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Tyrinėjimas

Vaikas tapo savarankiškas.
"Aš pats!"
Vaikas pradeda aktyviai tyrinėti aplinką.

Šiame laikotarpyje svarbus tėvų palaikymas,
padrąsinimas, saugumo užtikrinimas. 
Tėvų užduotis – skatinti vaiko susidomėjimą
pasauliu.



Jeigu iš vaiko reikalaujama
per daug, neatsižvelgiant į
vaiko galimybes, vaikui tai

gali sukelti
menkavertiškumo,

bejėgiškumo jausmą. Vaikas
jaučia, kad nuvilia tėvus ir
nusivilia pats savimi. 

Vaikas bando pats
apsimauti pėdkelnes.
Jis mėgina ir vienaip,

ir kitaip, bet
nesiseka.

Ką darote Jūs? 

Savarankiškumas



Ne!

Šiuo stebuklingu žodeliu vaikas
bando sau ir aplinkai įrodyti

savo savarankiškumą.



 

Bendraudami su vaiku ne
klauskime: „Ar eisim į lauką?“
(nes atsakymas bus „NE“) o 
 sakykime: „Dabar eisime į

lauką“. 

Kad  ugdytųsi vaiko savarankiškumas
ir autonomiškumas, duokime vaikui
pasirinkti: „Kurią kepurėlę užsidėsi
einant į lauką: raudoną ar žalią?“.



Tokių metų vaikai naudoja
įvardį „aš“, „man“,
kalbėdami apie save.
Taip pat įvardija save
vardu, trečiuoju asmeniu. 
Tokiu būdu vyksta savęs
įprasminimas.

"Aš"



Dvejų-trejų metų piliečiai
išgyvena autonomiškumo

laikotarpį. 
Jei vaikas turi galimybę rinktis
kasdieninėje veikloje, puodo

reikalai nebus išimtis ir jis
galės ramiai rinktis, kada

tuštintis.



Nubrėžkite aiškias ribas, kiek ir kur
yra saugu.
Kalbėkite aiškiai ir trumpai: „Elektros
lizdo liesti negalima, nes tai labai
pavojinga“.
Jei kas nors namuose yra
draudžiama liesti, tai tik dėl vaiko
saugumo. 
Tos pačios ribos galioja esant ir
mamai, ir tėčiui, kai namuose yra
svečių, kai esame linksmi ar pavargę. 

Ribos ir saugumas



Trimetis Ignas lipa į medį. 

„Nelipk, man baisu“, sako mama. 

Kas nutinka negerai? Ar tikrai į
medį negalima, nes mamai baisu? 

Kai mama nusisuka – vaikas lipa,
nes nenori gąsdinti mamos. 



Labai svarbu nuo pat pirmųjų dienų su
vaiku bendrauti žmonių kalba. 
Kuo anksčiau įtraukite į kasdienybę
knygeles ir jų vartymą bei skaitymą.
Kalbėjimas, knygų skaitymas padeda
vaikui įsitraukti į kalbinę tarpusavio
supratimo kultūrą. 
Kalba ir tarpusavio bendravimas (kad ir
be  atsako) padeda išsakyti (jūs išsakote),
kas vyksta vaiko viduje, nurimti, suvaldyti. 

Kalba



Jausmai
Jausmai, kad ir kokie stiprūs ir nemalonūs, yra

normali ir labai svarbi kiekvieno žmogaus
gyvenimo dalis. 

Stiprių jausmų apimtas vaikas turi iš suaugusiųjų
sulaukti pagalbos, o ne bausmės. 

Negalima gėdinti vaiko, šaipytis iš to, ką jis
jaučia. 

Jeigu namie vaiko jausmams nėra vietos, vaikas
ras vietą, kur galės „padėti“ savo jausmus. 

 



Kai vaiką apima stiprios emocijos, svarbu paaiškinti, kas
jam nutiko („tu labai stipriai supykai, nes laikas eiti
namo“) ir pamokyti, kaip galima suvaldyti ir tinkamai
reikšti stiprius jausmus („pasikalbame, kas nutiko“,
„einam, pabandysime nusiraminti, gal nupieškime
piktumą ar paskaitykime knygelę?“).
Jei vaikas verkia paliktas darželyje, įvardinkite, jog jam
liūdna ir leiskite jam paverkti. 
Svarbu suteikti jausmams pavadinimą ir įvardinti
priežastį. 



