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Darželio lankymas - tai ryžtingas 
žingsnis mūsų vaikučių gyvenime, tai 
svarbus savarankiškumo išraiškos ir 
lavinimo etapas. Tai „nauji namai“, 
kuriuose vaikas „gyvena“, žaidžia, 
dainuoja, sportuoja, lavinasi, kol 
tėveliai dirba „darbelio namuose“.
Vaikui pradėjus lankyti darželį, iš esmės 
keičiasi vaiko gyvenimo sąlygos, taip pat 
pasikeičia santykiai su aplinkiniais, - 
vaikas patenka į naują psichologinę 
aplinką bei psichologinį klimatą. 
Mūsų kaip tėvelių užduotis yra gudriai, 
strategiškai pagalvoti, kaip galime ir 
turime padėti savo mažyliams kuo 
greičiau ir ramiau adaptuotis naujoje 
aplinkoje, kurioje laukia daug naujų 
situacijų, išgyvenimų bei patyrimų. 
Mūsų vaikų pasiruošimas darželiui ir 
adaptacija priklauso nuo šeimos, 
kurioje jis auga, tėvų ir vaikų gyvenimo 
būdo ir paties vaiko socializacijos 
įgūdžių. Dvejų - trejų metų mažylis, 
pradėdamas lankyti darželį, dar stipriai 
yra prisirišęs prie mamos ir emociškai 
sunkiai išgyvena „išsiskyrimą“ su ja ar su 
kitais jam artimais žmonėmis. Vaikams 
atsiskyrimas nuo mamos kelia nerimą, 
baimę ir apima nežinomybės jausmas, 
suaštrėja savisaugos instinktas. Nors iš 
esmės vaikas nėra paliekamas, mes 
sakome savo vaikui „iki pasimatymo“.
Pirmame etape, kol vaikas neturi 
patyrimo, ką reiškia eiti į darželį, jis 
nežino, ko gali tikėtis. Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai yra linkę daug fantazuoti, 
o tai gali taip pat aštrinti jo patiriamo 
nerimo jausmą. Todėl labai svarbu, kad 
su vaiku būtų kalbamasi apie tai, kas jo 
laukia nuėjus į darželį. Viena iš 
dažniausių klaidų, kurią daro tėvai, 
ruošdami vaiką darželiui – tai, kad 
pasakoja  ap ie  darže l į  perdėta i 
optimistiškai. Vaikui susidūrus su 
realybe, paaiškėja, kad pradžioje 
darželyje nėra jau „taaaaaaaip smagu“, 
ir jis gali pasijusti nesvarbus tėvams, 
pasimetęs, sutrikęs, nežinantis, kaip 
turėtų elgtis jam visiškai naujoje 
situacijoje. Vertėtų su vaiku pasikalbėti 
ir apie tai, kad jam gali būti liūdna, 
keista, ilgu, kad jis gali labai pasiilgti 
mamos, tėčio, brolio, sesės ir tai yra 
natūralu.

DARŽELIO LANKYMO PRADŽIAMOKSLIS
  

• SUSIRŪPINIMUI – NE! 
 

Mintis, kad vaikas pradės lankyti darželį, 
neretai kelia stresą patiems tėvams, 
ypač mamai. Jokiu būdu nereikia rodyti 
vaikui savo baimių, nerimo ir apie tai 
garsiai kalbėti. Tėvų nerimas dėl 
darželio, abejonės, nepasitenkinimas ar 
galimas nepasitikėjimas ugdymo įstaiga, 
pedagogais labai lengvai persiduoda 
vaikui, tad pradžioje reikia padirbėti 
patiems tėveliams su savimi, kad sutarti, 
jog vaikas „pakankamai užaugęs“ ir gali 
pradėti eiti į darželį, pasakyti sau, kad 
vaikas gali dalį dienos praleisti ugdymo 
įstaigoje, kurioje jis socializuojasi, 
mokosi naujų įgūdžių ir dar labiau mokosi 
savarankiškumo, patiria džiaugsmą ir 
sutinka naujus žmones savo gyvenime be 
mamos ir tėčio.
 

• POZITYVUI – TAIP! 
 

