
Vaikų adaptacija darželyje 

Kylantys sunkumai: 

• Vaiko adaptacija prie pokyčių 

• Tėvų adaptacija prie pokyčių 

 

Rekomendacijos: 

• Mokytis „paleisti“ vaiką. Vaikas patiria vienus iš pirmųjų kasdienybės veiklos ir aplinkos pokyčių, 

kurių ateityje bus tik dar daugiau. Pratinkite prie to. Skatinkite vaiko savarankiškumą. Žvelkite į tai 

kaip į iššūkį, tobulėjimą, lavėjimą. 

• Pradėkite jau iš anksto po truputį ruošti vaiką prisitaikyti prie pokyčių. Pasidomėkite grupės 

dienotvarke, režimu ir pabandykite tai atkartoti namuose (pvz. pietų miego laikas, maitinimosi 

laikas ar pan.). Kalbėtis su vaiku, pasakoti, ką jis veiks darželyje, kad bus daug vaikų, veiklos ir 

pan. Kuo daugiau vaiką supažindinsite su laukiančia eiga, tuo ramiau jam bus.  

• Nesukurkite nuotaikos, situacijos, kad vaikui darželis pasirodytų nesaugi zona. Venkite frazių, tokių 

kaip nebijok, neliūdėk., tavęs ten niekas neskriaus ir pan. Stenkitės vartoti teigiamas formuluotes, 

paskatinimus, o jei visgi reiktų - išlikite ramūs ir paguoskite savo vaiką apsikabindami, nuoširdžiai 

pakalbindami. Įvardinkite kuo daugiau konkrečių eigos dalykų (mama/tėtis važiuoja į darbą, tu irgi 

turėsi veiklos/užduotėlių, po pietų/po miegelio ar pan.; atvažiuosiu tavęs pasiimti ir vyksime namo 

ir pan.) Vaikui informacijos suteikimas palengvins nusiraminimą.  

• Supraskite, kad ilgi ir graudūs atsisveikinimai vaikui nepadės išlikti ramiam ir pasilikti darželyje. 

Jei tikrai reikia (esat sudėtingesnei adaptacijai), pirmus kelis kartus galite skirti kelioliką minučių 

pabuvimui su vaiku ir apžiūrėjimui jo grupės ar kitos darželio erdvės, kad vaikas nurimtų, tačiau ne 

ilgiau. Pasitikėkite darželio kolektyvu ir patys nebijokite - vaikas tikrai ras ryšį su kitais vaikais ir 

auklėtoja, tad pradžia gal ir sunkesnė, tačiau tai laikinas etapas ir vaiku bus pasirūpinta. 

• Pirmos kelios savaitės ar net mėnesiai skiriami adaptacijai, kurios metu vaikas pripranta prie naujos 

vietos, situacijos. Vaikas patiria stresą ir tai yra normalu. Galite pastebėti, kad vaikas dažniau 

jautrus, verksmingesnis nei įprastai ar pan. Tokios reakcijos yra normalios ir jos praeis. Verkimas 

kartais gali būti manipuliacinos reiškinys išreiškiant nepasitenkinimą, nenorą likti be tėvų – tačiau 

dažniausiai vaikui paaiškinus, kad susitiksite dienos pabaigoje, vaikas įsitraukia į veiklą ir pamiršta 

emocinį proveržį. 

• Saugus/nesaugus prieraišumas. Kurkite pasitikėjimu grįstus santykius su vaiku, tai jam leis jaustis 

ramiai ir saugiai. Per didelė globa, gailestis vaikui – vengti. Jūsų pačių kaip tėvų rodomi signalai, 

kūno kalba ir elgesys turi reikšmės kaip vaikas pats ims vertinti situaciją, nes Jūs esate jų autoritetas 

ir svarbiausias asmuo. Jei patys parodysite, kad liūdite, daug raminsite – vaikas elgesį, emocijas 

kopijuos. 

• Mažesnio amžiaus vaikai ir vyresnio amžiaus adaptuojasi skirtingai. Atsižvelkite į tai. Su vyresniu 

galima kalbėti plačiau, mažesniam vaikui sudėtingi sakiniai ir pasakojimai netiks. Atėję pasiimti 

dėmesį labiau orientuokite į tai ką vaikas veikė, ką išmoko, o ne ar daug verkė ir ar buvo baisu.  


