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      Vasara prabėgs ir į ikimokyklinio ugdymo įstaigų lopšelių grupes sugužės daug mažylių. Tėčiams, o ypač mamoms, prasidės nerimo kupinos dienos dėl pasikeitusio vaikučio gyvenimo. Šiems pasikeitimams reikėtų ruoštis jau dabar.       Pirmiausia tėvai turi ruoštis tam žingsniui. O tai reiškia – leisti vaikui būti savarankiškam, neuždaryti tarp keturių sienų, o pratinti prie svetimų žmonių, skatinti bendrauti tiek su vaikais, tiek su suaugusiaisiais, dažnai priminti, kad mažyliui teks eiti pas kitus vaikus pažaisti, pabūti be tėvų ir t. t.       Darželyje vaikams keičiasi dienos ritmas, režimas, atsiranda įvairių taisyklių, kurių namuose nereikėjo laikytis, ir kt. Vaikai greitai pastebi, kad nebegauna tiek dėmesio, kiek jo gavo iš savo tėvelių, ir tai juos gąsdina. Tokiems mažiems vaikams dar labai reikia saugumo, globos, padrąsinimo, užuovėjos nuo svetimos aplinkos ir kitų vaikų.Patarimai šeimoms, ketinančioms leisti  vaiką  į ikimokyklinę įstaigąĮsitikinkite, ar tikrai esate pasiruošę išleisti savo atžalą į darželį. Tvirtai apsisprendę, nesiblaškykite.Pasitikėkite darželyje dirbančiais ikimokyklinio ugdymo mokytojais ir ugdymo programa, pagal kurią jie ugdys Jūsų vaiką.Venkite išankstinės neigiamos nuostatos (gal mano vaiką skriaus, blogai prižiūrės, susargdins...). Turėkite teigiamą požiūrį, nes nuo jo priklausys Jūsų vaiko nusiteikimas lankyti darželį. Jūsų jaudulys, neramios mintys, emocijos persiduoda vaikui. Prieš leisdami vaiką į darželį, nuteikite jį būsimiems pasikeitimams. Esant galimybei pasivaikščiokite šalia darželio, apžiūrėkite lauko teritoriją. Būkite kantrūs ir atminkite, kad priprasti prie bet kokių pokyčių reikia laiko, vieniems mažiau, kitiems daugiau, nes visi esame skirtingo būdo, charakterio ir temperamento.Nusiteikite pradėjus lankyti darželį išvysti vaiko ašaras - tai normali vaiko reakcija į išsiskyrimą su jumis naujoje aplinkoje. Vaiką prie darželio aplinkos ir ritmo pratinkite palaipsniui.Pasitarkite, kuris šeimos narys pirmomis dienomis atves vaiką į darželį. Tai turėtų būti asmuo su kuriuo vaikas skiriasi lengviausiai.Sudarykite pastovią šeimos dienotvarkę. Tai suteikia vaikams saugumo jausmą.Laikykitės vaikams duoto pažado, kad neprarastumėte pasitikėjimo. Namuose laikykitės dienos režimo, panašaus į darželio. Apie darželį, vaikui girdint, kalbėkite tik teigiamai, linksmai.                           Vaikštinėdami lauke su vaiku, paprašykite, kad jis eitų greta, nes darželyje mokytojai būna sunku suvaldyti būrį vaikų. Kuo anksčiau atpratinkite vaiką nuo sauskelnių.             Svarbiausia yra suvokti, kad visi jauduliai, nemalonumai, susiję su adaptacija, praeis.  Pradėję lankyti darželį vaikai pajaučia visai kitokį gyvenimą nei namuose, nes čia jie žaidžia, bendrauja, mokosi daugelio dalykų, susiranda draugų, lavėja įvairiapusiškai ir pamato kitokią aplinką ir žmones. Darželyje vaikai gyvena savo gyvenimą su džiaugsmais ir ašarėlėmis, su sėkmėm ir nesėkmėm, su išdaigomis ir savo emocijomis, su draugais ir žaidimais...                                                                           Daugiau informacijos galite rasti www.klrppt.lt arba Facebook     https://www.facebook.com/klrppt.lt/Parengė Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Rimantė Ignatjevienė