Galime vaikui paaiškinti kokios veiklos 
darželyje yra pozityvios, kuo jos padeda 
vaiko raidai. Atsakyti vaikui į klausimą, 
kodėl darželyje gali būti smagu. 
Pavyzdžiui, ką gali vaikai padaryti 
darželyje, ko negali namuose. Galima 
akcentuoti tas veiklas, kurias vaikas 

mėgsta, pvz. žaisti lauke arba piešti.

• DIENOTVARKĖ PAGAL REŽIMĄ.  
 

Svarbu iš anksto susižinoti darželio 
dienotvarkę ir porą mėnesių prieš 
pradedant lankyti darželį pamažu 
pertvarkyti savąją dienotvarkę taip, kai 
j i  būtų kuo artimesnė darželio 
dienotvarkei. 
 

• IŠŠSISKYRIMO PRATYBOS. 
 

Dar iki darželio rekomenduojama rasti 
progų po keletą valandų leisti vaikui 
praleisti laiką pas senelius, draugus ar 
artimuosius. Svarbu akcentuoti, kad 
vaikas  nėra pal iekamas,  re ik ia 
a k c e n t u o t i  v a i k u i ,  k a d  „  i k i 
pasimatymo“, aiškinti, kad jis praleis 
laiką iki kol mama atliks jai reikalingą 
veiklą, pasakyti, kad vaiko niekas 
nepalieka, o mama pasirūpina, kad 
vaikas saugiai ir smagiai praleistų laiką 
sutartoje vietoje iki kol tėveliai atliks 
savo darbelius. Konkretizuojama, kad 
dabar vaikutis pažais su seneliais iki kol 
vėl susitiks kartu. Keletą kartų vaikas 
pajutęs ciklą, kad gali vėl susitikti ir 
būti kartu, ima suprasti, kad natūralu 
praleisti laiką kitoje aplinkoje.

 

• TENKINKIME VAIKŲ SMALSUMĄ.  
 

Ka i  va ikus  vedamės  į  sveč ius , 
mažiesiems skirtus renginius, teatrą, 
parkus, tokiu būdu mes pratiname vaiką 
prie kintančių sąlygų, kurias jam reikia 
pažinti: „nauji kambariai“, nauji 
žmonės, nauji žaidimai, naujos 
taisyklės, kurios vaiką provokuoja keisti 
savo paties elgesį. 
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• NAUJI DRAUGAI.  
 

Gal kaimynų vaikas lankys tą pačią 
darželio grupę kaip ir jūsiškis? Smagu, kai 
galime suorganizuoti vaikams bendrą 
p r a m o g ą  i r  l e i d ž i a m e  j i e m s 
susidraugauti. Tokiu būdu, vaikai greičiau 
adaptuojasi naujoje aplinkoje, kai 
sutinka pažįstamą veidą ir šypseną 
grupėje.
 

• KNYGELIŲ GALIA. 
Kai vaikučiui skaitome knygas apie 
darželį, vaizdžiai parodome ko vaikas 
gali tikėtis. Vaidmeniniai žaidimai taip 
pat padeda geriau pasiruošti  jo 
laukiantiems pokyčiams.
  

• GRŪDINIMO PRATYBOS. 
 

Dar prieš leisdami į darželį tėveliai gali 
grūdinti vaiko organizmą. Tam tinka ilgi 
pasivaikščiojimai lauke, plaukiojimas. 
Bet koks fizinis aktyvumas ir sveikas 
gyvenimo būdas stiprina mažylio fizinę 
sveikatą, imunitetą ir nervų sistemą.
 

