPETAJAID.
Üks asi on minna lasteaeda võõraste tädide juurde, teine asi on
kohata seal tuttavaid õpetajaid. Leidke aega uurimaks, kes on Teie
lapse tulevased pedagoogid, ja tehke nad lapsega tuttavaks.
Kogemus näitab, et see lihtne tegu säästab tulevikus palju
närvirakke.

TEHKE LAPSELE KODUNE PÄEVAKAVA JA MENÜÜ, MIS
ON VÕIMALIKULT SARNANE LASTEAIA OMAGA.
Laps on harjunud teatud ajal magama, ärkama ja sööma. Kui kodune
päevakava erineb oluliselt lasteaia omast, on lapsel keerulisem
kohaneda. Päevakava erinevusest juba piisab, et Teie lapsele lasteias
ei meeldiks. Kui laps peab näiteks harjumuspärase kella 9 asemel
ärkama kell 7, pole ta lasteaeda jõudes välja puhanud, tal pole veel
isu ja biorütm on häiritud.
Sama lugu on ka menüüga - kui laps pole kodus harjunud sööma
suppi ja vormiroogi, keeldub ta lasteaias neid isegi maitsmast.
ÕPPIGE TUNDMA TEELE JÄÄVAID ORIENTIIRE.
Jalutage lapsega mööda teed, mis viib lasteaeda ja õppige tundma
kõike, mis teele ette jääb. Jälgige lasteaia juures, kuidas
lapsevanemad lastele järele tulevad. Kokkuleppeliselt saab tulla ka
tutvustavale ringkäigule lasteaia õuealale.
TULEMUS
Olete mitu kuud enne lasteaeda minekut järginud neid soovitusi ja
lõpuks jõuab kätte esimene lasteaiapäev. Teie laps ärkab tavalisel
ajal, astub mööda tuttavat teed lasteaeda, läheb tuttava tädi juurde ja
satub tuttavasse keskkonda, mida on juba mängudes kohanud.
Või siis vastupidi. Te äratate lapse varem, kui ta on harjunud, toote
ta võõrasse kohta ja jätate võõraste inimestega. Väikesele lapsele on
aja mõiste veel tundmatu ja ta võib arvata, et on jäetud sinna
alatiseks. Kuidas on siis võimalik rahulikuks jääda, mitte nutma
hakata ja haigestuda?!
Jelena Rumjantseva artikli "Et lasteaias kohaneda oleks kerge.
Soovitused lapsevanemale." põhjal.
Õpetajate Leht 6. veebruar 2015.

