
آماده کردن کودک برای

پیش دبستانی

قبل از رفتن به پیش دبستان، کارهای مختلفی را

می توان برای آماده کردن کودک انجام داد، ولی توجه

داشته باشید که توجه زیاد و نامتناسب به این موضوع

ممکن است نگرانی کودک را افزایش دهد.

آماده سازی کودک در روزهای قبل:

در روزهای منتهی به زمان شروع پیش دبستان

اقدامات زیر را انجام دهید:

• با خواندن کتاب قصه (با موضوع رفتن به مهد یا
پیش دبستانی)، کودک را با این محیط آشنا کنید.

• در حین خواندن داستان یا بازی، موضوع رفتن به
پیش دبستان را مطرح و مراحل آن را با کودک در بازی

خیالی تمرین کنید و در آن توجه کودک را به جنبه های

مثبت و جذاب این تجربه مثل بازی کردن با همساالن

و ... جلب کنید.
• برای آشنایی کودک با محیط، چندروز قبل کودک را با
خود به پیش دبستان ببرید و در آنجا با او بازی کنید.
این کار کودک را با محیط آشنا و اضطرابش را کاهش

می دهد.

• وسایل و تجهیزات الزم را با مشارکت کودک تهیه
کنید. تهیه ی وسایل با مشارکت کودک و در نظر

گرفتن خواسته و سلیقه، ضمن اینکه کودک را

به صورت تدریجی در فرایند این تغییر قرار می دهد،
احساس تسلط، کنترل روی شرایط و عالقمندی به

وسایل و تجهیزات تهیه شده را در او افزایش می دهد.

• برنامه ی خواب و بیداری کودک را از حدود ۱_۲ هفته
قبل، مطابق برنامه ی پیش دبستان تنظیم کنید. این

کار کمک خواهد کرد که کودک به اندازه ی نیاز بخوابد،
موقع رفتن کمتر مقاومت کند و در مهد، خواب آلود و

بدخلق نباشد.

• برنامه ی حضور، روال های رفتن و بازگشت به خانه را
مشخص و کودک را از آن آگاه کنید، به نحوی که برای

کودک واضح و قابل درک باشد.

• برنامه و روال های نامنظم و غیرقابل پیش بینی
باعث تشدید اضطراب در کودکان می شود؛ برای

مثال، برای کودک مشخص کنید که هرروز بعد از

صبحانه به پیش دبستان می رود و بعد از ناهار یا بعد از

خواب بعدازظهر به خانه برمی گردد.

• کودک را مطمئن کنید که قبل و بعد از رفتن به پیش
دبستان، شما را مالقات می کند. سرموقع و همان

طور که قول داده اید برای بردن و آوردن او اقدام کنید
تا کودک احساس ناامنی نکند.

• اگر الزم است کودک در مرکز پیش دبستانی، دارو
دریافت کند، هماهنگی های الزم را برای این منظور با

مربیانش انجام دهید. اکر کودک مبتال به بیماری یا

مشکالتی که نیازمند مراقبت است، مسئوالن مرکز را

در جریان آن قرار دهید.
• به نگرانی های کودک گوش دهید، اجازه دهید
نگرانی هایش را بیان کند و با او همدلی کنید. هرگاه

کودک از موضوعی ابراز نگرانی کرد، به ناراحتی کودک

اهمیت دهید؛ برای مثال، نگوییم :«چرا مثل بچه های

کوچک گریه میکنی؟» می توانیم بگوییم: «می فهمم

برایت سخت است که از ما چندساعتی دور باشی و

یک جای جدید بروی، من هم وقتی همسن تو بودم،

همین حال را داشتم، ولی بعد کم کم عادت کردم و

کلی دوست پیدا کردم»

• به نشانه های غیرکالمی نگرانی در کودکان خردسال
توجه کنید؛ زیرا خردساالن ممکن است نتوانند

نگرانیشان را با کالم بیان کنند.

• بسیاری از کودکان خردسال، نگرانی خود را به شکل
پرخاشگری، نق نق، لجبازی، شکایت های جسمی،

مانند تهوع، استفراغ و دل درد یا پسرفت تکاملی مثل

از دست دادن کنترل مدفوع یا ادرار نشان می دهند.
در این مواقع بعد از مراجعه به پزشک متخصص

کودکان اگر مشکل جسمی مطرح نبود با استفاده از

روش هایی مانند پرت کردن حواس او به موضوعات

مورد عالقه اش و... سعی کنید سطح نگرانی او را

کاهش دهید.

• رفتن به پیش دبستان را با تکالیف رشدی دیگر مثل
جدا کردن محل خواب یا گرفتن از پوشک همراه نکنید.

برگرفته از کتاب :
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