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VISUOMENĖS  SVEIKATA

Dar�elio parengiamųjų grupių vaikų savijautos psichologiniai
ir socialiniai veiksniai

Au�ra Petrauskienė, Apolinaras Zaborskis
Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutas

Rakta�od�iai: vaikų dar�elis, parengiamoji grupė, sveikata, savijauta, savivertė.

Santrauka. Darbo tikslas � i�tirti dar�elio parengiamųjų grupių vaikų savijautą ir jos ry�į su
dar�elio psichosocialinės aplinkos veiksniais. 1999 ir 2000 metų pavasarį apklaustas 631
ikimokyklinių grupių vaikas, lankęs dar�elį (12 atsitiktinai atrinktų Kauno miesto dar�elių).
Apklaustieji vaikai buvo suskirstyti į dvi grupes. Pirmajai grupei priskirti tie vaikai, kuriems
labiau patiko būti dar�elyje (n=361 arba 57,3 proc.), antrajai, kuriems labiau patiko būti namie
(n=269 arba 42,7 proc.). Pirmosios grupės vaikai dar�elio pasirinkimą motyvavo veikla, susijusia
su pedagogais ir draugais. Gera �ių vaikų savijauta dar�elyje taip pat buvo susijusi su palankia
psichologine aplinka. Vaiko veiklos dar�elyje ir psichosocialinių veiksnių faktorinė analizė leido
nustatyti bendruosius faktorius, apibendrinančius įvairių veiksnių grupes. Vaiko savijautos
dar�elyje ir savivertės bendrieji faktoriai statisti�kai reik�mingai koreliavo, savijautos dar�elyje
faktorius turėjo ry�į su sveikatos duomenimis. Tačiau savijautos dar�elyje veiksnys ma�ai priklausė
nuo vaiko gebėjimų.

Adresas susira�inėjimui: A.Petrauskienė, KMU Biomedicininių tyrimų institutas, Eivenių 4, 3007 Kaunas

Įvadas
Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncep-

cijoje teigiama, kad �mogaus asmenybės ir sveikatos
i�takos glūdi jo vaikystėje. Todėl pats pirmasis u�-
davinys � saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę vaiko
sveikatą, tenkinti pagrindinius jo poreikius: saugumo,
aktyvumo, savirai�kos (10). Lietuvoje atlikta nema�ai
vaikų fizinės sveikatos tyrimų (2, 3). Pastaraisiais
metais u�sienio mokslininkai ypač didelį dėmesį skyrė
ikimokyklinukų savęs vertinimui ir savijautai, kaip
labai svarbiam sveikatos ir pasiekimų veiksniui (4, 7,
8, 13).

Mus domino vaikų, lankančių dar�elių parengia-
mąsias grupes, savijauta, turinti labai didelę reik�mę
jų sveikatai. Nuo vaiko savijautos ikimokyklinėje
įstaigoje, t.y. ar vaikas dar�elyje jaučiasi mylimas,
saugus, ar jam ten gera, priklauso socialinė ir emocinė
vaiko sveikatos raida, bei intelektualinis vystymasis.
Vaiko savijauta turi įtakos ir jo ugdymo sėkmei (13).
Apie du trečdalius Respublikos vaikų lanko vaikų
dar�elius, kur praleid�ia did�iąją dienos dalį. Ne vi-
siems vaikams patinka lankyti dar�elį, dalis vaikų
mieliau būtų namie. Kas lemia vienokį ar kitokį vaikų
pasirinkimą?

Ankstesniame �ia tema straipsnyje i�analizuoti

įvairūs vaiko savijautos dar�elyje aspektai: kas jiems
dar�elyje patinka ir nepatinka, kokie dar�elinukų tar-
pusavio bei vaikų ir auklėtojų santykiai (11). Nusta-
tyta, kad dviem trečdaliams mergaičių ir pusei ber-
niukų, lankančių parengiamąsias grupes, labiau patiko
būti dar�elyje negu namie. Kas ketvirtai mergaitei ir
kas de�imtam berniukui patiko visa veikla dar�elyje.
Tiek pat vaikų patiko tik pusė dalykų, kuriuos jie darė
dar�elyje. Remiantis preliminariais tyrimo duomeni-
mis, buvo i�kelta hipotezė, jog vaiko savijautą dar�e-
lyje daugiau lemia ne vaikų tarpusavio santykiai, bet
vaiko ir pedagogo bendravimas (11).

