
Sklandi ir neskausminga adaptacija darželyje 

 

Vaikai – tai stebuklas, kuris džiugina akis, sukelia šypseną ir juoką veide... 

 

     Atėjus į nepažįstamą vietą, mums visiems reikia susipažinti ir prisitaikyti prie tos 

aplinkos. Ne išimtis ir vaikai, kurie pradeda lankyti darželį. Labai svarbu, kad darželis netaptų 

kasdieniniu kankinimu vaikui ir jo tėvams, o teiktų džiaugsmą ir malonumą. Siekiant išvengti 

neigiamų emocijų, ligų, streso, reikia pasirengti darželio lankymui iš anksto. Svarbu atkreipti 

dėmesį į šiuolaikinio vaiko norą pajausti, paliesti, patirti, jaustis saugiems tiek fiziškai, tiek 

emocionaliai. Sudaryti galimybę ugdyti vaiką nepatiriant streso, sudominant ir įtraukiant į įvairią 

lavinamąją veiklą. 

  Tėveliai norėdami gauti geriausius rezultatus turėtų savo vaikutį pradėti ruošti prieš 

ateinat į darželį, nes kitaip bus sunkus psichologinis ir emocinis stresas trapiai vaiko psichikai. 

Prieš lankant ugdymo įstaigą vaikui svarbu diegti savarankiškumo ir bendravimo įgūdžius, tokius 

gebėjimus išlavinusiems vaikams, kur kas greičiau sekasi priprasti prie ugdymo įstaigos, pvz. skirti 

vaikui tam tikras atsakomybes namuose, bendrauti su giminaičiais, draugais, kad vaikas turėtų 

socialinių įgūdžių. Kuo tėvai ramesni, tuo vaikas labiau pasitikės nežinoma aplinka. 

Kontroliuokite savo emocinę būseną. Visi jūsų rūpesčiai ir baimės tikrai bus perduoti vaikui. 

Visada atsisveikinkite su vaiku, galite sugalvoti atsisveikinimo ritualą, kurio visada laikysitės, pvz. 

bučinys į skruostą ir išeinate, svarbu atsisveikinti trumpai ir negrįžti, net jei ir vaikas labai verkia. 

Būkite sąžiningi su vaikais, tiksliai pasakykite kada atvažiuosite, nežadėkite ko negalėsite ištesėti. 

   Sėkmingos adaptacijos žingsniai: 

 Informacijos surinkimas. 

 Psichologinis paruošimas. 

 Fiziologinis pasirengimas. 

 



Informacijos surinkimas. Tėveliai turėtų susirinkti informaciją apie pasirinktą 

darželį, apsilankyti kartu su vaikučiu, pabendrauti su mokytojais, apžiūrėti grupių aplinkas. 

Pasidomėti, kokie specialistai dirba darželyje. 

 

Psichologinis paruošimas. Kitas žingsnis turėtų būti vaikučio psichologinis 

parengimas. Tai turi būti atliekama labai atsargiai ir palaipsniui. Net jei vaikas yra labai 

judrus, drąsus, bendraujantis, tėveliai galvoja, kad jam bus lengva adaptuotis. Iš tiesų, 

naujoje ir nepažįstamoje aplinkoje net suaugę pajunta tam tikrą psichologinį diskomfortą, 

o juo labiau jautrus vaikutis. Tėveliai turi aiškinti savo atžalai, kad darželis – tai puiki vieta, 

kur vaikai žaidžia, piešia, mokosi, dainuoja...Tačiau mamos ir tėčio kartu nebus. Mama ir 

tėtis atves vaikutį, o po to jį būtinai paims. Tėvai taip pat gali padaryti vaiko adaptaciją 

lengvesne, panaudojant įvairius vaidmeninius žaidimus (pvz. darželį lanko žaisliukas, kurį 

reikia palydėti, pabūti su juo...). Tokie žaidimai gali suteikti neįkainuojamą paslaugą. 

Pastabūs tėvai per žaidimą visada gali pastebėti, kad jų vaikučiui kažkas kelia nerimą. 

 

Fiziologinis pasirengimas. Labai svarbu atkreipti dėmesį į vaikučio imuninės 

sistemos stiprinimą, nes vaikų adaptaciją dažnai komplikuoja ligos. Kurios sukelia 

papildomų sunkumų, pasikartojančią adaptaciją.  

   Pagal psichologę J. Brown, lengvai prisitaikančiam vaikui adaptacija įvyksta per 2-4 

savaites. Tokie vaikai miega ramiai, turi gerą apetitą, emocinė vaiko būklė rami ir be didelių 

nuotaikos kaitų. Be ašarų ir pykčio paleidžia tėvus ir žaidžia su savo draugais. Vaikas užmezga 

ryšį su bendraamžiais ir mokytojomis, gali paprašyti mokytojo pagalbos. Net esant lengvam 

prisitaikymui, vaikas iš pradžių gali patirti miego ir apetito problemų. 

   Sunkesnis prisitaikymas prie aplinkos gali trukti ilgiau negu mėnesį. Elgesio elementai 

būdingi sunkesnę adaptaciją išgyvenančiam vaikui: vaikas dažnai serga ir adaptacija tampa 

sudėtingesnė dėl ilgų pauzių. 

Vaikas miega neramiai, pasižymi sumažėjusiu apetitu, dažnai verkia ir būna liūdnas. Tokie 

vaikai prasiblaško žaisdami, bet neilgam. Taip pat sunku išsiskirti su tėvais. Vaikas nerodo 

susidomėjimo bendravimu ir klausia kada jo ateis pasiimti. 



 Galite suprasti, kad adaptacijos laikotarpis baigėsi, kai visi šie minėti aspektai 

stabilizuojasi. Vaikas gerai miega ir valgo, nuotaikų kaita sumažėja. 

 Svarbu ieškoti sprendimų tam, kad galutinis vartotojas – vaikas, gautų ne tik reikalingų 

žinių, bet augtų kaip drąsi, žingeidi, kūrybinga, smalsi asmenybė. Adaptacijos laikotarpiu 

šiuolaikinį vaiką svarbu sudominti, nustebinti, įtraukti į tiriamąją veiklą, sugalvoti daug judėjimui 

skirtos veiklos... 
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