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PASIRUOŠIMAS LANKYTI DARŽELĮ
TĖVŲ pasiruošimas darželiui:

○ Tėvų nuostatos ir įsivaizdavimai apie darželį, 
auklėtojas ir vaiko gebėjimus gali stipriai 
įtakoti vaiko savijautą darželyje;

○ Susipažinimas su darželiu (jo aplinka, 
personalu/administracija, tvarka, 
taisyklėmis);

○ Namų rutinos priartinimas darželio rutinai.

VAIKO pa(si)ruošimas darželiui:
○ Papasakokite vaikui apie darželį: Kas tai yra, 

kam jo reikia, kokia ten tvarka ir taisyklės;
○ Stiprinkite pozityvų nusiteikimą darželio 

atžvilgiu;
○ Kartu nuvykite apžiūrėti darželio (bent 

kiemo, aplinkos), jei yra galimybė, nueikite į 
grupę.



Adaptacija VYKS
● Trunka vidutiniškai ~2 sav.-2 mėn.

○ trumpa/ilga, iškart/vėliau,
○ lengva/sunki, “liūdna”/”pikta”

● Kaip vaikui seksis adaptuotis darželyje 
priklauso nuo:
○ vaiko amžiaus;
○ pasiruošimo darželio lankymui;
○ individualių vaiko ypatybių;
○ jau turimo mažylio patyrimo;
○ vaiko psichofizinio išsivystymo;
○ tėvų elgesio, jausmų, nuostatų.

neįmanoma vaiko darželiui paruošti taip, 
kad jis nepajustų ilgesio ir liūdesio visai 
dienai atsiskyręs nuo šeimos ir namų.



Kodėl pradžia darželyje 
kartais tokia sunki?

● Pirmas ilgas atsiskyrimas nuo 
mamos ir kitų artimų žmonių;

● Vaikas neturi patirties, sunku 
įsivaizduoti, kas bus, kaip jausis;

● Vaikai iki ~3 metų neturi laiko 
perspektyvos suvokimo, jie 
gyvena DABAR



Ką vaikas turėtų 
mokėti/gebėti:

● Kurį laiką pabūti be mamos;
● Savarankiškai užmigti pietų 

miego (be krūties, Mišinuko);
● Savarankiškai valgyti;
● Pats apsirengti, apsiauti;
● Paprašyti pagalbos, kai jos reikia 

(atsigerti, nueiti į tualetą);
● Bendrauti (≠kalbėti), dalintis.

kuo savarankiškesnis vaikas ateis į darželį,
tuo lengviau jis čia pripras



Kaip elgtis tėvams

● Trumpam keletą kartų palikite vaiką 
pas senelius/draugus (labai gerai, jei 
kartu būtų daugiau pan. amžiaus 
vaikų);

● Mokykite mažylį savarankiškumo;
● Kartu su vaiku nusipirkite darželiui 

reikalingus daiktus (batukus, 
gertuvę, kuprinę ar pan.);

● Stenkitės gyventi darželio ritmu;
● Žaiskite slėpynių ir trumpų 

išsiskyrimų žaidimus.

Prieš pradedant lankyti darželį



Kaip elgtis tėvams

● į darželį vaiką veskite reguliariai;
● į darželį veskite tas žmogus, su kuriuo mažylis 

lengviau išsiskiria, prie kurio yra mažiau prisirišęs;
● leiskite vaikui turėti kažką, kas primena namus 

(šeimos nuotrauką, jūsų parašytą meilės raštelį);
● vaikui suprantamai paaiškinkite, kada jį pasiimsite, 

laikykitės jam duoto pažado;
● neišeikite neatsisveikinę su vaiku;
● pasiimdami vaiką, pasikalbėkite su auklėtojomis, 

pasidomėkite, kaip vaikui sekėsi;
● vakare vaikui skirkite individualaus laiko.

Vaikui jau lankant darželį



Kas svarbiausia pradėjus 
lankyti darželį?

● Priminkite vaikui, kad rytoj reikės į 
darželį;

● Iš vakaro papasakokite, kiek laiko vaikas 
bus darželyje, kaip orientyrus naudokite 
vaikų darželio veiklas. Ryte tą 
pakartokite;

● Visada atsisveikinkite!
● Atsisveikinimas trumpas ir konkretus. 

Galima susitarti pamojuoti per langą.
● Pirmas 2-3 dienas galite pabūti su vaiku 

grupėje iki 15 min.

Adaptaciją palengvina saugumo didinimas.
Saugumas = aiškesnis žinojimas/įsivaizdavimas, 

kas bus



Kas būdinga vaiko 
adaptacijai

● Padidėja jautrumas, sustiprėja emocinės 
reakcijos: vaikas gali būti įsitempęs, 
dirglus, apatiškas, judrus, piktas, 
agresyvus, chaotiškai bėgioti, viską 
griauti, mėtyti, gali būti užsidaręs, 
susigūžęs, liūdnas.

● Vaikas ieško emocinio ryšio, kontakto su 
kitu žmogumi.

● Vaikui gali pasireikšti enurezė, dažniau 
sirgti peršalimo ir pan. ligomis.



Sėkmingos adaptacijos 
požymiai

● Lengvai atsisveikina su tėvais;
● Mielai bendrauja su kitais vaikais 

ir auklėtojomis;
● Įsitraukia į veiklas, žaidžia, 

dalijasi žaislais su kitais vaikais;
● Valgo, miega, įprastai atlieka 

tualeto reikalus.



Sėkmingo starto!
Psichologė Justina Samuolienė

psichologe.pilaitukas@gmail.com 

ačiū už dėmesį!