Kai vaiką apima itin stiprūs jausmai (pykčio
priepuolis), svarbu tinkamai reaguoti. Sakyti

vaikui, kad „tu pyksti, bet tau pavyks
nusiraminti“. Ir išbūti su vaiku tą laiką.
Jei vaikas nori mesti daiktus, muštis,

kiekvieną kartą paimti rankutę ir sustabdyti
šį veiksmą. Pabrėžti, kad „taip, tau labai

pikta, bet negali nieko skriausti“.
 



Vaikas mokinasi žaisti vaidmeninius
žaidimus.
Tėvelių pagalba žaidime - pavyzdys
rodantis, kaip veikia pasaulis.
Vaikai nori draugauti, tik dar
nesiseka bendradarbiauti. 
Mokinasi dalintis. Tėveliai gali
mokyti žaisti dalijimosi žaidimus. 

 

Tarpusavio santykiai/socialumas



Pateikiant darželį vaikui, svarbu tėvų
požiūris ir nusiteikimas jos atžvilgiu.
Darželis – ugdymo įstaiga, kur vaikas
išmoksta naujų bendravimo formų,
pažįsta save ir kitus vaikus, išmoksta
socialinių įgūdžių. 
Jei jau nusprendėte vesti vaiką į
darželį – darykite tai nuosekliai ir
nuoširdžiai.

Ugdymo įstaiga



Darželio lankymas yra ilgas tėvų ir vaikų
išsiskyrimas. 
Svarbus klausimas: ar tėvai pasirengę vaiką vesti į
darželį?
Priėmę darželį kaip naują vaiko gyvenimo etapą –
palengvinsim adaptaciją ne tik vaikui, bet ir sau.  
Ruošiant vaiką darželiui, svarbu akcentuoti, jog tai –
vaiko kasdienybė, o ne žaidimų kambarys, į kurį jis
eina kada nori.  

 



Adaptacija
Protestas. Vaikai jausmus išreiškia veiksmais ir elgesiu, kuris mums

atrodo agresyvus, netinkamas. 

Vaikai gali pradėti muštis, kandžiotis, rėkti, kristi ant grindų. Toks
elgesys – visiškai normalus.

Šitose situacijose svarbu išlikti kantriems ir atjausti šiuos jausmus,
padėti įvardinti juos. Dažniau apkabinti vaiką, leisti jam papasakoti,

išžaisti, ką išgyvena.



Po nerimastingo ir audringo laikotarpio ateina susitaikymas ir
priėmimas darželio kasdienybės.

Vaikas gali grįžęs papasakoti eilėraštuką ar pasaką, kurią skaitė
auklėtoja.

Aptarti įvykius, draugus, žaidimus.
Dažnai vaikai nori pasiimti „namų daiktą, kvapą“. Leiskite tai daryti,

leiskite išsirinkti. 
 

Svarbu prisiminti, jog šis audringas laikotarpis yra laikinas ir
praeina.

 



Adaptacija yra natūralus
reiškinys, kurį vaikas turi
išgyventi ir nuo jo nereikia
bėgti.
 
Tėveliai savo elgesiu ir kalba
gali skatinti vaiko pasitikėjimą
darželiu ir auklėtojomis. 

Pasakokite vaikams, ką jie
darys darželyje ir kada
ateisite jų pasiimti. 

Pasiėmus vaiką
papasakokite savo dieną,
paklauskite, ką jis nuveikė,
dėl ko liūdėjo, dėl ko
džiaugėsi. 

Ką gali padaryti tėvai?



Atsisveikinant su vaiku nedvejokite: apsikabinate,
pabučiuojate ir pasakote, kad pasimatysite vakare
(“kai pamiegosi ir pavalgysi”). 
Jei vaikas verkia, leiskite tai daryti. 
Nerekomenduojama palikti vaikų neatsisveikinus – tai
sukelia nepasitikėjimą, pyktį ir nusivylimą. 

Po darželio skirkite vaikui daugiau dėmesio: gaminkite,
skaitykite, kalbėkitės.  
Netinkamo elgesio priežastys, jausmų valdymas –
iššūkis ir užduotis tėvams. 
Šiuos uždavinius galima išspręsti kartu su pedagogo
pagalba.



Būtų gerai, jei tėvai būtų susipažinę su
darželio taisyklėmis.

Suradus tinkamą laiką, papasakoti
pedagogui apie savo vaiką.

Praneškite apie svarbius pokyčius
šeimoje, kad auklėtoja geriau suprastų

pasikeitųsį vaiko elgesį.



Vietoje pabaigos



Dėkoju už dėmesį


