
Svarbu žinoti

Jei vaikas verkšlena ir nenori išsiskirti,
parodykite jam, kad suprantate jo jausmus, bet
išlikite ramūs - tai geriausia atrama vaikui ir
tinkamas pavyzdys.
Dažnai vaikui reikia, kad tiesiog išklausytumėte.
Padrąsindami pasakykite, kad jį suprantate.
Jokiais būdais nepabėkite neatsisveikinę (net jei
vaikas nubėgo žaisti), nes vėliau vaikas gali
pasijusti paliktas ir išduotas.
Atsisveikinkite kiek galėdami trumpiau. Galite
susigalvoti savo atsisveikinimo ritualą.
Jei vaikas sunkiai apsipranta, jokiu būdu
nepalikite jo namuose ar pas močiutę, nes kitą
dieną bus dar sunkiau.
Pažadėję ateiti tam tikru metu, visada laikykitės
duoto žodžio. Jums kelios minutės gali atrodyti
smulkmena, o mažyliui jos trunka amžinybę.
Kiekvieną dieną stebėkite vaiko nuotaikas, taip
galite spręsti apie jo vidinę būseną.
Stenkitės ir namie laikytis to paties dienos
režimo kaip ir darželyje.
Domėkitės darželio aplinka, ugdymo procesu.
Būkite kantrūs ir atminkite, kad priprasti prie
bet kokių pokyčių reikia laiko, visi esame
skirtingi.

Pasitikėjimas savimi - 
didžiausia dovana, kokią tėvai

gali duoti vaikui.
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Kartu galime daugiau...

VAIKAS  PRADEDA 
LANKYTI  DARŽELĮ

Patarimai tėveliams



Pirmoji/-osios dienos

Pradžioje nauja aplinka tyrinėjama bei su naujais
svarbiais žmonėmis (auklėtojomis) susipažįstama
kartu su tėvais, vaikai matydami, kaip tėvai priima
auklėtojas, lengviau jas priims ir patys. Tačiau tėvai
turėtų stengtis suteikti vaikams kuo daugiau erdvės
susipažinimui su aplinka bei kitais vaikais, ryšio su
auklėtojomis užmezgimui, nes jų tikslas adaptacijos
pradžioje – suteikti saugumą, kai vaikui to reikia,
bet ne aktyviai dalyvauti veikloje, žaisti ir užimti
vaikus. 
Iš tiesų, pasitikėjimas ir sutarimas su auklėtojomis
bei kitais ugdymo specialistais yra vienas iš
svarbiausių sėkmingos adaptacijos aspektų, nes tai
padeda tėvams reaguoti ramiai ir adekvačiai bei
kartu visiems procese dalyvaujantiems suaugusiems
ieškoti ir rasti geriausią sprendimą vaikui. Tad
pirmąsias dienas galima išnaudoti tiek kuriant
vaikui saugią aplinką, kurioje jis toliau po truputį
liks vienas, tiek tėvams stiprinant vidinį
pasitikėjimo jausmą vaiką ugdančiais specialistais.
Pradėjęs lankyti darželį, mažylis greitai supranta,
kad nebus taip kaip buvo ir pradeda iš visų jėgų
protestuoti bei siekti susigrąžinti įprastą gyvenimo
aplinką. Patekę į naują aplinką, jie elgiasi įvairiai:
būna liūdni, įsitempę, nekalbūs, apatiški ar
neįprastai judrūs, pikti ir/ar agresyvūs. Tai
normali mažo vaiko jausmų eiga, kurią
suaugusiems reikia suprasti ir kantriai išlaukti. 
Adaptacijos problemas patiria dauguma vaikų, o
adaptacinis periodas - sudėtingas laikotarpis ne tik
mažiesiems, bet ir tėveliams bei pedagogams.
Adaptacinis periodas gali trukti nuo 2 savaičių iki2
mėnesių, tačiau pasitaiko, kad šis laikotarpis
užtrunka iki 3-6 mėn. Kiekvienas vaikas skirtingai
reaguoja į aplinkos pokyčius, dėl to kiekvieno vaiko
adaptacija trunka labai individualų laiką. 