DRAUGIŠKI AUKLĖTOJŲ PATARIMAI
 

Svarbu sutarti dėl adaptacinio periodo su 
d a r ž e l i o  a u k l ė t o j o m i s .  J o s 
atsižvelgdamos į vaikų amžių gali patarti, 
k a s  m ū s ų  v a i k u i  g e r i a u s i a . 
Rekomendacijos gali būti pakoreguotos 
atsižvelgiant į  Jūsų auklėtojoms 
pateiktas papildomas žinias apie vaiką. 
Mažesnių vaikų adaptacinis laikotarpis 
trunka kiek ilgiau ir reikalauja daugiau 
tėvų dalyvavimo. Pirmą dieną darželyje 
vaikas gali praleisti vos kelias valandas ar 
pusvalandį, paprastai rekomenduojama 
su abiem tėvais. Kiekvieną dieną buvimo 
darželyje trukmė po truputį ilginama, o 
tėvų – trumpinama. Adaptacinio periodo 
nerekomenduojama per daug ištempti – 
vaikas turi kuo greičiau įsisąmoninti, kad 
darželis yra vieta, kurioje jis būna be 
tėvelių. Jį prižiūrintis asmuo tampa 

auklėtoja.
 

TARPUSAVIO PASITIKĖJIMO NAUDA
 

Naujas etapas vaiko gyvenime kai jis 
patenka į jam nepažystamą darželio 
aplinką išbalansuoja jo saugumą. Todėl 
labai svarbu, kad šiuo laikotarpiu 
galėtų pasitikėti savo tėvais. Nereikėtų 
vaiko apgaudinėti pasakant, kad jūs 
„labai greitai ateisite“ jo pasiimti. Taip 
pat vaikas nesupras jei jūs pasakysite 
konkrečią valandą kada ateisite. Vaikai 
laiką matuoja suskaidydami jį ne 
valandomis,  o  veik los  sekomis 
(pusryčiai, pietų miegas ir t.t.). Todėl 
va ikui  paaišk inant  kada jūs  j į 
pas i ims i te ,  t inkamiaus ia  būtų 
išvardinti dienos veiklas, kurios bus iki 
vaiko pasiėmimo laiko.
Kai kurie tėvai taip pat klysta 
manydami, kad vaiką atvedus į darželį 

tam, kad vaikas neverktų, reikėtų jį 
palikti nepastebimai, kai jis įsitraukia į 
žaidimą. Visgi kai vaikas susigaudo, 
kad tėvų nebėra, o jį paliko, jis 
išgyvena didelį pasimetimą, baimę, 
nesaugumą. Vaikas jaučiasi apgautas ir 
tuomet jam be galo sunku pasitikėti ne 
tik tėvais, bet ir darželio auklėtojomis. 
 

PAGALBA VAIKO ADAPTACIJAI
 

Tai, kad vaikas pirmuosius mėnesius 
darželyje verkia ir liūdi, yra normalu. 
Vaikas nori būti su mama – jam 
pažįstamoje saugioje aplinkoje. 
Tačiau jei jau tėvai pasiryžo leisti 
savo atžalą į darželį, tai ir turėtų 
elgtis ryžtingai. Pirmus kelis kartus 
tam, kad vaikas pasijaustų saugiau ir 
nebūtų „įmestas“ į visiškai jam naują 
situaciją, rekomenduojama pabūti 
darželyje kartu su juo. Po to vaikas 
t u r i  b ū t i  p a l i e k a m a s  v i e n a s , 
palaipsniui ilginant darželyje jo 
buvimo laiką. Neretai mamoms ir 
tėčiams labai sunku palikti savo 
graudžiai verkiantį mažylį, tačiau 
s v a r b u ,  k a d  a t s i s v e i k i n i m a s 
neužtruktų ilgai, nes vaikui gali 
atrodyti, kad jo mama ar tėtis 
abejoja, ar jam čia bus gerai ir, kad 
galbūt yra šansų, kad mama ar tėtis 
pasiliks su juo darželyje ar parsives jį 
namo. Į verksmą tėvams reikėtų 
reaguot i , nenuvert inant va iko 