�iame straipsnyje tęsiama anksčiau pradėta dis-
kusija ir siekiama pagrindinio tikslo � nustatyti pa-
rengiamųjų grupių vaikų savijautos dar�elyje veiks-
nius.

Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai
Tyrime dalyvavo 12 atsitiktinai pasirinktų Kauno

miesto vaikų dar�elių parengiamųjų grupių (6�7 metų)
auklėtiniai. 1999 m. baland�io ir bir�elio mėnesiais ir
2000 m. gegu�ės ir bir�elio mėnesiais apklaustas 631
vaikas (357 berniukai ir 274 mergaitės).

�odinės apklausos metu vaikams buvo pateikiami
klausimai, apimantys įvairias veiklos ir savijautos
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dar�elyje sritis. �e�i klausimai buvo skirti vaikų sa-
vijautai dar�elyje įvertinti: 1) kur labiau patinka būti
(galimi atsakymai: dar�elyje, namie); 2) ar da�nai
dar�elyje verki (da�nai, kartais, niekada); 3) jei verki,
tai dėl kokių prie�asčių (nenoriu būti be tėvelių ar kitų
artimųjų, noriu būti namie, bijau pasilikti dar�elyje,
mane skriaud�ia, nenoriu miegoti pietų miego, kita);
4) ar patinka grupės vaikai (patinka, nelabai, nepa-
tinka); 5) kiek draugų turi grupėje (nė vieno, vieną
draugą, 2�3 draugus, daug draugų); 6) kokius �od�ius
apie save da�niausiai girdi dar�elyje (atsakymai
suskirstyti į tris grupes: gerus, gerus ir blogus, blogus
�od�ius).

Keturių klausimų grupė atspindėjo tiriamųjų savi-
vertę: 1) kaip vertinu save bendraam�ių at�vilgiu (a�
esu labai geras(a) berniukas(mergaitė), a� esu nei labai
geras(a) nei labai blogas(a), kiti vaikai geresni u�
mane); 2) kaip sugebu atlikti u�duotis (daugelį dalykų
a� sugebu padaryti geriau u� savo grupės draugus;
daugelį u�duočių a� atlieku pana�iai kaip ir kiti vaikai;
a� nesugebu taip gerai dirbti, kaip daugelis kitų vaikų);
3) kuo vaikas gali pasigirti (i�vardijo tris ir daugiau
dalykų, i�vardijo 1�2 dalykus, neturėjo ką pasakyti);
4) kaip, vaiko nuomone, jam seksis mokykloje (labai
gerai, gerai, blogai, ne�inau).

Be to, domėjomės, kokie mūsų i�vardyti u�siėmi-
mai vaikams patinka arba nepatinka, kokius mėgsta
�aidimus (judrius, ramius), ar patinka vadovauti (taip,
ne). Domėjomės vaikų ir auklėtojų santykiais: ar
patinka kalbėtis su auklėtoja (patinka, nelabai, nepa-
tinka), vykdyti jos pra�ymus (patinka, nelabai, ne-
patinka). Teiravomės vaikų apie jų sveikatą: ar da�nai
serga (taip, kartais, ne), ar da�nai ką nors skauda (taip,
kartais, ne).

Su kiekvienu vaiku kalbėjomės asmeni�kai. Anke-
tose �ymėjome, ar vaikas suprato klausimus, ar noriai
į juos atsakinėjo. Dauguma vaikų pokalbyje dalyvavo
noriai ir aktyviai.

