
Kad ir kaip tėveliai atidėliotų tą dieną, kai mažylis pradės lankyti darželį, ji vis tiek ateina.
Baisu prie mamos prisirišusį, močiutės išlepintą „zuikutį“ palikti vieną tarp svetimų
žmonių...
Daugelis tėvų norėtų, jog ne tik pirma, bet ir visas dienas darželyje vaikas būtų
patenkintas, ramus ir laimingas. Gera žinia – tai įmanoma, be to, ne toks jau retas atvejis.
Kita žinia – Jūs, tėvai, nemaža dalimi galime prisidėti prie to, kad adaptacijos procesas
praeitų kuo sklandžiau ir teisingiau, atsižvelgiant į kiekvieno individualią situaciją.

Svarbus yra tvirtas ir sąmoningas tėvų
apsisprendimas leisti savo vaiką į darželį.
Tėvai turi būti tikri, jog šiam žingsniui jau
atėjo laikas, yra tinkamos sąlygos ir jų vaikas
yra pasiruošęs pradėti lankyti darželį. Jeigu
tėvai yra netvirti savo apsisprendime
(abejoja, ar nori leisti, ar tikrai vaikui jau
laikas lankyti darželį, ar leidžia vaiką į darželį
tik iš būtinybės). Tokios dvejonės
neabejotinai įtakos vaiko adaptacijos
procesą, tėvų nuotaikos persiduos ir vaikui,
kuris taip pat nesijaus tvirtai, ramiai ar
užtikrintai.

Tėvams rekomenduojama vaiką vesti tam
(tėčiui ar mamai), su kuriuo vaikui lengviau
išsiskirti. Atsisveikinimas turi būti trumpas,
negraudenti vaiko ir kitų grupės mažylių.
Sugalvokite savitą atsisveikinimo ritualą,
paprašykite, kad vaikas pro langą pamojuotų
ar pasiųstų oro bučinį, dažnai kartokite
vaikui, kad apie jį nuolat galvojate. Taip
nerekomenduojama mamai ar tėčiui
„pratintis“ būti su vaiku grupėje ilgesnį laiką,
nes vis tiek ateis diena, kai reikės palikti jį
vieną.

Pirmiausia „išsiskyrimui“ su vaiku
psichologiškai turi pasiruošti patys tėvai.
Lengviau „išsiskyrimą“ išgyvena tie vaikai,
kurie pirmąjį mėnesį darželyje paliekami 1-2
valandoms, o buvimo įstaigoje laikas
ilginamas pamažu. Didžiausia tėvų klaida –
pirmosiomis dienomis palikti vaiką darželyje
visą dieną, motyvuojant tuo, kad vaikui
reikia draugų ar jis labai nori likti. Jeigu
nusprendėte vesti mažylį į darželį,
suplanuokite laiką taip, kad galėtumėte po
truputį pratintis prie darželio dienotvarkės,
draugų ar pedagogų.



Tėvai, kurie yra susipažinę su ugdymo
įstaiga, su mokytojais, kurie dirbs su jų
vaikais, darželio aplinka ar ugdymo
programa, paprastai jaučiasi ramiau ir
užtikrinčiau. Jie žino, kur bus jų vaikas ir
kokia aplinka ar žmonės jį supa. Tėvai turi
sąmoningai atsirinkti ugdymo įstaigą ir ja
pasitikėti. Tėvų pasitikėjimas darželiu ir
mokytojais turi teigiamos įtakos vaiko
adaptacijos metu, neretai tėvų nuotaikos ir
laikysena persiduoda ir vaikams.

Niekada, vaikui girdint, nekalbėkite apie
darželyje galimas problemas. Nemanykite,
kad linksmai žaidžiantis mažylis negirdi, apie
ką šneka jo tėvai. Jis ne tik girdi, bet ir
įsimena. Nugirdęs tėvų pokalbį, vaikas gali
suprasti, kad artėja nemalonūs įvykiai. Taigi,
nebauginkite vaiko. Jūsų grasinimai, kad, jei
neklausys, išvešite į darželį, gali sukelti
sunkiai įveikiamą baimę. Verčiau iš anksto
nueikite su vaiku į darželį, kurį jam teks
lankyti, susipažinkite su mokytoja,
parodykite būsimus draugus ir kt. Tokia
ekskursija bus naudinga Jūsų vaikui – jis
pratinsis prie darželio ir, pradėjęs jį lankyti,
nesijaus visiškai svetimas.

Visgi per daug negirkite darželio, kad 

vėliau vaikas nenusiviltų. Stenkitės būti 

sąžiningi: pasakykite vaikui, ką jis darželyje 

veiks, ko iš jo bus reikalaujama. Sužinokite, 

koks ten dienos režimas, pradėkite prie jo 

pratinti vaiką namuose. Nežadėkite vaikui 

atlyginti už darželio lankymą. Pasistenkite 

mažyliui įdiegti, kad jis privalo būti 

draugiškas, kad darželyje bus visokių vaikų –

ir aikštingų, ir nepaklusnių, ir mušeikų –

tačiau jų nereikia nei bijoti, nei mėgdžioti. 

Kai reikės vesti vaiką į darželį, stenkitės

išlikti ramūs. Iš anksto paruoškite jam

atsarginius patogius drabužėlius, kurių gali

prireikti. Nederėtų leisti vaikui į darželį

neštis savo žaislų. Atminkite, jog čia jais

norės džiaugtis ne tik Jūsų vaikas, o brangaus

žaislo praradimas ar sugadinimas sukels ne

tik mažojo isteriją, bet ir Jūsų pačių

nepasitenkinimą. Kita vertus, yra atvejų,

kada mylimas rankšluostėlis, kvepiantis

namais, iš tiesų palengvina išsiskyrimo

skausmą.

