VILNIAUS LOPŠELISDARŽELIS ,,PAPARTIS“
Grupių darbo laikas
7.30 val. – 17.30 val.

Mūsų dienelė

Vilniaus lopšelio-darželio
,,PAPARTIS“ kontaktai:

Metas į lopšelį

Čiobiškio g. 17, LT-07187 Vilnius
7.30-9.00 – vaikų priėmimas, individualūs
žaidimai, pokalbiai su tėvais.
8.30 pusryčiai.

(8 5) 2415218
rastine@papartis.vilnius.lm.lt

9.15-11.00 – grupės veikla, individuali
veikla, žaidimai grupėje ir lauko aikštelėje.
11.30 – pietūs.
12.00 – 15.00 – poilsis.
15.30 – pavakariai
16.00-17.30 – individualūs žaidimai
grupėje arba lauko aikštelėje, pokalbiai su
tėvais, vaikų išlydėjimas.

Atmintinė tėvams

kintančių ar naujų gyvenimo sąlygų.

Pasakykite vaikui suprantama forma, kuriam
laikui jį paliekate.

Mažylio
adaptacija
lopšelio
grupėje
vidutiniškai trunka apie mėnesį. Nors tai
individualu, nes kiekvienas vaikas yra
skirtingas.

Sugrįžę
po
išsiskyrimo
džiaugsmingai
pasisveikinkite su savo vaiku - apkabinkite,
pabučiuokite, pakalbinkite,
pasidžiaukite
susitikimu.

Vaikui, tiek ir jo tėvams šis laikotarpis yra
ypatingas. Tai metas, kai keičiasi vaiko
pasaulis, kuris iki šiol buvo artimiausia
aplinka, šeima. Mažylio šeimai, tėvams, tai
taip pat nelengvas iššūkis. Tėvai turi palaikyti
vaiko poreikį pažinti ir leisti mažyliui būti
savarankišku.

Jūsų vaikas visuomet jausis ramesnis išsiskyręs
su Jumis, jei žinos, ko tikėtis po išsyskirimo
(džiugaus susitikimo, apkabinimo ir kt.)

Adaptacija – žmogaus prisitaikymas prie

Pirmosiomis dienomis vaiką tegu veda tas
šeimos narys, su kuriuo skirdamasis mažylis
mažiau verkia (prie kurio mažiau prisirišęs)
Grįžę namuose nepalikite jo vieno žaisti,
nustumkite rūpesčius į šalį ir būkite, žaiskite
kartu.
Laukiamas aktyvus bendradarbiavimas
pedagogu ir dienos aptarimas.

Pirmosios dienos lopšelyje
Atsisveikinimo ritualas. Prieš palikdami vaiką
darželyje, nepamirškite su juo atsisveikinti,
pabučiuoti, pamojuoti - tai atlikite per pirmąjį
kartą , būdami draugiški ir ryžtingi. Juk
pastovumas ramina.
Dėmesio! Net jei mažylis verkia, nepabėkite ir
nedinkite paslapčiomis.
Ilgam atsisveikinimui - NE. Kam erzinti ilgu
buvimu, jeigu mamai išėjus jis jau po keleto
minučių nusiramins ir pradės žaisti.
Nusistatykite įprastą tvarką ruošiantis į
darželį: laikykitės dienos rėžimo (derindami su
darželio dienos rėžimu ).

su

Stebėti vaiką, nenuolaidžiauti vaikui, kartu su
pedagogu aptarti dieną, spręsti iškilusias
problemas.
Aptarti vaiko kultūrinius higieninius įgūdžius
ir bendravimą su suaugusiais ir vaikais.
Kiekvienas vaikas grupėje turi savo spintelę,
savo lovytę miegui, rankšluostuką bei vietą
naktipuodžiui.

Vaiko spintelėje turėtų būti atsarginių rūbelių
komplektėlis (-iai), patogi avalynė skirta avėti
grupėje, seilinukas. Jautrios odos, alergiškiems
vaikams turėti savas higienos priemones
(drėgnas servetėles, prausiklius).

Į grupę negalima atsinešti vaistų, aštrių
daiktų, saldumynų ar kt., kas galėtų
pakenkti vaiko sveikatai.

Svarbi informacija
●
●
●

●

●

Vienos dienos maitinimo kaina lopšelyje (1,5-3
m.) – 2.20 Eur, darželyje (3-6 m.) – 2,50 Eur.
Vienos dienos ugdymo reikmių tenkinimui
kaina – 1 Eur.
Vasaros sveikatingumo laikotarpis yra nuo
birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Mokestis už
maitinimą
neskaičiuojamas,
jeigu
atostogaujama.
Vaikai priimami iki 9.00 val. Vėluojant ar
neatvykstant, informuoti mokytojas grupės
telefonu..
Iškilus klausimams kreiptis į grupės mokytojas
arba administraciją.

●

Įėjimas į pastatą su “čipais” juos įsigysite iš
grupės mokytojo.

●

Vaiko sveikatos pažyma (Forma nr.027-1/a)

●

Darželyje organizuojamas sveikatai palankus
maitinimas.

●

Adaptacijos laikotarpiu galima lankyti 4 val.
ugdymą be maitinimo.

Visi mažyliai grupėje yra
laukiami!