Apklausos duomenis apdorojome kompiuteriu,
naudodami standartines statistinės analizės proce-
dūras, skirtas apskaičiuoti atvejų da�numą, vidutines
reik�mes, koreliacijos koeficientus, statistinių hipote-
zių patikrinimo testus ir kitas statistikas. Pirminį duo-
menų apdorojimą papildėme faktorine analize (1, 8).
Remiantis ja galima buvo sugrupuoti po�ymius (vaikui
pateiktus klausimus) pagal savybes, būdingas visai
po�ymių grupei. Tokia po�ymių grupė buvo pavadinta
bendruoju faktoriumi. Pasirinktas metodas palengvino
duomenų analizę � galima buvo nagrinėti ry�ius tarp
po�ymių grupių, įvertinti, kokie po�ymiai labiausiai
susiję su gera vaiko savijauta dar�elyje.

Rezultatai
Manoma, kad klausimas: �Kur tau labiau patinka

būti?�, geriausiai atskleid�ia vaiko savijautą dar�elyje,
todėl jis buvo panaudotas vaikų suskirstymui į dvi
grupes. Pirmajai grupei priskirti tie vaikai, kuriems
daugiau patiko būti dar�elyje; antrajai, kuriems labiau
patiko būti namie. Dar�elyje labiau negu namie patiko
būti 361 (57,2 proc.) vaikui. Likusiems 269 (42,8
proc.) ma�ųjų respondentų labiau patiko būti namie.
Mergaitės da�niau negu berniukai sakė, kad joms
labiau patinka dar�elyje: tokių mergaičių buvo du treč-
daliai (67,2 proc.), berniukų � tik pusė (49,6 proc.),
p<0,001.

Norint nustatyti veiksnius, susijusius su vaiko sa-
vijauta dar�elyje, buvo lygintas abiejų vaikų grupių
atsakymų į u�duotus klausimus da�nis.

Pirmiausia lyginta, kaip vaikams patinka įvairi
veikla dar�elyje (pav.). Vaikai, kuriems labiau patiko
būti dar�elyje negu namie, da�niau sakė, kad jiems
patinka grupės vaikai, patinka kalbėtis su auklėtoja,
dar�elyje patinka mokytis, dainuoti, jiems taip pat
da�niau patiko valgyti, �aisti kartu su kitais vaikais.
Vaikai, kuriems labiau patiko būti namie negu dar-
�elyje, da�niau teigė, jog jiems nelabai patinka kalbėtis
su auklėtoja, vykdyti jos pra�ymus, miegoti popiečio.

Vaikų atsakymai rodo, jog jų savijautai dar�elyje
įtakos turi ir psichologinė aplinka. Būdingiausias �ios
aplinkos veiksnys � kokius �od�ius apie save (gerus
ar blogus) da�niausiai vaikas girdi. Vaikai, kuriems
labiau patiko būti dar�elyje negu namie, da�niau
girdėjo apie save tik gerus �od�ius (80,5 proc.) negu
kiti vaikai, kuriems labiau patiko būti namie (61,5
proc.). Kai kurie vaikai nurodė, kad apie save girdi
tik blogus �od�ius (atitinkamai � 4,4 ir 10,8 proc.)
arba ir gerus, ir blogus (atitinkamai � 15,2 ir 27,7 proc.,
p<0,001).

Niekada dar�elyje neverkia 58,7 ir 51,7 proc.
(p<0,05), atitinkamai labiau dar�elį arba namus mėgs-
tančių vaikų. Da�niausia verkimo prie�astis � skriau-
d�ia kiti vaikai. Tuo skundėsi beveik kas trečias vaikas,
prisipa�inęs, kad dar�elyje verkia. Tačiau �ios skriau-
dos da�nis statisti�kai reik�mingai nesiskyrė tarp ana-
lizuojamųjų vaikų grupių.
Į klausimą: �Ar tau patinka grupės vaikai�, tei-

giamai atsakė 84,7 proc. ikimokyklinukų � 90,8 proc.
pirmosios grupės ir 76,6 proc. antrosios grupės vaikų
(p<0,001).