Verta bendradarbiauti su darželio
mokytojais, įsiklausyti į jų patarimus, kad
adaptacija darželyje praeitų sklandžiai.
Mokytojai paprastai turi sukaupę nemažą
patirtį, todėl noriai padeda, pataria tėvams
šiuo periodu. Verta įsiklausyti į mokytojų
patarimus, įžvalgas, kurias verta išgirsti tiek
prieš adaptaciją, tiek jos metu. Taip pat
nebijoti padiskutuoti, jeigu turite priešingą
nuomonę, Jums kyla klausimų ar
neaiškumų. Tėvai ir mokytojai – lyg viena
komanda, turinti tą patį tikslą ir nemaža
dalimi prisidedanti prie to, kad vaiko
adaptacija darželyje būtų sklandi.

Pasitikėjimas mokytojomis 

yra viena iš svarbiausių sėkmingos 

vaiko adaptacijos sąlygų.



Pačios sunkiausios yra dvi-trys savaitės. Širdį drasko

graudžios atsisveikinimo scenos, namuose – didžiulis pasipriešinimas.

Keista, kad tėvai po kelių savaičių stebisi, kodėl jų vaikas nesidžiaugia

darželiu. Svarbu suprasti, kad kol vaikas nepradeda saugiai jaustis

naujoje aplinkoje, kalbėti apie ką nors kita yra anksti. Vaiko poreikių

sistema griežtai hierarchiška: kol nėra patenkinami žemieji poreikiai (

fiziniai, saugumo), vaikas nepereina prie aukštesniųjų poreikių tenkinimo

(draugystės, meilės, savivertės, atradimų, kūrybos, savirealizacijos ir

pan.). Viskas vyksta mažais žingsneliais. Pirmąjį mėnesį vaikas apskritai

susikoncentravęs į savo vidinius išgyvenimus, nors stebi ir tai, kas vyksta

aplinkui (svarbu pabrėžti, kad, jei vaikas kažko nedaro, o tik stebi,

nereiškia, kad nieko nevyksta). Antrąjį-trečiąjį mėnesį naujokas po

truputį pradeda orientuotis grupėje, dalyvauti veiklose. Taip pat ima

megzti santykius su kitais vaikais, mokosi bendrauti ir žaisti. Tik po

gero pusmečio vaikas naujoje aplinkoje pradeda jaustis saugiai, tada ir

atsiranda tikroji motyvacija eiti į darželį, kur laukia nauji draugai, pradėti

ir nepabaigti žaidimai, įdomios veiklos, nuostabiausių atradimų kupinas

pasaulis.

Dažnai pasitaikanti tėvų

klaida – kai vieną ar dvi dienas vedę

vaiką į darželį, trečią dieną jį palieka

namie. Kitą dieną vėl veda ir t.t.,

trukdoma adaptacija. Vaikas

nesupranta, kada jis turėtų eiti į darželį,

kada ne. Namai vaikui pasirodo

mielesni, ir jis nebenori eiti į darželį.

Pradėjęs lankyti darželį, vaikas labai greitai

suvokia, kad jo gyvenimas pasikeitė ir nebus toks, koks

buvo. Tai suvokęs, vaikas visomis išgalėmis:

 verkia ir protestuoja;

 gedi, kol po truputį apsipranta;

 pradeda jaustis saugiai naujuoju savo gyvenimo etapu.

Atranda

teigiamus aspektus (draugus, žaidimus, veiklas), po truputį

atsiranda motyvacija eiti į darželį.

Visą šia jausmų seką, kylančią vaikui, reikia

suprasti, gerbti ir nesitikėti greitų rezultatų. Daug blogiau,

jei vaikas išvis neišgyvena jokių emocijų adaptacinio

periodo metu. Tai nenatūralu ir yra pagrindo nerimauti dėl

vaiko. Svarbu nekintanti tėvų motyvacija, kad vaikas

turi lankyti darželį.

Vaiko adaptacija įvyksta vidutiniškai

per 2-3 savaites, mažylis pradeda norėti

eiti į darželį. Jeigu nepriprantama per

du-šešis mėnesius, atsiranda miego,

valgymo pokyčių, pasikeičia vaiko

nuotaika, nežaidžia arba mažai žaidžia

su bendraamžiais, tuomet reikėtų rimtai

pagalvoti, ar verta toliau lankyti darželį.

Reikėtų pasikonsultuoti su psichologu.



Kaip matome, pirmi darželio lankymui turi pasiruošti ne vaikai, o tėvai.

Pasiruošus tėvams, darželio lankymo pradžiai galima pradėti ruošti ir vaikus.

Paruošta pagal www.sac.smm.lt, http//portalas.emokykla.lt, Elektroniniai

leidiniai).

Informaciją apie Kupiškio vaikų lopšelį-darželį „Obelėlė“ rasite šiuo

adresu: https://www.obelele.kupiskis.lm.lt/.

Kilus klausimams, skambinkite tel.: (8 459) 35386.

Per vasarą nepamirškite patikrinti vaiko sveikatos ir iki susitikimo!

Direktorė

http://www.sac.smm.lt/
https://www.obelele.kupiskis.lm.lt/

