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Rezultatai: 

 
 1. Išanalizavus dvi apklausas dėl vaikų savijautos grupėje išsiaiškinome, kad vaikų jausmų 

prisiminimai apie momentus, kai sužinojo iš tėvų, kad eis į darželį, migloti arba visiškai jų neatsimena. 

 

Pavasario vaikų apklausa (kovo mėn.) Rudens vaikų apklausa (lapkričio mėn.) 

1 pav. Vaikų pojūčiai, kai sužinojo, kad eis į 

darželį. 

Iš pirmo paveikslėlio pateiktos diagramos matome, 

kad daugiau nei pusė grupės vaikų neprisimena - 

71%, o 29% - nežinojo, kas tai darželis ir ką jie 

jautė. 

1 pav. Vaikų pojūčiai, kai sužinojo, kad eis į 

darželį. 

Iš pirmo paveikslėlio pateiktos diagramos matome, 

kad visi vaikai - 100% - neprisimena, ką jie jautė. 

 

 2. Vaikų mėgstamiausia veikla darželyje yra ugdymo veikla lauke. Vaikai mėgsta būti lauke ir 

išmokti ko nors naujo. 

 

Pavasario vaikų apklausa (kovo mėn.) Rudens vaikų apklausa (lapkričio mėn.) 

2 pav. Mėgstamiausia veikla darželyje. 

Iš antro paveikslėlio diagramos matome, kad 42% 

vaikų patinka būti lauke, o žaisti ir išmokti ko nors 

naujo nuomonės pasiskirstė po lygiai – po 29%. 

2 pav. Mėgstamiausia veikla darželyje. 

Iš antro paveikslėlio diagramos matome, kad   

44% vaikų patinka būti lauke, 44% - išmokti ko 

nors naujo, žaisti – 12%. 

 

 3. Iš pirmos ir antros vaikų apklausos galima teigti, kad dažniausiai vaikai grupėje žaidžia su 

draugais. 

 

Pavasario vaikų apklausa (kovo mėn.) Rudens vaikų apklausa (lapkričio mėn.) 

3 pav. Mėgsta žaisti vieni arba kartu. 

Daugiau negu pusė vaikų atsakė, kad grupėje 

dažniausiai žaidžia su draugais - 65%. 35% vaikų 

atsakė, kad žaidžia vieni. 

3 pav. Mėgsta žaisti vieni arba kartu. 
Visi – 100% vaikų atsakė, kad grupėje dažniausiai 

žaidžia su draugais. 

 

 4. Iš vaikų atsakymų matome, kad visi vaikai turi bent po vieną draugą.  

 

Pavasario vaikų apklausa (kovo mėn.) Rudens vaikų apklausa (lapkričio mėn.) 

4 pav. Draugų kiekis grupėje. 

Iš pateiktos diagramos matome, kad 59% vaikų turi 

po 2-3 draugus, 23% turi vieną draugą ir 18% vaikų 

turi daug draugų. 

4 pav. Draugų kiekis grupėje. 

Iš pateiktos diagramos matome, kad didesnė dalis 

vaikų - 67% - turi 2-3 draugus, o 33% vaikų turi 

vieną draugą. 

 



5. Daugumai vaikų patinka žaisti su draugais.  

 

Pavasario vaikų apklausa (kovo mėn.) Rudens vaikų apklausa (lapkričio mėn.) 

5 pav. Žaidimai, kuriuos vaikai žaidžia 

dažniausiai. 

52% atsakė, kad dažniausiai žaisti grupėje jiems 

patinka „kartu su draugais“, po lygiai pasiskirstė 

nuomonės, kad žaisti patinka „vienam“ ir „žaisti 

kartu su draugu“ – po 24%. 

5 pav. Žaidimai, kuriuos vaikai žaidžia 

dažniausiai. 

67% vaikų atsakė, kad dažniausiai žaisti grupėje 

jiems patinka „kartu su draugais“, 33% vaikų 

patinka „žaisti kartu su savo draugu“. 

 

 6. Vaikai grupėje jaučiasi laisvai.  

 

Pavasario vaikų apklausa (kovo mėn.) Rudens vaikų apklausa (lapkričio mėn.) 

6 pav. Vaikų savijauta grupėje. 

Iš pateiktos diagramos matome, kad vaikai grupėje 

jaučiasi „laisvai“ - 100%. 

6 pav. Vaikų savijauta grupėje. 
Iš pateiktos diagramos matome, kad vaikai grupėje 

jaučiasi „laisvai“ - 100%. 

