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 vaikutį nuolat veikia nauji, dar nežinomi ir vis
sudėtingesni veiksniai, prie kurių reikia priprasti, prisitaikyti. Todėl šiuo metu svarbiausia Jūsų
pareiga padėti vaikučiui 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. Vaikutį 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.
Patarimai tėveliams.....
 Į darželį reikėtų vesti ne mažesnius nei dvejų metukų vaikučius. Ir patiems tėveliams bus
ramiau, ir vaikutis bus savarankiškesnis, mokės išreikšti savo norus.
 Pirmiausia nusiteikite patys būsimiems pasikeitimams Jūsų šeimoje.
 Apsispręskite tvirtai, kad Jūsų vaikutis lankys darželį.
 Apgalvokite, kad teks ilgesniam laikui išsiskirti su savo vaikučiu.
 Pasitikėkite įstaigos veiklos ir ugdymo programa, dirbančiais pedagogais ir personalu.
 Pabendraukite su panašaus amžiaus vaikų tėveliais, kurių vaikai sėkmingai ir be psichologinės
įtampos įveikė šį laikotarpį.
 Nuo Jūsų nuostatos į darželį priklauso ir Jūsų vaikučio nusiteikimas lankyti darželį.
 Priprasti prie bet kokių pasikeitimų reikalingas laikas. Vieniems jo reikia mažiau, o kitiems jo
prireikia daugiau, nes visi esame skirtingi.
Kada pradėti lankyti darželį?
Daugelis vaikų galėtų pradėti lankyti darželį būdami 3-4 metų. Tačiau tai nėra
taisyklė, ir į vaiko galimybes derėtų žvelgti labai individualiai. Iki 2-3 metų vaikui reikia daug
suaugusio žmogaus dėmesio ir globos. Toks vaikas dar neturi (ar ne visada turi) pakankamai
savitarnos įgūdžių, bendravimas su suaugusiaisiais jam svarbesnis nei su bendraamžiais.

Sprendžiant šį klausimą, reikėtų atsižvelgti į tam tikrus požymius: ar vaikas geba išreikšti savo
poreikius (pvz., ar pasako arba parodo, ko nori), kiek vaikas gali savarankiškai apsirengti,
pavalgyti, nueiti į tualetą. Svarbus vaiko mokėjimas pabūti be artimųjų, atsiskirti ir sulaukti jų.
Savarankiškumas jam padės adaptuojantis svetimoje aplinkoje ir pasitikėti savimi. Svarbu, kad
vaikas būtų įpratintas pamiegoti pietų miego. Jeigu mažasis kategoriškai nenori miegoti pietų,
galima pratinti tik pagulėti. O toks pagulėjimas klausanti pasakėlės neretai baigiasi saldžiu
miegeliu. Svarbus paties vaiko domėjimasis kitais vaikais, galėjimas žaisti šalia kitų vaikų ar
bandymas žaisti kartu.
Palaipsniui ruoškite savo vaikutį darželiui....





Aptarkite su vaikučiu nuo kada jis pradės lankyti darželį.
Jeigu Jūsų vaikučio dienos ritmas skiriasi nuo darželio, palaipsniui keiskite jį, taip pratindami
vaikutį. Esant panašiam dienos ritmui, Jūsų vaikutis, pradėjęs lankyti darželį lengviau
orientuosis ir žinos kada ateisite jo pasiimti.
Prieš pradėdami lankyti darželį, trumpam apsilankykite darželyje, grupėje, kurią lankys Jūsų
vaikas. Susipažinkite su aplinka, būsimais pedagogais, trumpai pažaiskite grupėje.
Mes einame į darželį.....







Nustatykite įprastą tvarką ruošiantis į lopšelį – darželį.
Pasiteiraukite vaikučio, kokias drabužėliais darželyje jis norėtų vilkėti.
„Garsiai“ su vaikučiu praeikite kelią nuo namų iki lopšelio – darželio (tik išėję iš namų
praeisime mūsų kiemą, po to pro mokyklą....)
Lydėdami savo vaikutį į darželį būkite nusiteikę entuziastingai ir linksmai.
Kaip elgtis atvedus vaikutį į lopšelį – darželį.....











Klaidą daro tėvai, kurie jau pirmą dieną atveda vaiką iš ryto ir palieka visai dienai. Pirmomis
dienomis kartu su vaiku darželyje turėtų pasilikti mama, močiutė ar kitas artimas žmogus.
Antrą dieną jau galima bandyti palikti valandai, dar vėliau dviem valandoms. Ir tą laiką reikėtų
vis ilginti. Nereikėtų labai ilgai tęsti įpratinimo laikotarpio, nes vaikas gali nuspręsti, kad
darželyje kartu su juo turi pasilikti kas nors iš namiškių.
Nepalikite savo vaikučio įstaigoje slapčiomis ir neatsisveikinę.
Būkite draugiški ir ryžtingi atsisveikinant.
Pasakykite vaikučiui, kada ateisite jo pasiimti, išaiškindami tai jam suprantama kalba.
Pažadėję ateiti pasiimti sutartu laiku laikykitės žodžio, tokiu būdu įgysite savo vaikučio
pasitikėjimą, jis bus ramus saugus laukdamas, kada jį pasiimsite.
Aptarkite su vaikučiu ką nuveiksite sugrįžę iš darželio.
Nereikia stebėtis, kad po vienos savaitės darželyje mažylis kategoriškai atsisako į darželį eiti.
Patenkinęs savo smalsumą vaikas nebenori likti be mamos, išeiti iš savo namų ir išsiskirti su
žaisliukais. Tai visiškai natūralu. Jei tėvai tuoj pat atsiims vaiką iš darželio, aptarinės situaciją
girdint vaikui, kritikuos auklėtojas ir darželį, gali nesitikėti greito ir lengvo pripratimo.

Kas rodo, jog adaptacija vyksta sėkmingai?




Vaikutis pasakoja, kaip jam patinka darželyje, nejaučia jokių baimių.
Savarankiškumas, atliekant užduotis. Gerai, jei vaikas kreipiasi į suaugusius pagalbos tik po to,
kai pats jau pamėgino įveikti užduotį savarankiškai.
Svarbiausias sėkmingos adaptacijos ženklas, draugystės pradžia su grupės draugais. Jūsų
vaikutis šiuo periodu aktyviai bando bendrauti, atrasti savo vietą bendraamžių terpėje.

Grupės auklėtoja – labai svarbus žmogus visos jūsų šeimos gyvenime. Gerai, jei nuo pat pradžių
užsimezga šiltas kontaktas. Įsiklausykite į grupės auklėtojos patarimus. Bet koks Jūsų dalyvavimas
darželio gyvenime bus tik į naudą Jūsų mažyliui.

NEPAMIRŠKITE, jog adaptuojamasi lengviau, kai tinkamai sutvarkytas vaikučio
darbo ir poilsio rėžimas, pakankamai judama, maitinamasi, išsimiegama,
pakankamai būnama gryname ore.

LENGVOS ADAPTACIJOS :)

