Rekomenduojamas vaiko įvedimo į grupę modelis
Vaiką nuo 3 metų rekomenduojama įvesti į grupę per savaitę, palaipsniui kiekvieną
dieną ilginant jo buvimo grupėje laiką.
1. Pirmą dieną, pvz., vaikas į grupę gali ateiti lydimas tėvų, kartu su tėvais
papusryčiauti, sudalyvauti rytinėje veikloje ir po geros valandos atsisveikinęs kartu su
tėvais palikti grupę. Jausdamas tėvų buvimą šalia, vaikas saugiai tirs aplinką, jo
buvimo grupėje netemdys stresas, pirmas kontaktas su grupe bus pozityvus.
2. Antrą dieną rekomenduotina vaiką pirmą kartą palikti vieną, tačiau jo buvimas
grupėje turi trukti iki valandos. Labai gerai, jei tėvai aiškiai pasako, kada jie paims
vaiką (pvz., ne po valandos, o „kai tu pavalgysi pusryčius“) ir kad šis laikas vaikui
neprailgtų.
3. Trečią dieną buvimo grupėje laikas gali būti ilginamas nuo, pvz., 9 val. ryto iki 12
val. dienos – idealu vaiką paimti tiesiai iš kiemo.
4. Ketvirtą dieną vaikas jau gali būti paimamas prieš pietų miegą, po pietų pavalgymo.
5. Penktą dieną vaikas gali pirmą kartą likti miegoti ir turi būti paimamas iškart po pietų
miego, pavakarių pavalgymo. Jei vaikui pirmoji savaitė yra labai sunki, jaučiate, kad
likti pietų miego jam bus per didelis stresas, pasitarę su auklėtojomis pietų miegojimą
galite nukelti į antros savaitės antradienį, bet ne vėliau nei trečiadienį.

SVARBU NEPAMIRŠTI:
Keista, kai tėvai po kelių savaičių stebisi, kodėl jų vaikas nesidžiaugia darželiu,
nenoriai keliasi, nori kuo greičiau išgirsti apie vaiko mokymosi, ugdymosi rezultatus. Vaikas
nepradeda saugiai jaustis naujoje aplinkoje, apie jokius kitokius vaiko pasiekimus yra anksti kalbėti.
Pirmąjį mėnesį vaikas apskritai yra susikoncentravęs į savo vidinius išgyvenimus,
nors stebi ir kas vyksta aplinkui (svarbu pabrėžti, kad jei vaikas kažko nedaro, o tik stebi, tai
nereiškia, kad niekas nevyksta!).
Antrąjį-trečiąjį mėnesį po truputį naujokas pradeda orientuotis grupėje, dalyvauti
veiklose. Pradeda megzti santykius su kitais vaikais, mokosi bendrauti ir žaisti (patikėkite, to irgi
reikia mokytis!).
Ir tik po gero pusmečio vaikas pradeda jaustis saugiai naujoje aplinkoje, nebejausti
nerimo. Tada ir atsiranda tikroji motyvacija eiti į darželį, kur laukia nauji draugai, pradėti ir
nepabaigti žaidimai, įdomios veiklos, pažinimo ir nuostabiausių atradimų kupinas pasaulis!
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