
Klausimynas pradedančio 
lankyti darželį vaiko šeimai

Informacija apie jūsų vaiką

Prašome atsakyti į anketoje pateiktus klausimus, kuriais siekiame išsiaiškinti Jūsų poreikius bei 
pageidavimus, padėsiančius tobulinti įstaigos veiklą. Abipusė pagalba ir bendradarbiavimas yra 
sėkmingo vaiko ugdymo(si) sąlyga. Labai svarbu, kad ir namuose, ir darželyje požiūris į ugdymą(si) būtų 
kuo panašesnis, bei būtų lygiaverčiai siekiama vaiko gerovės. Tad Jūsų nuoširdūs atsakymai bus labai 
svarbus žingsnis, norint pasiekti kuo geresnių rezultatų.

1. Kokia kalba bendraujate šeimoje?

Vaiko vardas, pavardė, gimimo data:

2. Ar šeimoje yra daugiau vaikų? Kokia Jūsų šeimos sudėtis?

3. Koks Jūsų vaiko temperamentas? Ar jis labiau pasižymi aktyvumu, ar pasyvumu?

4. Ką pedagogai turėtų žinoti apie Jūsų vaiko fizinę sveikatą? Ar jis dažnai linkęs sirgti peršalimo ligomis, 
turi alergijų, klausos ar regėjimo sutrikimų?

5. Ką pedagogai turėtų žinoti apie Jūsų vaiko raidą, bendravimo įgūdžius, emocinę raišką?



6. Kokiems dalykams, įvykiams Jūsų vaikas jautrus? Kas jam sukelia baimę ar žeidžia?

7. Kokie ryškiausi Jūsų vaiko gabumai bei pomėgiai? Kokių įgūdžių lavinimui reikėtų skirti  
didesnį dėmesį?

8. Kaip vaikui sekasi komunikuoti su bendraamžiais/suaugusiais?

9. Kokie yra vaiko kalbos įgūdžiai?

10. Ar vaiko dienos ritmas namuose panašus į vaikų darželiui būdingą dienotvarkę, t.y., ar vaikas keliasi, 
valgo, miega per pietus reguliariai ir pan.?

11. Kokie Jūsų vaiko maitinimosi įpročiai? Ar yra patiekalų ir produktų, kurių nemėgsta/netoleruoja?

12. Ką dar pedagogai turėtų žinoti apie Jūsų vaiką?



Jūsų poreikiai bei lūkesčiai,
susiję su ugdymo įstaiga

1. Kas Jums svarbiausia ikimokyklinio ugdymo įstaigoje? (Galimi keli atsakymo variantai)
•	 vaiko žinios;
•	 vaiko saugumas;
•	 vaikų ir tėvelių bendros šventės;
•	 vaiko sveikata, mityba;
•	 vaiko žaidimai;
•	 meninė veikla;
•	 vaiko fizinis grūdinimas;
•	 vaiko raida, vystymasis;
•	 etninės kultūros ugdymas;
•	 kita:

2. Kokiais būdais norėtumėte gauti informaciją apie mūsų įstaigos veiklą bei vaikų pasiekimus, 
problemas?
•	 pokalbių su ugdytojais metu;
•	 bendruose tėvų ir ugdytojų susirinkimuose;
•	 individualiose konsultacijose;
•	 gaunant raštiškas ataskaitas apie vaiko raidą;
•	 bendro pobūdžio atmintinėmis, rekomendacijomis tėvams;
•	 skelbimų lentose;
•	 el. paštu ;
•	 uždaroje facebook grupėje;
•	 kita:

4. Kodėl pasirinkote „Baltų šalelę“?
•	 patogus susisiekimas su šia įstaiga (yra arčiausiai namų ar darbovietės);
•	 patraukli ugdymo kryptis (ugdymas gimtosios kultūros pagrindu);
•	 dirba geri pedagogai;
•	 patiko darželio atmosfera; vaikai fiziškai ir emociškai saugūs;
•	 apsispręsti padėjo rekomendacijos, geri atsiliepimai;
•	 kita:

3. Ar norėtumėte, kad mūsų įstaigoje būtų organizuojamas tėvų švietimas (psichologo paskaitos, kitų 
specialistų konsultacijos)?
•	 taip;
•	 ne;
•	 nebūtina



6. Kokia, Jūsų nuomone, veikla turėtų būti svarbiausia darželyje?
•	 meninė veikla;
•	 muzikinė veikla;
•	 sportas;
•	 judrieji žaidimai;
•	 žaidimai r pasivaikščiojimai lauke;
•	 knygų skaitymas;
•	 vaikų pasiruošimas mokyklai;
•	 individuali veikla su vaiku;
•	 kita:

7. Kaip manote, kokiems dalykams turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys ugdant Jūsų vaiką?
•	 Intelektinių gebėjimų lavinimas;
•	 sveikatos stiprinimas ir fizinių gebėjimų lavinimas;
•	 kūrybiškumo skatinimas;
•	 meninis lavinimas;
•	 patriotinis auklėjimas;
•	 socialinių bei emocinių gebėjimų lavinimas (pasitikėjimo savimi, savigarbos ugdymas);
•	 gražaus bendravimo ir kultūringo elgesio mokymas(is);
•	 kita:

Dėkojame už atsakymus!

5. Kaip vertinate šios įstaigos sukurtą aplinką?