 

 7. Grupės atmosfera yra draugiška ir šilta. 

 

Pavasario vaikų apklausa (kovo mėn.) Rudens vaikų apklausa (lapkričio mėn.) 

7 pav. Grupės atmosfera. 

Didesnė vaikų dalis - 94% - atsakė, kad dažniausiai 

grupėje atmosfera yra „draugiška, šilta“ ir tik 6% 

atsakė, kad „nežino, man nerūpi“. 

7 pav. Grupės atmosfera. 

100% vaikų atsakė, kad grupėje atmosfera yra 

„draugiška, šilta“. 

 

 8. Vaikų apklausa parodė, kad dauguma vaikų norėtų grupėje turėti atskirą erdvę, kur galima pabūti 

vienam arba kartu su draugu (-ais); kartu su tėvais apgalvoti ir pateikti pasiūlymus dėl išvykų už darželio 

ribų. 

 

Pavasario vaikų apklausa (kovo mėn.) Rudens vaikų apklausa (lapkričio mėn.) 

8 pav. Grupės tobulinimo siūlymai. 

Iš 8 paveikslėlyje pateiktos diagramos matome, kad 

41% vaikų norėtų turėti „atskirą kampelį/ 

erdvę“ grupėje, 35% vaikų - „dažniau kartu su 

tėvais apgalvoti ir siūlyti įvairias išvykas“. 24% 

vaikų norėtų turėti „daugiau įdomių žaislų, 

žaidimų“. 

8 pav. Grupės tobulinimo siūlymai. 

Iš 8 paveikslėlyje pateiktos diagramos matome, kad 

daugiau negu pusę vaikų - 56% norėtų kartu su 

tėvais apgalvoti ir siūlyti įvairias išvykas, o 44% - 

turėti daugiau įdomių žaislų, žaidimų“. 

 

9. Sužinojome, kad maistas, gaminamas darželyje yra skanus ir vaikams patinka.  

 

Pavasario vaikų apklausa (kovo mėn.) Rudens vaikų apklausa (lapkričio mėn.) 

9 pav. Maistas darželyje. 

Daugiau negu pusė vaikų atsakė, kad „taip, skaniai 

gamina“ - 58,8%, o 42% apklaustųjų atsakė, kad 

„kartais patinka, būna skanu“. 

9 pav. Maistas darželyje. 
Didesnė dalis vaikų - 78% - atsakė, kad „taip, 

skaniai gamina“. 22% - kad „kartais patinka, būna 

skanu“. 

 

  10. Išanalizavus dvi ugdytinių apklausas (kovo ir lapkričio mėn.) galima teigti, kad vaikams 

patinka pedagogų ugdomoji veikla.   

 



Pavasario vaikų apklausa (kovo mėn.) Rudens vaikų apklausa (lapkričio mėn.) 

10 pav. Pedagogų ugdomoji veikla.  
Daugumai vaikų -76% - patinka veikla, kurią siūlo 

ir organizuoja pedagogai („įdomiai“, „išsamiai“).  

24% atsakė, kad „būna įdomu kartais“. 

10 pav. Pedagogų ugdomoji veikla. 

78% - patinka veikla, kurią siūlo ir organizuoja 

pedagogai. 22% apklaustųjų atsakė, kad „būna 

įdomu kartais“. 

 

Išvados: 

1. Tikėtina, kad tėvai mažai arba visiškai neskiria dėmesio vaiko paruošimui jo naujam gyvenimo 

etapui iki atvykimo į darželį. 

2. Vaikams labai patinka veikla lauke. 

3. Visi vaikai turi bent po vieną draugą. 

4. Ugdytiniai darželyje jaučiasi komfortiškai, gali elgtis laisvai. 

5. Vaikai pageidauja turėti sau atskirą uždarą komforto erdvę. 

6. Vaikams darželyje gera ir dėl to, kad jie skaniai maitinami. 

7. Vaikams labai patinka pedagogų veikla darželyje. 

 

Rekomendacijos įstaigos bendruomenei: 

1. Paruošti ir vykdyti šeimų adaptacijos planą. 

2. Paįvairinti ugdytinių veiklą lauke panaudojant netradicines erdves, ugdymo formas. 

3. Stengtis, kad kiekvieno vaiko draugų ratas plėstųsi. 

4. Ir toliau palaikyti gerą atmosferą grupėje. 

5. Kartu su vaikais bei tėvais aptarti ir įrengti atskirą uždarą erdvę grupėje, kurioje ugdytiniai galėtų 

pabūti patys su savimi arba draugu (-ais). 

6. Paįvairinti esamą valgiaraštį. 

7. Daugiau domėtis vaikų norais ir atsižvelgti į juos. 
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