
 
BŪSIMASIS DARŽELINUKAS DŽIAUGSMAI IR RŪPESČIAI!!! 

KELIAUJAME Į DARŽELĮ... 

 

Būdamas tarp vaikų, mažylis mokosi derinti savo veiksmus, priimti reikalavimus ir 

taisykles, suvokti kitų žmonių poreikius, tampa savarankišku. 

Jūsų mažylis jau – darželinukas!!! Augantį vaiką nuolat veikia nauji, dar nežinomi ir 

vis sudėtingesni veiksniai, prie kurių reikia priprasti, prisitaikyti. Todėl šiuo metu 

svarbiausia Jūsų pareiga padėti vaikui prisitaikyti prie naujos aplinkos t.y. adaptuotis. 
O tai taip individualu!!!  

Tai priklauso nuo vaiko gebėjimo bendrauti su aplinkiniais, individualių asmenybės 

savybių. Norint adaptacijos laikotarpiu padėti vaikučiui, reikia jį palaikyti, dažnai 

pagirti, nekritikuoti dėl nepavykusių darbų, nelyginti su kitais. Vaiką reikia skatinti 

pasitikėti savimi, stengtis padėti įveikti visas nesėkmes. 

Mokslinėje literatūroje adaptacijos terminas suprantamas keleriopai. Vieni autoriai 

adaptacijos terminą apibūdina kaip prisitaikymą, kiti kaip pripratimą, dar kiti –kaip 

barjerą, kuris atsiranda, individui patekus į naujas gyvenimo sąlygas. Todėl svarbu 

tinkamai išspręsti šiuo laikotarpiu iškylančias problemas bei sudaryti tinkamiausias 

sąlygos Jūsų mažylio raidai.  

 
Gerbiami Tėveliai, manome, kad šie patarimai leis Jums rasti būdą, 

kaip padėti savo vaikui 

 
TĖVAMS 

 Pirmiausia nusiteikite patys būsimiems pasikeitimams Jūsų šeimoje. Apsispręskite 

tvirtai, kad Jūsų vaikas lankys darželį. 

 Susitaikykite, kad teks ilgesniam laikui išsiskirti su vaiku. 
 Pasitikėkite darželio veiklos ir ugdymo programa ir personalu. 

 Pabendraukite ir pasikalbėkite su panašaus amžiaus vaikų Tėveliais, kurių vaikai 

sėkmingai įveikė šį laikotarpį. 

 Atminkite, kad nuo Jūsų nuostatos į darželį priklausys ir Jūsų vaiko nusiteikimas 

lankyti darželį. 

 Atminkite, kad priprasti prie bet kokių pasikeitimų reikalingas laikas. Vieniems jo 

reikia mažiau, o kitiems jo reikia daugiau, nes visi mes esame skirtingo būdo, 

charakterio, temperamento. 

 Lydėdami vaiką į darželį, būkite nusiteikę entuziastingai ir linksmai. 

 Palaipsniui ruoškite savo vaiką darželiui – iš anksto aptarkite su vaiku nuo kada 

jis pradės lankyti darželį, siedami su pasikeitimais gamtoje (kai kris lapai nuo 

medžių, ateis ruduo ir pan.), Vaikas, stebėdamas gamtos pokyčius, lengviau 
orientuosis, kada eis į darželį, domėsis, ar jau laikas. Kalbėkite su vaikais apie tai, 

kad Jūs eisite į darbą. 

 Nepadarykite vaikui siurprizo. 

 

TĖVAI VAIKAMS 
 
 Jeigu Jūsų vaiko dienos ritmas skiriasi nuo darželio, palaipsniui keiskite jį ir 

pratinkite prie darželio ritmo. Tada jūsų vaikas, pradėjęs lankyti darželį, lengviau 

galės orientuotis ir žinos, kada ateisite jo pasiimti. 

 Prieš pradedant lankyti darželį, trumpam apsilankykite darželio grupėje, kurią 

lankys Jūsų vaikas. Susipažinkite su aplinka, auklėtojomis. 



 Prieš išsiskiriant su vaiku ilgesniam laikui, ruoškite jį tam nuo trumpalaikių 

išsiskyrimų. Tegul prie jo pasilieka ilgesniam laikui kiti šeimos nariai ar draugai, kurie 

padeda rūpintis vaiku. 

 Prieš palikdami vaiką kuriam laikui, nepamirškite su juo atsisveikinti – pabučiuoti, 

pamojuoti ranka ar pan., būkite nusiteikę linksmai. 

 Pasakykite vaikui prieinama forma, kuriam laikui jį paliekate. 

 Sugrįžę po išsiskyrimo, džiaugsmingai pasisveikinkite su savo vaiku – 
apkabinkite, pabučiuokite, pasidžiaukite susitikimu. 

 Jūsų vaikas visuomet jausis ramesnis, išsiskyręs su Jumis, jei jis žinos, ko tikėtis 

po išsiskyrimo (džiugaus susitikimo, apkabinimo, pamylavimo). 
 
  PIRMOSIOS DIENOS DARŽELYJE 
 
 Nusistatykite įprastą tvarką ruošiantis į darželį. 

 Pasiteiraukite vaiko, kokiais drabužėliais jis norėtų vilkėti. 

 Aptarkite su vaiku, gal jis pageidautų pasiimti į darželį savo mėgstamą žaislą, 

knygelę, šeimos nuotrauką ar ką kitą. 

 Garsiai su vaiku pradėkite kelią nuo namų iki darželio. 

  Pasakykite vaikui, kada ateisite jo pasiimti, išaiškindami tai jam suprantama 

forma (kai pamiegosi, kai po vakarienės išeisite į lauką ir pan.) 

 Pažadėję ateiti sutartu laiku, laikykitės duoto žodžio, tokiu būdu įgysite savo 

vaiko pasitikėjimą, jis bus ramus ir saugus laukdamas. 

  Pažaiskite išsiskyrimą, kuomet mama ar tėtis vėluoja, tai padės vaikui išvengti 

nereikalingo nerimo, kai Jūs vėluosite. 

  Aptarkite su vaiku, ką nuveiksite grįžę iš darželio. 
 
 

DARŽELYJE 
 
 Pirmą dieną vaikui darželyje įdomu, bet pasilikti vienas jis čia nenorėtų. Jūs galite 

su juo pasilikti, bet neužsibūkite per ilgai. 

 Būkite draugiški ir ryžtingi atsisveikinant. 

 Parsivedę vakare vaiką iš darželio, nepalikite jo vieno žaisti, nustumkite savo 

kasdienius rūpesčius į šalį, pabūkite susidomėjusiu savo vaiku mama ar tėčiu. 

 
 

 

LENGVOS ADAPTACIJOS :) 

 