jausmų, nekritikuojant, negėdinant ir 
nelyginant su kitais, kurie neverkia. 
Tokie pasakymai kaip „neverk, nes kiti 
juoksis“ ar „vyrai neverkia“ vaikui 
parodo, kad jis yra nesuprastas, 
m e n k a s ,  b e j ė g i s .  Pa t a r i a m a 
paaiškinti, kada ašarėlės gali būti ir 
kokiose vietose arba kai kas nors 
konkrečiai nutinka, prieinama prie 
išvados, kad darželis tai nėra ta vieta, 
k u r i o j e  r e i k i a  r o d y t i  a š a r a s , 
pradedama mokytis „eiti į darželį su 
šypsena“. Vaikas mokomas, kad mama 
ir tėtis ašarų matyti nenusiteikę, 
jiems yra smagu, kai visi kartu žino 
kad smagiai leidžia laiką „darželio 
namuose“ ir „darbelio namuose“.
Suaugusieji į tai, kad vaikui liūdna ir 
sunku, turėtų reaguoti jautriai, 
supra t inga i ,  ramia i ,  pa rodant 
pasitikėjimą, kad jis gali tai įveikti. 
Adaptacin iu la ikotarpiu va ikas 
išgyvena didelį stresą, tai yra normali 
reakcija ir organizmas ieško būdų kaip 
su tuo tvarkytis. Atvira emocijų 
išraiška tiek verkimas, kiek pykčio 
demonstravimas padeda atsikratyti 
didelės vidinės įtampos. Neišreikštos 
emocijos niekur nedingsta, tuomet 
reaguoja kūnas, organizmas suserga.
 

SVARBIAUSIA ATMINTI: 
kad priprasti prie bet kokių pasikeitimų reikalingas laikas. Vieniems jo reikia mažiau, kitiems 
daugiau. Esame skirtingo būdo, charakterio, temperamento. Palinkėdami vaikui geros dienos 

darželyje:  pabučiuokime, pamojuokime, būkime pakiliai nusiteikę, o atėję pasiimti, džiaugsmingai 
pasisveikinkime su vaiku: apkabinkime, pabučiuokime, pakalbinkime, pasidžiaukime susitikimu – 

vaikas visuomet jausis ramesnis, kai žinos ko tikėtis po dienos praleistos darželyje.
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SAUGOKIME SAVO MAŽUOSIUS
 

Gyvenant įvykių sūkuryje labai svarbu pasirūpinti savimi ir savo artimaisiais. 
Faktas - nelaimingų nutikimų mes neplanuojame, tačiau užsitikrinti saugumą 
sau galime leisti. 
Mažieji, kurie tik pradeda eiti į darželį, yra smalsūs, viskuo domisi. Apdraudę 
savo mažuosius ASMENS DRAUDIMU, įvykus nelaimingam atsitikimui, gautą 
išmoką galėsime skirti vaikams gydyti arba racionaliai panaudoti, pavyzdžiui – 
padėti įgyvendinti vaiko svajonę ar suteikti gerų emocijų po patirto 
nemalonaus išgyvenimo.
Draudimo variantų pasirinkimo yra labai daug, pasirinkus patikimą draudimo 
konsultantą, sužinosite apie galimus draudimo variantus Jūsų šeimai pagal 
Jūsų šeimos individualius poreikius.

2018 m. liepos 19 d. Nuo 18.00 iki 20.00 val.

PSICHOLOGO KONSULTACIJA: 
KAIP TĖVAMS IR VAIKAMS PASIRUOŠTI 

IR NUSITEIKTI DARŽELIO LANKYMUI?

ŠEIMOS BILIETO KAINA: 10 Eur

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS RIZIKOS - 
kaulų lūžiai ir išnirimai, randai, odos 
nudegimai, vidaus organų pažeidimai, kitos 
ligos, tokios kaip ūminis apendicitas, ir 
traumos, kurių pasekmės ilgalaikės. 
Galima drausti vienkartiniu metiniu draudimo 
variantu arba studijų draudimu, įtraukiant ir 
nelaimingų atsitikimų riziką. Iš anksto 
pradėję kaupti vaikų studijoms, būsite 
ramesni dėl jų ateities.
  

Konsultacijai galite kreiptis:

Vaida Šimkutė
Klaipėdos skyriaus vadovė
UADBB "Sagauta"
Taikos pr. 19, Klaipėda
Tel.: +370 670 88514
v.simkute@sagauta.lt

Grupinės psichologo konsultacijos metu, tėvelių grupėje aptarsime: 

� Kaip padaryti, kad šis naujas vaiko gyvenimo etapas būtų kiek įmanoma maksimaliai malonesnis, 

džiaugsmingesnis, ramesnis? 

