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          Pentru că unii copii plâng, atunci când merg la grădiniţă, în primele două săptămâni, 
deoarece se despart de mama lor şi ajung să petreacă foarte multe ore, cu o persoană 
necunoscută, în acel moment, mulţi părinţi se întreabă, care este vârsta potrivită, pentru 
începerea grădiniţei şi ce trebuie să facă, ca cel mic să se adapteze cât mai uşor. 

         Nu este o "reţetă" anume, dar există multe persoane calificate sau oarecare, cu diferite 
păreri şi le oferă părinţilor informaţii,trăite din propria experienţă sau învăţate în anumite 
instituţii, având această calificare. Însă nu trebuie omis niciodată ca principalul, în toată această 
poveste, este copilul şi ca fiecare copil este diferit şi se adaptează uşor sau mai greu în situaţiile 
noi, pe care viaţa i le oferă, odată cu trecerea anilor. 

         Sunt copii, care în momentul în care aud de grădiniţă, abea aşteaptă să ajungă şi să 
cunoască acel nou "mediu", auzit din gura părinţilor , datorită curiozităţii faţă de acel nou loc şi 
de acei noi prietenii şi jucării, pe care o să le cunoască. Toate aceste informaţii, trebuie oferite cu 
grijă, făcându-i pe copiii, să îşi dorească să cunoască, acel loc, trezindu-le un mare interes. Este 
foarte important ca în primele zile de grădiniţă, măcar un membru al familiei, să fie alături de cei 
mici şi să nu îi abandoneze pur şi simplu la uşa grădiniţei, pe care copiii nu trebuie să o perceapă 
ca pe o "închisoare", un loc de despărţire de mama sau de tata. 

        Sunt copii, care atunci când ajung la grădiniţă, uită de mama şi de tata, îi pupă şi 
întorcându-le spatele, pleacă să exploreze acel nou loc şi colegii din noua lor etapă de viaţă. In 
momentul în care părintele conştientizează că cel mic creşte şi nu mai are nevoie, zilnic, doar de 
el, exprimă nişte trăiri, cum că ar avea el mai multă nevoie,decât copilul, ca să înţeleagă că cel 
mic, creşte şi îşi aduce în viaţă, noi persoane, prieteni şi că nu mai este în viaţa lui, doar mama şi 
tata. 

         Sunt părinţi, care ştiu că perioada de adaptare poate fi scurtă şi că acea etapă de plâns şi de 
"nu vreau", ţine doar câteva zile, dar pentru unii copiii, putem vorbi de săptămâni sau chiar luni. 

          Pentru ca cei mici să se adapteze, cât mai uşor, nu trebuie făcute pauze, în frecventarea 
copiilor la grădiniţă. Vizitele, trebuie făcute constant, contând mereu pe educatoarea, care trebuie 
să acorde atenţie, nevoilor, celor mici. 



          În sprijinul adaptării, copilului la grădiniţă, vin şi lucrurile personale,ale celui mic. Poate 
acesta simte nevoia, să plece de acasă, cu o jucărie sau cu un anumit obiect personal, fără de care 
nu poate sta sau dormi în altă parte. De obicei acest lucru se întâmplă la copiii cu vârsta cuprinsă 
între 2 si 3 ani. Cel mai bine se adaptează la grădiniţă, copiii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 5 ani, 
care înţeleg acest nou termen, "grădiniţa". 

          Adaptarea copilului cu grădiniţa, se face treptat, fără prea multe insistări, cu mult sprijin, 
din partea familiei sau a celor din jur, cu explicările de riguare din partea persoanelor 
specializate, în funcţie de fiecare copil în parte şi cu multă iubire şi dăruire. 

 

 

 