Beveik visi tirtieji parengiamųjų grupių vaikai pa-
sisakė, jog grupėje turi nors vieną draugą. Du treč-
daliai � 66,3 proc. apklaustųjų teigė, jog turi daug
draugų, tačiau labiau mėgstantys būti dar�elyje vaikai
taip sakė da�niau negu kiti (atitinkamai � 70,6 ir 60,6
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proc., p<0,001). Pirmosios grupės vaikai taip pat
da�niau nurodė, jog jiems labiau patinka �aisti dide-
liame draugų būryje.
Įdomu pastebėti, kad vaikams, kuriems labiau

patiko būti dar�elyje, nepriklausomai nuo lyties, labiau
patiko ramūs �aidimai: konstravimas, �Lego� kala-
dėlių dėliojimas, �aidimas su lėlėmis, ma�inėlėmis,
spalvinimas, knygutės. Judrius �aidimus mėgstantys
vaikai labiau linkę būti namie. �aidimo iniciatyva
(vadovavimas kitiems vaikams, �aidimo taisyklių ai�-
kinimas) vienodai da�nai pasirei�kė tarp abiejų grupių
vaikų.

Tyrimo metu i�samiai nagrinėtos vaiko asmenybės
savybės: noras su�inoti ką nors nauja, savivertė, ge-
bėjimai ir kt. �ios grupės veiksniai nebuvo statisti�-
kai reik�mingai susiję su vaikų pasiskirstymu į ti-
riamąsias grupes.

Pateikti duomenys rodo, kad vaikų savijauta dar-
�elyje susijusi su daugeliu veiksnių. Jie apibendrinti
faktorinės analizės metodu.

Pirmiausia pabandyta i�siai�kinti, kokią reik�mę
vaikų savijautai turi jų polinkis įvairiai veiklai dar�e-
lyje. Vienuolikoje veiklos rū�ių pavyko nustatyti du
bendruosius faktorius (1 lentelė).

Pirmasis bendrasis faktorius jungė septynias veik-
los rū�is, kurias vaikai vertino kaip patinkančias. Jį
pavadinome �pareigingumo�, arba �siūlomos veiklos�

bendruoju faktoriumi. Jis atspindėjo 22,3 proc. infor-
macijos, glūdinčios visose vienuolikoje veiklos rū�ių.
�Pareigingi� vaikai labiausiai i�siskyrė i� kitų pagal
po�ymius: ar patinka kalbėtis su auklėtoja, mokytis,
dainuoti, valgyti, miegoti popiečio, �okti, �aisti su
vaikais. Antrasis bendrasis faktorius jungė keturias
veiklos rū�is ir jis pavadintas �judrumo� bendruoju
faktoriumi. Jis atspindėjo 10,8 proc. informacijos apie
veiklą dar�elyje. �Judrūs� vaikai apibūdinti pagal po-
�ymius: ar patinka sportuoti, �aisti su �aislais, būti ir
�aisti lauke, vykdyti auklėtojos paliepimus. Reikėtų
pa�ymėti, jog vaiko veiklos rū�ių apjungimas į bend-
ruosius faktorius buvo gana sąlygi�kas, nes kai kurios
veiklos rū�ys (�okti, �aisti su vaikais, vykdyti auklė-
tojos paliepimus) turėjo didelės įtakos abiem bend-
riesiems faktoriams.

Palyginus vaikus, kuriems labiau patiko būti dar-
�elyje, su tais, kuriems labiau patiko būti namie, gauti
skirtingi abiejų bendrųjų faktorių dyd�iai (2 lentelė).
Matoma, jog vaikams, kuriems labiau patiko būti
dar�elyje, pirmojo bendrojo faktoriaus vidurkis yra
neigiamas. Įvertinus atsakymų kodavimo principą (1
� patinka, 2 � nelabai, 3 � nepatinka), galima nustatyti,
jog �ie vaikai da�niau sako, kad jiems patinka kalbėtis
su auklėtoja, mokytis, miegoti popiečio, dainuoti,
�okti. Ir prie�ingai � vaikams, kuriems labiau patiko
būti namie, pirmojo bendrojo faktoriaus vidurkis yra

Pav. Vaikų, kuriems patinka įvairios veiklos rū�ys dar�elyje, procentas
1 grupė � vaikai, kuriems labiau patinka būti dar�elyje negu namie. 2 grupė � vaikai, kuriems labiau patinka būti namie

negu dar�elyje. * � statisti�kai reik�mingas atsakymų da�nio skirtumas tarp grupių.
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teigiamas, todėl galima manyti, kad �iems vaikams
i�vardyti dalykai nepatinka. Antrasis bendrasis fak-
torius, atspindintis vaiko judrumą, rodo, kad sportuoti
ir �aisti lauke da�niau patinka tiems vaikams, kurie
dar�elį vertina geriau u� namus.

