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Apie tyrimą
○ Tyrimas atliktas visuose Klaipėdos rajono 

lopšeliuose darželiuose.
○ Apklausas savo kuruojamose įstaigose vykdė PPT 

psichologės: Sandra Anuškevičienė, Dainora 
Bartkienė, Veronika Daugėlienė, Rimantė 
Ignatjevienė, Vaida Varnelytė, Gražina 
Alminaitė-Vaivadienė.

○ Duomenis apibendrino Rimantė Ignatjevienė ir 
Veronika Daugėlienė.



Apklausta 
○ 40 pedagogių, šiais mokslo metais priėmusių į grupes 

darželio nelankiusių vaikų.
○ 179 tėvai, šiais mokslo metais atvedę vaikus į 

darželius.



Gauti rezultatai
○ Visi pedagogai ruošiasi vaikų adaptacijai.

○  

○  

Nusistovėjusią ir aiškią vaikų adaptacijos tvarką turi  Mieste Rajone

Turi 44,4% 77,3%

Iš dalies 66,6% 33,7%

Kokiu būdu ruošiasi adaptacijai? Mieste Rajone 

Turi parengusios rekomendacijas tėvams ir siekia jų laikytis 38,9% 68,2%

Leidžia aktyviai dalyvauti tėvams ir pasikliauna jų nuomone 55,6% 45,5%

Dažniausiai laikosi nusistatytos tvarkos ir tik išskirtiniais 
atvejais tariasi su tėvais

16,7% 27,3%

Neturiu aiškaus plano 27,8% 0%



Kokiais būdais auklėtojos susipažįsta su būsimųjų 
auklėtinių tėvais



Problemos, su kuriomis susiduria 
pedagogės

○ Tėvų ir vaikų išsiskyrimo sunkumai;
○ Nepakankamos tėvų žinios apie adaptaciją;
○ Vaikų emocinių poreikių nepaisymas;
○ Dienos režimo namuose ir darželyje skirtumai;
○ Ne visada pagrįsti tėvų reikalavimai.



Kokios pagalbos pedagogės norėtų iš 
administracijos
○Daugiau domėjimosi, kaip auklėtojoms sekasi 
adaptacijos metu;
○Daugiau naujų žaislų grupėse;
○Ilgesnio laiko adaptacijai (kai priima po kelis vaikus);
○Galimybės anksčiau susipažinti su tėvais ir jų vaikais;
○Kad adaptacijos metu lopšelio grupėje dirbtų 2 
auklėtojos.



Tėvų požiūris į adaptaciją
○ 83,2 % tėvų ruošiasi vaikų adaptacijai darželyje;
○ 84,4 % tėvų pakanka informacijos apie adaptaciją;
○ 65,4 % tėvų mano, kad adaptacijos metu yra 

patiriamas stresas. Miesto ugdymo įstaigas 
lankančių vaikų tėvai tuo buvo įsitikinę dažniau.





Sunkumai, su kuriais susiduria tėvai 
ir jų vaikai adaptacijos metu
○ Atsiskyrimas;
○ Pietų miegas;
○ Sergamumas;
○ Verkimas;
○ Enurezė;
○ Nenoras eiti į darželį;
○ Miego sutrikimai;
○ Emociniai sunkumai;
○ Rytinis kėlimasis.





Rekomendacijos 
○ Svarbu turėti aiškią adaptacijos periodo tvarką.
○ Suteikti tėvams objektyvią informaciją apie vaikų 

adaptaciją ir pasiruošimą jai.
○ Sudaryti sąlygas individualiems tėvų ir pedagogų 

susitikimams iki vaiką atvedant į darželį.
○ Esant poreikiui nukreipti psichologo konsultacijai dar 

iki pradedant lankyti darželį.
○ Užtikrinti adaptacijos aptarimą nedalyvaujant vaikui.



Ačiū ☺


