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Mieli tėveliai, 

Jūsų vaikas pradeda lankyti darželį. Kol jis apsipras su nauja aplinka, laukia nemažai iššūkių 

Jūsų vaikui, Jums patiems ir darželio auklėtojoms. Pripratimo prie darželio laikas dažnai 

vadinamas adaptacija. Adaptacija – tai vaiko prisitaikymas prie naujos aplinkos. 

Kviečiame susipažinti su žemiau pateikta informacija, kad šiuo periodu Jūsų vaikas būtų 

suprastas, palaikomas, priimamas ir emociškai aprūpintas. 

 

Adaptacija – tai procesas. Jai reikia laiko, kantrybės ir stiprybės 

 

 

Adaptacijos etapai

 

I etapas. Euforija 

 Vaikas su džiaugsmu eina į 

darželį (bet ne visada), lengvai 

išsiskiria. Trunka 1-3 dienas. 

 

 

 

II etapas. Protestas. Siekimas 

susigrąžinti įprastą gyvenimo tvarką 

 Sunkus atsisveikinimas su tėvais 

 Neadekvatus elgesys grupėje 

(gali lakstyti, mėtyti žaislus, 

stumdyti kitus vaikus arba 

susigūžti ir slėptis kamputyje) 

 Baimė bendrauti su kitais, 

buvimas šalia auklėtojos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III etapas. Mokymasis pritapti 

naujoje aplinkoje 

 Lengvesnis atsisveikinimas su 

tėvais 

 Pradeda labiau tyrinėti aplinką 

ir žaislus ir stebi vaikus, ką jie 

moka, ką daro 

 Stebi auklėtojas, užmezga 

kontaktą. 

 

IV etapas. Susitaikymas 

 Daug lengviau atsisveikina su 

tėvais 

 Vaikas supranta, kad kito 

pasirinkimo nėra 

 Susiranda naujų draugų, 

išmoksta naujų žaidimų 

 

V etapas. Adaptacijos pabaiga 

 Vaikas noriai eina į darželį, 

lengvai atsisveikina su tėvais 

 Žaidžia su vaikais, klauso 

auklėtojų 

 Pradeda darželyje tuštintis 

 Nenori grįžti namo  



Kiek užtrunka adaptacija? 

Tai yra labai individualu, priklauso nuo vaiko asmenybės bruožų, supančios jį aplinkos, 

lankomumo dažnio.  Vieni adaptuojasi per 2-3 savaitės, kitiems užtrunka ilgiau nei 2 mėnesiai. 

Apsunkinta adaptacija vadiname tada, jei po metų darželyje vaikas vis neapsipranta.  

Adaptacijos metu gali pasireikšti požymiai: 

 Padidėja jautrumas ir emocinė reakcijos 

 Neigiama „iškrova“ namuose, pykčio proveržiai 

 Atsiranda nesaugumo jausmas 

 Pasunkėja atsisveikinimai su tėvais net ir ne darželio aplinkoje 

 Būdingas „užsidarymas“ savyje ir aplinkos stebėjimas 

 Galimas sutrikęs miegas, sutrikusi mityba 

 Gali laikinai pradėti šlapintis į kelnaites arba į lovą 

 Vaikas gali pradėti daug sirgti 

TAI YRA NORMALI VAIKO REAKCIJA Į ADAPTACIJĄ 

 

Ką gali padaryti tėvai? 

 Suprasti, kad adaptacija tai natūralus reiškinys, kurį vaikas turi pereiti 

 Skatinkite vaiko pasitikėjimą auklėtojomis 

 Pasakokite tai, ką vaikas veiks darželyje 

 Venkite pakartotinių atsisveikinimų 

 Nebijokite vaiko ašarų, priimkite jo jausmus, venkite pasakymų „neverk“, „viskas 

gerai“, „ko čia dabar liūdi“. Vietoj jų galite pasakyti „matau, kad tau liūdna, tai 

normalu“, „kartais visiems būna sunku atsisveikinti“ 

 Jokiu būdu neišeikite paslapčia, vaikui nematant 

 Stenkitės nerodyti savo ašarų ir nerimo prie vaiko. Išėjus – leiskite savo emocijoms 

išsireikšti.  

 Grįžus namo – būtinai skirkite laiko vaikui. Parodykite Jūsų dėmesį, rūpestį. Po 

dienos darželyje vaikui reikia daugiau fizinio kontakto, meilės ir dėmesio iš tėvų. 

 Po darželio – venkite lankyti vietas, kur yra daug dirgiklių (parduotuvės, didelės 

šeimos šventės, koncertai ir kt.). 

 Susipažinkite artimiau su auklėtojomis 

 Susipažinkite ir laikykitės darželio taisyklių (ir patys skatiname vaiką jų laikytis) 

 Papasakokite auklėtojai apie vaiką, jo ypatumus. Informuokite auklėtoją apie 

įvykius/pokyčius šeimoje (tai dažnai atsiliepia vaiko savijautai, elgesiui darželyje) 

Atminkite, kad kuo ramesni tėvai – tuo vaikai labiau pasitiki darželiu ir tai padeda jiems 

greičiau adaptuotis 

 

Dėl kilusių sunkumų ar rūpimų klausimų galite kreiptis į darželio psichologę: 

Eva Giliauskienė +37067202958, psichologe.sveikuolis@gmail.com 
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