Atsi�velgiant į atliktos apklausos duomenis, įver-
tinta vaiko savivertė. Remiantis keturiais po�ymiais,
nustatytas vaiko savivertės bendrasis faktorius (3 len-
telė). Faktorinės analizės duomenys parodė, kad vaiko
savivertė daugiausia priklauso nuo to, kaip jis vertina
savo gerumą ir sugebėjimus bendraam�ių at�vilgiu.

Lyginti savivertės bendrojo faktoriaus vidurkiai
tarp tiriamųjų grupių vaikų: pirmosios grupės fak-

toriaus vidurkis lygus 0,088, antrosios � �0,117
(p<0,01). Tai rodo, kad vaikai, kurie sakė, kad jiems
labiau patinka būti dar�elyje, pasi�ymi labiau teigiamu
savęs vertinimu negu vaikai, kuriems labiau patiko
būti namie.

Paskutinįjį apklausos duomenų analizės etapą api-
bendrinta vaiko savijauta dar�elyje ir apskaičiuotas
(i� �e�ių po�ymių) savijautos dar�elyje bendrasis
faktorius. Faktorinės analizės duomenys pateikiami
4 lentelėje. Taigi bendroji vaiko savijauta dar�elyje
daugiau priklauso nuo to, ar jis rytą noriai eina į dar-
�elį, ar jam dar�elyje patinka labiau negu namie, ar
jam patinka grupės vaikai, kokius �od�ius apie save

1 lentelė. Klausimo �Kas tau dar�elyje patinka ar nepatinka?� atsakymų faktorinės analizės duomenys

                   Bendrųjų faktorių dyd�iai Faktorių
                        Atsakymai į klausimą bendrumas

1 faktorius 2 faktorius

Atsakymai, susiję su �pareigingumo� bendruoju faktoriumi
(1 faktorius):

kalbėtis su auklėtoja 0,643 0,141 0,433
mokytis 0,620 0,086 0,391
dainuoti 0,546 0,293 0,384
valgyti 0,516 0,069 0,271
miegoti popiečio 0,461 0,240 0,270
�okti 0,455 0,424 0,387
�aisti su vaikais 0,224 0,136 0,068

Atsakymai, susiję su �judrumo� bendruoju faktoriumi
(2 faktorius):

sportuoti 0,167 0,738 0,573
�aisti su �aislais 0,070 0,684 0,473
vykdyti auklėtojos paliepimus 0,356 0,423 0,306
būti arba �aisti lauke 0,127 0,277 0,093

Bendraisiais faktoriais paai�kinama informacijos dalis (%) 22,3 10,8

2 lentelė. Atsakymų į klausimą �Kas tau dar�elyje patinka ar nepatinka?� bendrųjų faktorių
vidurkiai pagal norą būti namie ar dar�elyje

Kur vaikui Vaikų Vidurkis Standartinė F p
labiau patinka skaičius paklaida kriterijus

būti?

�Pareigingumo� bendrasis dar�elyje 361 �0,271 0,044 68,5 <0,001
faktorius (1 faktorius) namie 269 0,363 0,066

i� viso 630 0 0,040

�Judrumo� bendrasis faktorius dar�elyje 361 �0,123 0,047 13,1 <0,001
(2 faktorius) namie 269 0,165 0,068

i� viso 630 0 0,040
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da�niausiai jis girdi dar�elyje. Tačiau ma�iau įtakos tu-
rėjo įgytų draugų skaičius grupėje ir verkimas dar�elyje.

