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AKTUALUMAS 

 Artėjant rudeniui – artėja ir nauji gyvenimo pokyčiai kai kuriems mažyliams ir jų 

tėvams. Vaiko adaptacija ikimokyklinėje įstaigoje yra ne tik vaiko ar jo tėvų rūpestis, tačiau ir visos 

ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimo objektas, kadangi nuo sėkmingos vaiko adaptacijos 

priklauso jo ugdymo ikimokyklinėje įstaigoje efektyvumas. Anot I. Kornilavičienės ir kt. (2016), 

adaptacija ikimokyklinėje įstaigoje yra pirmasis perėjimas tarp dviejų mokomųjų aplinkų – šeimos ir 

ugdymo įstaigos aplinkos. Vaiko darželio lankymo pradžia vieniems siejasi su baime, nerimu, 

grauduliu, kitiems kaip tik atvirkščiai – su nauja pradžia, aktyvia ir įdomia veikla, draugystėmis ir 

pan. Pirmos kelios savaitės ar net mėnesiai skiriami adaptacijai, kurios metu vaikas pripranta prie 

naujos vietos, situacijos, tuo metu vaikai išgyvena skirtingos trukmės adaptacijos krizę. Visi vaikai 

patiria stresą ir tai yra normalu, tiesiog vienų gebėjimai susidoroti su stresu yra labiau išlavinti, kitų 

– mažiau. Tai labai priklauso nuo tėvų įdirbio su vaiku šiuo klausimu. Galima pastebėti, kad pradėjęs 

lankyti darželį, vaikas dažniau jautrus, verksmingesnis nei įprastai ar pan. Tokios reakcijos yra 

normalios. 

Mažesnio amžiaus ir vyresnio amžiaus vaikai adaptuojasi skirtingai. Stebint ir 

reaguojant į adaptacijos procesą, būtina į tai atsižvelgti. Labai svarbu vaikams ikimokyklinėje 

įstaigoje sudaryti tinkamas sąlygas, kad jie kuo lengviau adaptuotųsi ir nepatirtų sunkumų, galinčių 

turėti neigiamų pasekmių. Pedagogai ir tėvai turi padėti vaikui adaptuotis darželyje. Vyresniems 

vaikams tiks daugiau pokalbiai apie patiriamus jausmus, mažesniesiems vertingiau bus skirti kitokį 

dėmesį padedant nurimti. Orientuotis derėtų į tai ką vaikas veikia, mokosi, žaidžia, bet vengti 

klausimų, akcentavimo ar verkė ir ar buvo baisu. Vaikas patiria vienus iš pirmųjų kasdienybės veiklos 

ir aplinkos pokyčių, kurių ateityje bus tik dar daugiau. Svarbu parodyti, kad vaikas pajėgs susidoroti 

su kylančiais sunkumais. 

Ypatingai svarbu kurti pasitikėjimu grįstus santykius su vaiku, tai jam leis jaustis ramiai 

ir saugiai. Per didelė globa, neadekvatus gailestis vaikui nebus tinkama priemonė sėkm ingai 

adaptacijai. Tėvų rodomi signalai, kūno kalba ir elgesys turi reikšmės kaip vaikas pats ims vertinti 

situaciją, nes jie yra vaikams autoritetas ir svarbiausias asmuo.  

Tikslas: ištirti ir įvertinti vaikų adaptacinio laikotarpio pokyčius, veiksnius ir trukmę. 

Uždaviniai: 

1. Palyginti adaptacijos pokyčius konkrečiose grupėse ir bendrus įstaigoje; 

2. Išsiaiškinti sunkumų faktorius, kurie įtakoja adaptacijos laikotarpį; 



3. Palyginti 2019 m. ir 2020 m. vaikų adaptacijos pokyčius; 

4. Išsiaiškinti veiksnius, lemiančius adaptacinio periodo trukmę. 

 

Tiriamieji: „Žvirbliukų“, „Meškučių“, „Kiškučių“ ir „Ežiukų“ grupės vaikai, kurių 

amžius 2-4 metai, ugdomi lopšelio - darželio grupėse 

Tyrimo laikotarpis: 2020.09.01-2020.09.31 

Tyrimo eiga: vaikai buvo stebimi grupės mokytojų visą jų buvimo darželyje  

laikotarpį, taip pat stebima jų būsena namuose. Tėvai ir pedagogai pildė vaiko adaptacijos vertinimo 

anketas. 

Tyrimo metodai: stebėjimas, anketų pildymas, statistinė duomenų analizė.  

2020 m. rugsėjo mėnesio visas keturias savaites, buvo stebimi ir fiksuojami 28 vaikų 

adaptacinio periodo ypatumai. Buvo atliktas anketinis tyrimas. Pedagogai stebėjo vaikus ir pildė 

vaiko adaptacijos stebėjimo anketas. Pateikta duomenų procentinė analizė diagramose bei kriterijai. 