� Kaip pajusti saugumą ir vidinę ramybę? 

� Kaip sau pasakyti, kad viskas bus gerai ir pozityviai nuteikti savo vaiką? 

Susidarysime būtinų veiksmų planą, kuris turi padėti vaikams kovoti už vietą po saule:), nes svarbiausia 

spalvingi vaikystės prisiminimai.

 Kai mūsų mažyliams ateina TAS laikas ir kai tėveliams tenka priimti sprendimą, jog „mano vaikas jau gali 

arba turi eiti į darželį“ tampa nelengvu uždaviniu tiek pačiam suaugusiam, tiek vaikui. Neretai tenka 

konsultuoti ir padėti mamoms ir tėčiams bei jų vaikučiams adaptaciniu darželio lankymo laikotarpiu.

 Pirmiausia sunkiausia būna pačiam suaugusiam sutarti su pačiu savimi, o ką kalbėti apie vaiko savijautą, kai 

jis labai jaučia tėvelių emocinę būseną ir tai persiduoda norom nenorom mūsų vaikui. Centralizuotas nerimas 

kartais užvaldo visą šeimą.

mailto:v.simkute@sagauta.lt
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Naujasis MicroAIR U100 OMRON 

PATOGUS NAUDOJIMAS BET KUR IR BET KADA. 

NEŠIOJAMAS – U100 yra kišeninis inhaliatorius veikiantis baterijų pagalba.  

BEGARSIS – unikali tinklelinė technologija inhaliaciją padaro beveik begarse.  

EFEKTYVUS – tiesioginis medikamentų patekimas į viršutinius (kaukės 
pagalba) ir apatinius kvėpavimo takus (plaučius).

360° VEIKIMAS - Unikalus MicroAIR U100 dizainas leidžia naudoti jį bet 
kurioje pozicijoje. Net gulint, kas palengvina inhaliacijas mažiems vaikams 
ir kūdikiams kai jie miega. 

SAVYBĖS: 

•  Tinklelinė technologija 

•  Veikia su 2 elementais, galinčiais nepertraukiamai dirbti 4 valandas 

•  Praktiškai begarsis 

•  Platus vaistų pritaikymas 

•  Nešiojimo krepšys 

•  360° inhaliacijos pakreipimo padėtys 

•  Mažas vaistų likutis 

•  Higieniškas  - ypač lengva valyti

•  MicroAIR U100 išpurškiamų medikamentų dalelių dydis 4,5 μm MMAD. Tai leidžia vaistams patekti per 
viršutinius (naudojant kaukę) tiesiai į apatinius kvėpavimo takus.

•  Inhaliacijos greitis >0.25 ml / min

• Komplektą sudaro: kaukė vaikui, kaukė suaugusiam, burnos kandiklis, 2 baterijos, naudojimo instrukcija

•  3 metų garantija

Mes gyvename sveiko vaiko pasaulyje!

Sveiko vaiko studija „Mama, aš esu“ organizuoja konferencijas, renginius, seminarus įstaigų 
darbuotojams, pedagogams, sveikatos specialistams, tėveliams, jaunimui, vaikams 

aktualiomis sveikatos ir geros savijautos temomis. 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA: 
Tel.: 8 678 60660, Tiltų g. 16, PC  „Kiras“ (2 a.), Klaipėda

Žindymo konsultantė 
Valdemara Paulauskienė

Konsultuoja vaikus ir 
suaugusius mitybos 

klausimais

Dietistė
Rūta Symenaitė

Padeda ir konsultuoja 
mamytes žindymo klausimais

Vaikų, paauglių, suaugusiųjų 
ir porų konsultavimas ir 

įvertinimas

Psichologė
Daiva Grikšienė

REGISTRACIJA SPECIALISTŲ KONSULTACIJAI MOB.: 8 644 25555



Sveiko vaiko studija „Mama, aš esu“
Adresas - Tiltų g. 16, PC „Kiras“ (2 aukštas)
Mob. 8 678 60 660
El. p. studija@mamaassergu.lt

Būkite sveiki!
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