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PRAKTIŠKI PATARIMAI    

TĖVAMS, kurie yra kitakalbiai. 
 

 

SVEIKI ATVYKĘ Į  

VAIKŲ DARŽELĮ! 

 

 

 
 

VIETA DARŽELYJE: 
Jūsų vaikui suteikta vieta darželyje galioja iki 

mokyklos lankymo pradžios. 

 

PRADŽIA: 

Jūs gausite laišką, kuriame bus nurodyta 

atvykimo data ir grupė, kurią vaikas lankys. 

Svarbu, kad pirmas dienas darželyje kartu su 

vaiku praleistų vienas iš tėvų. Kai kurie 

darbdaviai tuo tikslu suteikia tėvams     

apmokamų atostogų. Šias sąlygas su savo 

darbdaviu jūs turite aptarti patys. 

Kiek laiko pirmosiomis dienomis su vaiku      

jums teks praleisti darželyje, aptarsite su 

atsakingu pedagogu. 

Leiskite vaikui pasiimti su savim į darželį kokį 

nors mėgstamą žaislą, žinduką ar kitą daiktą, prie 

kurio vaikas yra prisirišęs. 

Suteikite darželio darbuotojams svarbiausią 

informaciją apie savo vaiką.  

 

 

 

 

 

ATVEDIMAS IR PASIĖMIMAS IŠ 

DARŽELIO: 

Praneškite personalui, kokiu laiku jūs atvesite 

vaiką ir kada jį pasiimsite iš darželio. Jei kyla 

klausimų, skirkite laiko pakalbėti su personalo 

darbuotojais ir išsiaiškinti jums rūpimus 

klausimus.  

Jei jūsų vaiką ateis pasiimti kitas asmuo – ne 

patys tėvai, apie tai informuokite personalą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEATĖJIMAS Į DARŽELĮ: 

Informuokite vaikų darželio personalą, jei vaikas 

suserga arba dėl kitos priežasties lieka namie. 

 

Atostogos: Visi vaikai privalo tam tikrą laiką  

atostogauti vasaros metu. 

 

Sergantys vaikai paprastai turi likti namie. Jeigu 

vaikas suserga vaikų darželyje, apie tai 

pranešama tėvams. 
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APRANGA: 

Vaikai kiekvieną dieną kelias valandas 

praleidžia lauke, todėl jiems reikalingi       

rūbai, atitinkantys oro sąlygas. Kiekvieno  

vaiko rūbams skiriama individuali lentyna 

rūbinėje. Tvarką čia prižiūri patys tėvai. 

 

Tėvai turi patys pasirūpinti, kad vaiko        

rūbai atitiktų metų laikų orus. 

 

Kiekvieno vaiko lentynoje turėtų būti šie 

atsarginiai rūbai: 

apatiniai rūbai, kelnės, kojinės, megztinis, 

(sauskelnes tiems, kuriems jos būtinos),   

plonas kombinezonas, drabužiai nuo       

lietaus, lietaus batai/botai. 

Žiemos metu: kumštinės bei pirštuotos 

pirštinės, kepurė, šalikas, vilnoniai        

apatiniai rūbai, šilti žieminiai batai            

(tinka goretex) ir šiltas kombinezonas.                               
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

VIDAUS AVALYNĖ: 

Vaikai privalo turėti šlepetes arba basutes 

vaikščiojimui patalpoje. 

Visi viršutiniai, apatiniai ir atsarginiai 

drabužiai, taip pat ir avalynė, turi būti  

pažymėti vaiko vardu.  
 

MITYBA: 

Maistas, kurį įdedate vaikui į darželį, turi     

būti sveikas, maistingas, jame turi būti      

mažai cukraus. 

Nepatariama dėti vaikams limonado ar    

saldžių kepinių paprastomis savaitės   

dienomis. 

GIMTADIENIŲ ŠVENTĖS: 

Darželyje yra tradicija švęsti/paminėti vaikų 

gimtadienius. Kiekviename darželyje tai 

daroma pagal individualias tradicijas. 
 

VERTĖJAS VAIKŲ DARŽELYJE: 

Vaikui pradėjus lankyti darželį, tam, kad būtų 

užtikrintas tėvų ir darželio darbuotojų kuo 

geresnis tarpusavio supratimas, kartais svarbu 

turėti vertėją. Darželis gali užsakyti vertėją iš 

vertimų biuro.  
 

DARŽELIŲ DARBO PLANAS: 

Kiekvienas darželis turi savo metinį planą, 

kuris pateikiamas tėvams. 

Planuose išdėstyta, kokiu būdu vaikams bus 

suteiktas saugumas, priežiūra, įspūdžiai ir 

ugdymas. 

Visuose darželiuose dirba kvalifikuotas  

personalas, kuris užtikrina vaikų saugumą ir 

gerovę. 

 

INFORMACIJA  APIE VAIKŲ 

DARŽELIUS FREDRIKSTAD 

Dauguma darželių turi internetines svetaines. 

Informaciją apie darželius galite rasti   

internete, adresu:  
 

http://www.fredrikstad.kommune.no  

 
Produsert av: 
Senter for flerspråklige barn og unge  (FBU) med 

tillatelse fra Sandnes kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