 „Tikroji“ adaptacija

Kuo toliau, tuo labiau stengiamasi palaipsniui
didinti išsiskyrimo laiką, įjungiant po vieną
naujas veiklas (kaip pietų valgymas, pietų
miego laikas) ir stebint vaiko reakcijas. Svarbi
dalis yra tėvų atsisveikinimas išeinant iš
darželio – kad vaikas jaustųsi saugus ir
ramesnis (net jei iš pradžių parodo savo liūdesį
ašaromis), su vaiku reikia atsisveikinti, jokiu
būdu ne dingti nepastebėtiems nukreipus jo
dėmesį. Atsisveikinimui geriausia turėti savo
ritualą, kuris būtų trumpas, linksmas,
patinkantis vaikui. Atsisveikinimo ritualą
reikėtų įvesti ir naudoti dar prieš lankant
darželį, kad jis vaikui būtų jau įprastas ir įneštų
pasitikėjimo, kad tėvai staiga nedingsta ir
neatsiranda, o atsisveikinę visada sugrįžta. 
Adaptacija gali vykti ir bangomis, gali užsitęsti
ilgiau ar trumpiau. Vaikas stengiasi priprasti ir
prisitaikyti su stipriai pakitusiu gyvenimu,
todėl natūralu, kad gali atsirasti miego
sunkumų, didesnis tėvų dėmesio reikalavimas,
sunkesnės ir sudėtingiau reiškiamos emocijos
(dažnai pyktis, susierzinimas, liūdesys),
dažnesnės ligos ir peršalimai, o vaikas, kuris
jau draugavo su puoduku, vėl pradėti šlapintis
į kelnaites. Šie pasikeitimai dažniausiai laikini
ir rodo, kad vaikas bando priprasti,
adaptuojasi. Vis dėlto, nepamirškite
nesusitelkti ties negatyviais aspektais bei
pastebėti ir pozityvių pokyčių – galbūt vaikas
išmoko naują žodį ar naują dainelę, žaidimą.
Svarbu pastebėti, pasidžiaugti ir mažomis
mažųjų pergalėmis.

Iki atvykimo į darželį – pasiruošimas

Adaptacija prasideda dar neatvykus į
ugdymo įstaigą. Geros adaptacijos pradžia
– tėvų pasiruošimas ir vaiko paruošimas
naujam jo gyvenimo etapui. Adaptacija
geriausia, kai ji yra laipsniška, vyksta
etapais. 
Svarbiausia pasiruošimo darželiui dalis –
supažindinti vaiką su nauju jo gyvenimo
etapu. Maži vaikai, kokie dažniausiai
pradeda lankyti lopšelį – darželį, dar nėra
gebantys lengvai įsivaizduoti mintyse tai,
kas pasakojama, tačiau vaikui galima leisti
geriau suprasti, kas darželis yra, per
veiklas. Pavyzdžiui, žaidimų aikštelėje
laukiant prie čiuožyklos savo eilės čiuožti,
įvardinti, kad darželyje vaikas taip pat eis į
lauką, ten bus daugiau vaikų ir kartais taip
pat reikės palaukti savo eilės prie
čiuožyklos. Galima kartu nueiti prie
darželio, kurį lankys vaikas, apžiūrėti,
kokie žaidimai yra lauke, juos apkalbėti.
Pasinaudojama ir knygutėmis bei
žaidimais, skirtais vaikus supažindinti su
darželiu, dienotvarke jame. Vaikui lengviau
priprasti naujoje vietoje, jeigu dienotvarkė
namuose bus panaši į dienotvarkę
darželyje – ypač tokie dalykai kaip
valgymo, miegojimo laikai, nes tokiu atveju
yra mažiau dalykų, prie kurių reikia
pratintis.

 


