Desatero pro zvládnutí adaptace dítěte v kurzu ŠIKULA
Jsem ráda, že jste se rozhodli s Vaším dítětem či dítě samo navštěvovat Kurz Šikula, který
nabízím pro několik věkových kategorií. Níže Vám představuji Desatero pro zvládnutí
adaptace dítěte v kurzu.
1. Navštivte s dítětem prostor, kde se kurz bude konat, sdělte mu, že toto je Ateliér. Pokud
máte Vy nebo Vaše dítko specifické požadavky nebo přání, ráda je před první hodinou
vyslechnu.
2. Pokud navštěvujete kurz rodič + dítě nebo kurz pro děti předškolního, příp. mladšího
školního věku, přijďte obzvlášť na první hodinu/y včas, v klidu dítě, příp. i sebe, převlečte do
pracovního oděvu. Jako rodič se zajímejte o to, co budeme dnes tvořit a sdělte mně i dítěti,
že už se těšíte na výsledek společné práce.
3. Pokud Vaše dítě předškolního, příp. mladšího školního věku bude kurz navštěvovat
samostatně a vyžaduje Vaši přítomnost, začátek první hodiny, příp. celou první hodinu (dle
Vašeho uvážení) absolvujte s dítětem (zapojte se do práce). V další dny se před Vaším
odchodem s dítětem rozhodně rozlučte, sdělte mu, že ho nyní nebudete rušit při práci a na
konci hodiny se přijdete podívat, co jsme vytvořili, neprodlužujte loučení.
4. Jestliže Vaše dítě budu vyzvedávat z mateřské školy, příslušný den ráno na to dítě připravte
a sdělte mu, že se těšíte na to, co společně vyrobíme. Dbejte na to, ať má připraven
v šuplíčku notýsek, který si vyrobíme první hodinu. Pracovní oblečení dětem zapůjčíme.
5. Pokud po dobu konání kurzu čekáte na dítě na chodbě, nerušte nás během vyučovací
hodiny a vyčkejte, prosím, děti si Vás na konci hodiny jistě rády zavolají samy ☺.
6. Průběh a náplň hodiny uzpůsobuji věku, náladě a koncentraci dětí. Je možné, že některé
hodiny děti vytvoří méně, některé více, jindy se jim práce nepovede apod. – buďte, prosím,
k jejich výtvorům shovívaví a podpořte se.
7. Věřím, že již během roku poznáte na dětech: jejich schopnostech (trpělivost, samostatnost,
fantazie, …), dovednostech ale i znalostech (materiály, pomůcky, výrobní postupy) pokroky
– oceňte to.
8. Pokud z vlastní iniciativy budou děti chtít s Vámi doma pracovat a tvořit, či Vám něco
ukázat, nebuďte k jejich výzvám neteční. Váš zájem se Vám vrátí.
9. V případě, že nebudete s čímkoliv, co mohu ovlivnit, spokojeni, nebojte se mi to sdělit –
budu se snažit vyjít Vašim požadavkům vstříc.
10. Pokud byste se rádi jakýmkoliv způsobem zapojili do naší práce, obraťte se na mě, určitě
najdeme společné řešení.
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