
Rekomendacijos tėvams 

 

Ką svarbu žinoti, prieš vaikui grįžtant į ugdymo įstaigą? 

 

Karantino sąlygos švelnėja, tačiau negalime visiškai atsipalaiduoti ir manyti, kad jis baigėsi vien 

dėl to, jog galima laisvesnėmis sąlygomis lankytis vis daugiau viešų vietų. Vaikų darželio 

specialistai ruošiasi tęstiniam darbui priimant vaikučius įprastose vaikui patalpose, tačiau vaiko 

grįžimui į darželį turi pasiruošti ir šeima. Keletas labai svarbių dalykų, kuriuos svarbu suprasti ir 

prisidėti prie sėkmingos vaiko adaptacijos.  

 

Pirmiausiai tinkamai ir objektyviai įvertinkite, ar vaikui tikrai būtina vykti į darželį. Gal visgi 

turite sąlygas iki karantino pabaigos išlaukti ir išbūti su vaikučiu namuose tęsiant 

rekomenduojmų veiklų atlikimą. Visgi pokyčiai, nors ir mėgstamame darželyje, vaiką gali vėl 

išblaškyti ir sukelti jam stresą.  

 

Jei sąlygų likti namuose su vaiku nebėra, tuomet padėkite vaikui pasiruošti ateiti į darželį: 

 nekurkite vaikui itin teigiamų istorijų, ką jis vėl galės veikti darželyje, nes jis gali 

nusivilti ir susierzinti, jei to nebus. Darželio veikla bus kiek pakitusi, dėmesys skirtas 

daugiau saugiai vaiko priežiūrai, bus laikomasi naujų taisyklių ir higienos reikalavimų. 

 įspėkite vaiką, kad jį darželyje pasitiks auklėtojos, kurios atrodys kiek kitaip nei visada. 

Galite pasitelkti žaisliukus, žmogeliukų veikėjus į pagalbą ir suvaidinti keletą scenų, kaip 

galėtų atrodyti atėjimas į darželį (kad vaikas neišsigąstų, paminėti galimą auklėtojų 

kitokią aprangą, kaukę ant veido, kad bus matuojama temperatūra ir pan.). Leiskite vaikui 

jau iš anksto patirti keletą situacijų, padiskutuokite apie tai su juo. 

 grupės veikla gali būti kiek ramesnė, su mažiau žaisliukų, mažesnėse vaikų grupėse 

siekiant kuo mažiau kontaktų, tad būtų naudinga su vaikučiu tai aptarti ir paaiškinti kodėl 

jis negalės žaisti su visais vaikais, atlikti kitų lankytų užsiėmimų. 

 kad ir kaip norėtųsi rytinių įprastų atsisveikinimų prie darželio grupės durų, tačiau labai 

prašome tėvų supratingumo ir tai atlikti kuo greičiau, sumažinant tikimybę susidaryti 

eilei.  

 Išlaikykite turėtą dienotvarkę, neapleiskite taisyklių laikymosi ir namuose, po dienos 

darželyje padėkite vaikui išreikšti kilusias emocijas ir jausmus, aptarkite, kaip jam sekėsi. 

 

Kilus klausimams, kreipkitės konsultacijos į specialistus, kurie mielai Jums padės.  

 

 

Parengė  psichologė Kristina J. 

 