„Pelėdžiukų“ ir „Bitučių“ gr. (priešmokyklinio amžiaus vaikai) 2020 m. rugsėjo mėnesį 

nebuvo nei vieno naujai atėjusio vaiko, tad adaptacinis laikotarpis nebuvo stebimas. 

  



Tyrimo rezultatai: 

 

1 pav. „Žvirbliukų“ gr. (ankstyvojo amžiaus vaikai) 

Rugsėjo mėnesį į grupę buvo priimta 10 naujų vaikų, tačiau vienas vaikas į darželį ateis tik nuo 

spalio mėn. Du vaikai jau buvo lankę kitą ugdymo įstaigą. Tėvai aktyviai diskutavo su grupės 

mokytojomis kaip palengvinti adaptaciją. Pirmąją savaite tėvai kartu su vaikais pabuvo 10-15min., o 

po to juo palikdavo valandai. Informacija apie vaikų adaptaciją buvo dalinamasi kasdien, 

individualiais pokalbiais.  

Pietų miegui pirmąją savaitę liko 3 vaikai, antros savaitės vidurį prisijungė dar 4 vaikai, o 

trečiąją prisijungė 2 vaikai. Tik vienam vaikui dar sunku adaptuotis, jis nelieka pietų miegui. Tik du 

vaikai prabudę pietų miego metu verkia, kiti vaikai miega ramiai. Sunkiausia vaikams buvo atsiskirti 

nuo tėvų, tik du vaikai lengvai atsiskiria rytasi nuo tėvų.  

Vaikai grupėje jaučiasi gerai, žaidžia su kitais vaikais, domisi grupėje esančiais žaislais. Su 

džiaugsmu eina į lauką, puikiai atpažįsta savo spintelę, žino vietą prie staliuko. Šiuo metu, tik dviem 

vaikam vyksta adaptacija. 

 

2 pav. „Meškučių“ gr. (ankstyvojo amžiaus vaikai) 
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Rugsėjo mėnesį į grupę buvo priimta 13 naujų vaikų, tačiau du vaikai pradės lankyti po naujų 

metų. Visi nauji vaikai pirmąją savaitę sunkiai atsiskyrė nuo tėvų, išskyrus vieną vaiką. Keliems 

vaikams lengviau buvo adaptuotis, kadangi jie jau žinojo šitą vietą, pažinojo auklėtojas, nes lankė jų 

broliai/sesės. Pirmąją savaitę vaikų nepaliko pietų miego, tai pradėjo daryti palaipsniui. Vaikai 

greičiau adaptavosi, kadangi buvo karantinas, tėvai buvo mažiau grupėje, todėl vaikai mažiau verkė.  

Šiuo metu dauguma vaikų jau adaptavosi gerai, visi vaikai jau miega pietų miego.  

 

 

3 pav. „Kiškučių“ gr. (ikimokyklinio amžiaus vaikai) 

Į grupę atvyko septyni nauji vaikai. Iš jų dar viena mergaitė neatvykus.  Trys vaikai jau buvo 

lankę kitą ugdymo įstaigą, o kiti trys atėjo iš namų.  Vaikai greitai įsijungė į kolektyvą, noriai 

dalyvavo jiems pasiūlytose veiklose, žaidė su bendraamžiais, noriai valgė, domėjosi juos supančia 

aplinka, smalsūs. Vienas berniukas jautėsi nuo pat pradžių labai puikiai nebuvo jokių problemų 

išsiskiriant su tėvais, nei dėl pietų miego. Kitiems truputį buvo sunkiau išsiskirti su tėveliais antrą 

įstaigos lankymo savaitę ,  bei  atvykus po ilgesnio laiko tarpo pabuvus namuose, tačiau labai greitai 

nurimdavo ir vyraudavo linksma, pakili nuotaika, noriai dalyvaudavo veiklose, žaisdavo su draugais. 

Kiek sunkiau sekasi vienai mergaitei, nors ji ir lankius kitą ugdymo  įstaigą. Jai aiškina patinka 

darželyje tik ji nenori miegoti,  ir todėl išsiskiriant su tėvais verkia. Tačiau greit nurimsta ir noriai 

žaidžia, aktyviai dalyvauja veiklose. Kai nepalieka miegoti pietų miego tai ir išsiskyrimas su tėvais 

būna be ašarų.  

     Adaptacijos laikotarpis vaikams praėjo sklandžiai be didelių stresų, problemų. Tik kartais 

sunkiau išsiskirdavo su tėvais. 
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4 pav. „Ežiukų“ gr. (ikimokyklinio amžiaus vaikai) 

Į grupę atvyko du nauji vaikai, lankę kitą ikimokyklines įstaigas. Vaikai greitai įsitraukė į 

kolektyvo veiklą ir bendravimą su grupės draugais. Prie dienos režimo prisitaikė greitai, atsiskyrimas 

su tėvais nesukėlė jokių problemų. Aktyviai dalyvauja individualiuose ir grupinėse veiklose. 

Savarankiškumo ir higienos įgūdžių stoka yra vienam vaikui ryškiai nesusiformavusi.  

