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Kaip Jūs manote, ką Jūs galite 

daryti, kad Jūsų vaikas gerai 

jaustųsi atėjęs į darželį ir jame 

leisdamas laiką? 



Psichologai pataria (1) 

 Nusiteikite būsimiems pokyčiams Jūsų šeimoje. 

Tvirtai apsispręskite, kad Jūsų vaikas lankys lopšelį-

darželį. 

 

 Kartu su vaikučiu apsilankyti grupėje, susipažinti su 

būsimomis auklėtojomis, dirbančiu personalu. 

 

 Vaikutį prie naujos darželio aplinkos ir ritmo 

pratinkite palaipsniui, palikdami jį 1-2 valandoms, 

vėliau šį laiką ilginkite ir po 2-3 savaičių 

pripratinsite  vaiką prie įprasto darželio rėžimo. 



Psichologai pataria (2) 

 Stenkitės, kad vaikas namuose liktų pastoviu 

metu: šeštadieniais-sekmadieniais, ar 

individualiu ritmu, kitaip vaikas pasimes, kada 

reikia eiti į darželį, o kada ne. Galiausiai vaikui 

namai  taps mielesni ir vedamas į darželį jausis 

blogai. 



Psichologai pataria (3) 

 Būdami namuose laikykitės darželio dienos 

režimo, bei įprastų elgesio taisyklių kolektyve. 

 

 Pirmomis dienomis, esant galimybei, tegul 

vaiką  veda, tas šeimos narys, su kuriuo 

skirdamas mažylis mažiau verkia. 

 



Psichologai pataria (4) 

 Būkite draugiški, linksmi ir ryžtingi 

atsisveikindami. Nerodykite vaikui savo 

nerimo, kaltės ir ašarų. 

 

 Vaikui suprantama forma pasakykite, kuriam 

laikui jį paliekate. Laikykitės jam duoto 

pažado, kad neprarastumėte jo pasitikėjimo. 

 



Psichologai pataria (5) 

 Leiskite vaikui pačiam pasirinkti darželyje norimus 
vilkėti drabužius; 

 

 Pasiūlykite pasiimti mėgstamą knygelę, žaisliuką. 
(Tik pirmiau aptarkite su vaiku situaciją, jei kas nors 
užsimanys pažaisti su jo žaislu); 

 

 Vaikas lengviau apsipras darželyje, jeigu jis bus 
atpratintas nuo čiulptuko, sauskelnių ir stengsis 
savarankiškai valgyti. 



Psichologai pataria (6) 

 Žaiskite su vaikais “darželį”; 

 

 Kalbėkite apie tai, ką vaikas veiks jame; 

 

 Kartu aptarkite jo būsimą elgesį, žaidimus, draugus, 
dienos režimą ir pan. 

 

 Po dienos aptarkite, ką vaikas veikė ir pasidžiaukite 
jo patirtais įspūdžiais ir pasiektais veiklos rezultatais, 
išmoktais naujais dalykais. 



Psichologai pataria (7) 

 Būkite kantrūs ir atminkite, kad priprasti prie 

bet kokių pokyčių reikia laiko, vieniems 

mažiau, kitiems daugiau, nes visi esame 

skirtingo būdo, charakterio ir temperamento. 


