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VAIKŲ ADAPTACIJA DARŽELYJE 

Kas tai? Adaptacija – prisitaikymas (prie naujos aplinkos, žmonių, taisyklių ir t.t.). 

Kiek trunka? Adaptacija darželiui gali trukti nuo 3 savaičių iki kelių mėnesių, tačiau sunkiausias 

etapas dažniausiai trunka iki mėnesio. 

Kodėl adaptacijos laikotarpis kelia vaikams tiek daug streso? 

• Atsiskyrimas nuo mamos ir tėčio (dažnai pirmas gyvenime). 

• Svetima aplinka, naujos taisyklės, nauja dienotvarkė. 

• Daug žmonių, su kuriais būtina išmokti bendrauti, nėra galimybės 

pabūti vienam. 

 

TĖVŲ PASIRUOŠIMAS DARŽELIUI 

➢ Darželio privalumų/trūkumų įvertinimas (svarbu suprasti, jog darželyje vaikas visapusiškai 

vystosi ir jam ten bus žymiai geriau nei su aukle ar vis kitu suaugusiuoju namuose, o dauguma 

galimų trūkumų išsprendžiami įdėjus šiek tiek pastangų ir bendradarbiaujant su darželio 

auklėtoja). 

➢ Apsisprendimas, kad vaikas tikrai lankys darželį.  

➢ Sugebėjimas valdyti savo neigiamas emocijas.  

➢ Teigiamos nuostatos apie darželį ir auklėtojas formavimas.  
➢ Apsišarvuoti kantrybe ir nusiteikti iššūkiams. 

➢ Galima pasikonsultuoti su sėkmingą adaptaciją išgyvenusiais tėvais arba darželio 

specialisktais. 

 

Svarbu! Tėvų abejones, baimę, įtampą dėl darželio lankymo perima vaikai ir tokiu atveju adaptacija 

užsitęsia. Tėvai turi būti ryžtingai ir pozityviai nusiteikę. 

 

SĖKMINGOS ADAPTACIJOS TAISYKLĖS 

1. Būkite nuoseklūs (nenuleiskite rankų po pirmų įtemptų dienų darželyje, taip pat, jeigu vaikas iš 

ryto sunkiai keliasi, tai nereiškia, jog gali neeiti į darželį). 

2. Pratinkite prie darželio palaipsniui, nepalikite iš karto pusdieniui ar visai dienai. 

3. Bendradarbiaukite su darželio auklėtoja – drąsiai kreipkitės iškilus klausimams ar abejonėms, 

suteikite informacijos apie Jūsų vaiką, atvirai (bet konstruktyviai) kalbėkite, jeigu turite pastabų. 

4. Būtinai atsisveikinkite. Atsisveikinę palikite vaiką grupėje, negrįškite išgirdę verksmą (nes vaikas 

galvos, kad jeigu daug verks – tėveliai greičiau sugrįš), nepasilikite pažaisti grupėje (nes vaikas 

norės susigrąžinti tėvus į grupę, sunkiau bus ir kitiems grupėje likusiems be tėvų vaikams). 

5. Užtikrinkite vaiką, kad jį mylite ir visada sugrįšite jo pasiimti.  
6. Paaiškinkite kada (po kokios konkrečios veiklos) sugrįšite ir laikykitės duoto žodžio. 

7. Kurkite atsisveikinimo ritualus (pvz. padrąsinantis apkabinimas, pozityvus oro bučinukas ir t.t.). 

8. Priimkite vaiko ašaras ir kitus emocijų reiškimo būdus kaip natūralius, išreiškite supratingumą. 
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9. Pirmosiomis dienomis vaiką į darželį galėtų vesti tas iš tėvų (tai galėtų būti ir seneliai, vyresni 

broliai/seserys), su kuriuo vaikas lengviau atsisveikina, kurį lengviau paleidžia. 

10. Leiskite vaikui neštis į darželį jam brangų daiktą iš namų, taip jis jausis saugesnis (pvz. žaisliuką, 

su kuriuo miega namie). 

11. Nežadėkite (ir nepirkite) vaikui dovanų ar saldainių už tai, kad pabūs darželyje. 

12. Leiskite vaikui pailsėti po darželio, užtikrinkite saugią aplinką, neperkraukite įspūdžiais, 

neleiskite vaikui ilgai būti prie ekranų (televizoriaus, kompiuterio, telefono ar planšetinio).  

 

KAIP IŠ ANKSTO PARUOŠTI VAIKĄ DARŽELIUI? 

• Perspėkite vaiką, kad jis lankys darželį. 

• Kalbėkite apie darželį pozityviai (bet ne idealizuodami). 

• Mokykite konstruktyviai reikšti neigiamas emocijas. 

• Apsaugokite nuo papildomų pokyčių tuo metu, kai vaikas pradeda lankyti darželį. 

• Užtikrinkite teigiamą emocinę atmosferą namuose. 

• Socializuokite vaiką (pratinkite prie vietų, kur daug vaikų ir triukšmo, vykite į svečius 

kartu su vaikais ir t.t.). 

• Mokykite dalintis ir ieškokite sprendimų, kai su Jūsų vaiku nesidalina (pvz. „Gal galime 

paimti kitą žaislą?“). 

• Pratinkite prie darželio režimo (pasistenkite ankščiau keltis, dieną guldykite vaiką 

lovytėje, maitinkite kiekvieną dieną panašiu laiku ir t.t.) 

• Mokykite valgyti įvairų maistą. 

• Mokykite savarankiškumo: 

✓ Pasakyti, parodyti ko nori (ne tik tėvams suprantama kalba); 

✓ Valgyti šaukšteliu, gerti iš puodelio; 

✓ Apsirengti, apsiauti;  
✓ Atsisėsti (ar pasiprašyti) ant puoduko; 

✓ Plautis iš šluostytis rankytes; 

✓ Pažaisti (be tėvų pagalbos ir sufleravimo kaip teisingai žaisti). 

 

Prisiminkime! Mūsų, Tėvų, pareiga suprasti, palaikyti vaikus ir padėti jiems sėkmingai prisitaikyti 

prie naujo gyvenimo etapo. Mes turime būti stiprūs, kantrūs ir dažniau priminti vaikams, kaip 

stipriai mes juos mylime. 

 

 

 

 


