
 

• Nuo pačių tėvų požiūrio priklauso 

vaikelio savijauta adaptacijos metu – ar 

tėvai mato savo vaiką gebantį kurti 

santykį, ar atvirkščiai - neturintį jokių 

savarankiškumo įgūdžių. Kuo stipresnė 

tėvų baimė, tuo sunkesnė būna vaiko 

adaptacija. 

• Tikroji adaptacija prasideda tada, kai 

mamytė išeina ir vaikas paliekamas 

darželyje vienas, tik tuomet vaikas 

pradeda megzti santykį su suaugusiais  

ir vaikais. 

• Vaikams keičiasi dienos ritmas, 

režimas, atsiranda įvairių taisyklių, 

kurių namuose nereikėjo laikytis. 

Namuose laikykitės dienos režimo, 

panašaus į darželio.  

• Vaikai greitai pastebi, kad nebegauna 

tiek dėmesio, kiek jo gavo iš savo 
tėvelių, ir tai juos gąsdina. Labai 

svarbu namuose vaikui jaustis mylimam 

bei saugiam. Tačiau nereikėtų vaikui 

namuose pataikauti, visko daryti už jį. 

• Vaikai nesuvokia laiko: jei mama išėjo, 

jiems atrodo, kad ji negrįš. Todėl labai 

svarbu nurodyti vaikui konkretų 

veiksmą, po kurio mama jį paims, pvz. po 

to, kai pamiegosi.  

• Atsineškite namų žaisliuką miegui,  nes 

taip vaikui bus saugiau užmigti, vaikas 

jaus namų kvapą – tai gali būti 

skudurėlis, žaisliukas ar rankšluostėlis.  

KĄ REIKIA ŽINOTI APIE  VAIKO 

ADAPTACIJĄ DARŽELYJE ... 
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 KAI VAIKUI 1 – 2 METAI: 

• Ar mažylis parodo daiktus 

paveikslėlyje? 

• Ar supranta ir vykdo paprastus 

paliepimus (atnešk kamuolį, padėk 

batus)? 

• Ar vaikas taria dviejų žodžių frazes 

(einam namo, noriu pieno ir pan.)? 

 

KAI VAIKUI 2 – 3 METAI: 

• Ar vaikas gali atlikti iš karto du 

paliepimus (paimk knygą ir atnešk man)? 

• Ar vaikas kalba 2 -  3 žodžių sakiniais? 

• Ar dažnai vaikas į jus kreipiasi 

norėdamas bendrauti, susipažinti su jį 

supančia aplinka, klausinėja kas ir kur? 

 

KAI VAIKUI 3 – 4 METAI: 

• Ar gali apibūdinti daiktus pagal spalvą, 

dydį? 

• Ar klausinėja kas? kodėl?, norėdamas 

sužinoti ? 

• Ar gali padeklamuoti bent vieną 

eilėraštuką ar padainuoti dainelę? 

 

KAI VAIKUI 4 – 5 METAI: 

• Ar vaikas gali papasakoti, ką veikė 

darželyje, su draugais? 

• Ar taisyklingai derina žodžius 

sakiniuose? 

• Ar taisyklingai taria garsus? 

 

KAI VAIKUI 5 – 6 METAI: 

• Ar vaikas kalba išplėstiniais sakiniais? 

• Ar domisi kalba, raidėmis? 

• Ar geba palaikyti pokalbį ir dalyvauti 

jame? 

 

 

 

LOGOPEDO PAGALBOS REIKIA, JEI... 

     Į žemiau pateiktus klausimus atsakote  

     neigiamai 



 

  

MAMA, TĖTI... 
 

 

 

 

 

ŽAIDŽIANT VAIKAS IŠMOKSTA 

KUR KAS DAUGIAU, NEI MOKANT 

JĮ “TRADICIŠKAI” 
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KAIP PAGIRTI VAIKĄ  

Tai bent!            

Nuostabu!       

 Šaunu! 

 Valio! 

 Kaip įdomu! 

 Aš žinojau,  

 kad tu tai padarysi!  

Tu labai padėjai! 

 Tu toks savarankiškas! 

 Aš pasitikiu tavimi! 

 Tu mane pradžiuginai! 

 Aš tavimi didžiuojuosi! 

 Tu gražiai (šauniai, 

puikiai, nuostabiai)… 

žaidei (kalbėjai, 

sugalvojai, pabuvai, 

padarei ir t.t.)!   

Koks puikus 

pagalbininkas!  

Kaip įdomu!  

 

 

  

 

 

Šeima – man svarbiausia vieta visoje žemėje.  

Būkite ryžtingi – man reikia saugumo pojūčio. 

Nelepinkite manęs. Gerai žinau, kad neturiu 

gauti visko, ko reikalauju. Taip tik bandau savo 

jėgas.  

Leiskite man pajusti mano blogų poelgių 

pasekmes. Kartais gerai pasimokyti nemalonių 

ir skausmingų dalykų. 

Nebambėkite. Priešingu atveju turėsiu nuo 

Jūsų gindamasis tapti kurčias. 

Laikykitės duoto žodžio. Jaučiuosi siaubingai 

nusivylęs, kai iš pažadų nieko neišeina. 

Būkite nuoseklūs. Kai Jums trūksta 

nuoseklumo, nustoju Jumis tikėti. 

Išklausykite mane, kai kamuoju savo 

klausimais. Jeigu mane atstumsite, tai 

paaiškinimų ieškosiu kur nors kitur. 

Priimkite mano nerimą ir baimes. Nesakykite 

man, kad jie neprotingi. Jie tiesiog yra. 

Būkite savimi. Nedarykite iš savęs idealų, nes 

tiesa apie Jus ateityje gali būti nepakeliama. 

Atminkite, kad be galo mėgstu eksperimentus. 

Mane domina visas pasaulis. Tiesiog tai mano 

gyvenimo būdas.  

 

 

 

 

 

 

 