 

 

 

5 pav. Bendra adaptacijos situacija 

Iš diagramų matyti, jog pirmąją savaitę dauguma vaikų vyko sklandžiai (62%) ir tik 24% vaikų 

buvo sunku. Kitomis savaitėmis adaptacija tendencingai vis gerėjo ir matomi teigiami pokyčiai. 

Ketvirtoje savaitėje sėkmingai adaptavosi 84 %.   
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6 pav. Adaptacijos sunkumų pokyčiai 

Diagramoje matyti, jog pirmąją savaitę vaikams buvo sunkiausia išsiskyrimas su tėvais (76%) 

taip pat buvo sunku arba iš vis nemiegojo pietų miego (72%). Matoma, jog šiek tiek sunkiau buvo 

vaikams valgyti arba visai nevalgė pietų pirmąją savaitę (64%). Kiek mažiau vaikams buvo sunku 

bendrauti bei užmegzti ryšį su grupėje esančiais bendraamžiais ir suaugusiais (58%).  

Ketvirtoje savaitėje situacija ženkliai pagerėjo. 44% vaikų vis dar sunku atsiskirti nuo tėvų, tik 

20% nemiegojo pietų miego. 18% vaikų dar sunkiai bendrauja su grupėje esančiais vaikais bei 

suaugusiais ir tik 12% vaikų nenori arba sunkiai valgo.  

 

 

7 pav. Adaptacijos sunkumų pokyčiai 2019 m. ir 2020 m. 

Diagramoje matyti, kad 2019 m. sunkiausiai vaikams buvo pasilikti miegoti pietų miego (83%) 

ir sunkumai išsiskirti su tėvais atėjus į grupę (80%). Taip pat buvo sunkumų su valgymų (70%), bei 

buvo problemų užmegzti ryši su bendraamžiais ir pedagogais (63%). 2020m. daugiau nei pusei vaikų 

buvo problemų išsiskirti su tėvais (59%), bei miegoti pietų miego (46%). Mažiau nei 2019m. vaikų, 

turėjo problemų su bendravimu (40%) ir nenoru valgyti (35%). 
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8 pav. 2019 m. ir 2020 m. bendri adptacijos pokyčiai 

Iš diagramos matyti, kad vaikų adaptacija 2020m. yra žymiai lengvesnė, nei 2019 m. Su 

sunkumais šiemet susidūrė tik 10%. Lengvą adaptaciją turėjo net 72% vaikų, tai yra 22% daugiau nei 

2019m.  

Apibendrinus, vaikams 2020m. adaptacija vyko lengviau nei 2019. 
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Taikytos priemonės 2020 m. adaptacijos laikotarpiui palengvinti: 

 Tėvų ir vaikų pabuvimas grupėje, supažindinimas su dienos ritmu.  

 Tėvų buvimas kartu su vaikais lauko aikštelėje pirmomis adaptacijos dienomis. 

 Individualus pokalbis su vaiko tėvais. 

 Numatyti mokytojų ir šeimos susitarimai, dėl adaptacinio periodo. 

 Lauko pedagogikos elementai lopšelio lauko erdvėje, vaikų sudominimui ir užimtumui. 

 Psichologės parengtos adaptacijos rekomendacijos tėvams 

 Vadovų konsultacijos tėvams 

 Pokalbis – diskusija šeimoms ,,Adaptacijos receptai“. Grįžtamasis ryšys 

  



IŠVADOS 

1. Adaptacijos sunkumai priklauso nuo vaikų amžiaus. Ankstyvojo amžiaus vaikams (lopšelio 

grupėms) adaptacinis laikotarpis trunka visas keturias savaites, o kai kuriems vaikams ji trunka ir 

ilgiau.  

2. Lyginant bendrus visų grupių, naujai atėjusių vaikų, adaptacijos duomenis, pirmoje savaitėje 

sunkumų adaptacijoje patiria 24 % vaikų, o paskutinę savaitę tik 1% vaikų dar sunku. 

3. Karantino laikotarpiu buvo ribojamas tėvų buvimas grupėje kartu su vaiku, tai įtakojo, kad 

pirmoje adaptacijos savaitėje, sunkiausia buvo išsiskirti su tėvais. Mokytojų nuomone, vaikai 

lengviau išsiskiria su tėvais lauko aikštelėse. 

4. Vaikų adaptacija 2020 m. buvo lengvesnė nei 2019 m. Su sunkumais šiemet susidūrė tik 10%. 

Lengvą adaptaciją turėjo net 72% vaikų, tai yra 22% daugiau nei 2019m. 2019 m. sunkiausiai 

vaikams buvo pasilikti miegoti pietų miego (83%) ir sunkumai išsiskirti su tėvais atėjus į grupę 

(80%). Lyginant su 2020m., vaikams taip pat iškilo problemų su išsiskyrimu su tėvais (59%), bei 

miegoti pietų miego (46%).  

 

Adaptacijos tyrimo rezultatų suvestinė 
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Priedas 2 


