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darželyje
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"Drevinukas"



Žodis adaptacija reiškia prisitaikymą.

Tai etapas - kuriame vaikui reikia

priprasti prie naujos aplinkos, išmokti

naujų taisyklių, tvarkos, būti grupėje

su kitais vaikais ir pan.

Kas tai?

Kas būdinga vaikui
adaptacijos
laikotarpiu?

Padidėjęs jautrumas

Aplinkos stebėjimas

Atsiranda santykio ieškojimas

Atsiranda nesaugumo jausmas

Gali prasidėti ligos

Gali darytis irzlesnis

Neramiai miegoti ir pan.

Aišku kiekvienas vaikas gali

skirtingai išgyventi šį laikotarpį,

tačiau dažnai pastebimas:

Šios reakcijos yra normalu, nes vaikui

reikia kuriam laikui atsiskirti nuo

mamos ar tėčio, prie kurio buvo

prisirišęs. Taip pat reikia priprasti

prie jam kol kas svetimos aplinkos.



Adaptacijai reikia
laiko - dažnai ją
reikia tiesiog išbūti!

Tačiau jei jus neramina tam tikras

vaiko elgesys adaptacijos periodu,

būtinai apie tai pasikalbėkite su ten

dirbančia auklėtoja ir specialistais,

pavyzdžiui, psichologu. Jie Jums

galės suteikti daugiau informacijos

apie tai, kaip Jūsų vaikui sekasi

darželyje.



Užtikrinti ir ramūs tėvai -
lengvesnis adaptacijos
procesas vaikui!

Atsitinka taip, kad tėvai kartais

daugiau nerimauja dėl vaiko ėjimo į

darželį nei pats vaikas. Tai

pirmiausia Jūs, tėvai turite sau tvirtai

pasakyti, kad Jūsų vaikas eis į

darželį, tai priėmę jausitės ramiau.

Nusiteikite, kad galite patirti

nemalonias adaptacijos pasekmes -

vaikas gali darytis mažiau

sukalbamas, kurį laiką neramiai

miegoti, gali dažniau sirgti ir kita.

Lengviau vaikas adaptuosis prie

darželio, jei iki darželio vaikas turėjo

išsiskyrimo patirčių, buvo keičiama

aplinka, jei darželį lanko vaiko jau

pažįstamas žaidimo draugas.



Jei paliekate vaiką darželyje,
neišeikite neatsisveikinę, nes vaikas
gali išsigąsti, kad jį palikote.
Įvardykite po kurios veiklos atvyksite
jo pasiimti. Mažiems vaikams laiko
sąvoką dar nėra suprantama, tad šiuo
atveju geriausia būtų sakyti, kad
pasiimsite jį po tam tikros veiklos,
pavyzdžiui, pietų miego, vakarienės ir
pan.
Pasakokite vaikui, kas yra darželis, ką
ten galima daryti. Svarbu pateikti ne
tik teigiamas patirtis, tačiau paminėti,
kad gali būti dienų, kai supyks ir pan.
Taip pat pravartu prieš vaikui lankant
darželį, jį pratinti prie to darželio
rėžimo (panašiu metu valgyti, miegoti,
eiti į lauką ir pan.). Vaikui jau
pradėjus lankyti darželį pokyčių ir
taip bus daug, bet jei bus dalykų prie,
kurių jam nereikės prisitaikyti, vaikui
bus lengviau.
Svarbu, kokį santykį palaikote su
auklėtoja. Jei santykiai šilti, vyrauja
pasitikėjimas, vaikui bus lengviau
prisirišti prie to žmogaus. Tai
palengvins adaptacinį procesą bei
sustiprins motyvaciją eiti į darželį. 
Jei aktyviai įsitrauksite į darželio
gyvenimą (renginiai, išvykos, darbelių
darymas ir kita) - tai taip pat vaikui
leis pasijausti saugiam darželyje!
Vaikui prisitaikyti darželyje padeda,
kokia nors namų detalė (žaislas,
nuotrauka ir pan.)
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