Mergaičių bendrosios savijautos dar�elyje bend-
rojo faktoriaus vidurkis buvo didesnis (0,214) negu
berniukų (�0,165; p<0,001). Tai rodo, kad berniukai,
nors ir turi dar�elyje daugiau draugų ir rečiau verkia,
da�niau negu mergaitės atsakė, jog jiems nelabai arba
visi�kai nepatinka kiekvieną rytą eiti į dar�elį, labiau
patinka būti namie negu dar�elyje, nepatinka grupės
draugai, dar�elyje apie save girdi blogus �od�ius.

Vaiko savijautos ir savivertės bendrieji faktoriai
statisti�kai reik�mingai koreliavo: koreliacijos koefi-
cientas lygus 0,212 (p<0,01); berniukų grupėje 0,165
(p<0,05), mergaičių � 0,231 (p<0,01). Tai rei�kia, kad
kuo didesnis vaiko savijautos dar�elyje bendrasis
faktorius, tuo da�niau vaikas vertino save geriau u�
kitus grupės vaikus ir manė, jog sugeba geriau su-
sidoroti su jam skirtomis u�duotimis. Vaiko savijautos
dar�elyje bendrasis faktorius turėjo ry�į ir su sveikatos
duomenimis, pavyzd�iui, vaiko nusiskundimais, kad
da�nai jam ką nors skauda. Koreliacijos koeficientas
tarp �ių duomenų lygus 0,102 (p<0,05). Tačiau vaiko
savijautos dar�elyje faktorius turėjo silpną ry�į su
sugebėjimais (pavyzd�iui, perskaityti dviskiemenius
�od�ius, para�yti savo vardą, sudėti iki de�imties). �is
faktorius taip pat turėjo silpną ry�į su klausimu, ar
vaikas nori eiti į mokyklą.

Aptarimas
Apklausos duomenys rodo, kad vaikų savijautos

problemos dar�elyje egzistuoja ne tik pradėjus jį lan-
kyti, bet ir parengiamojoje grupėje, ruo�iantis eiti į
mokyklą.

Truputį daugiau kaip pusė mūsų apklaustų vaikų
noriai lankė dar�elį, tačiau didelė dalis vaikų norėjo
būti namie. Teirautasi, kokios pasirinkimo būti dar�e-
lyje ar namie prie�astys? Noriai lankantys dar�elį
vaikai da�niausiai nurodydavo, jog ten jie turi draugų,
jiems įdomu, turi ką veikti, gali daug ko i�mokti. Buvo
vaikų, kurie d�iaugėsi galintys skaniai pavalgyti, �aisti
su �aislais, miegoti popiečio. Norintys labiau būti
namie negu lankyti dar�elį vaikai da�niau pasigirdavo,
jog namie gali �iūrėti televizorių arba �aisti kompiu-
teriu, kiti nurodydavo, jog turi daugiau �aislų, �uniuką,
treti atsakydavo, jog visą dieną gali praleisti lauke,
daryti ką nori, nereikia miegoti popiečio.

Vis daugiau dėmesio skiriama dar�elinukų svei-
katai. Vaikai pratinami sveikai maitintis, grūdinami,
mokomi taisyklingos laikysenos, toliau ugdomi hi-
gieniniai įgūd�iai � dantų valymas, regos apsauga ir
kt. Tačiau ne ma�esnės reik�mės sveikatai turi ir gera
vaiko savijauta, kuri kartais u�mir�tama. Remiantis
tyrimo duomenimis, gerai ikimokyklinukų savijautai
didelės įtakos turėjo suaugę �monės, su kuriais bend-
ravo vaikai. Atlikta duomenų analizė leid�ia teigti,

3 lentelė. Vaiko savivertės faktorinės analizės duomenys

4 lentelė. Vaiko bendrosios savijautos dar�elyje faktorinės analizės duomenys

Po�ymiai, susiję su vaiko savivertės bendruoju faktoriumi Bendrojo Faktoriaus
faktoriaus dydis bendrumas

Savo gerumo vertinimas bendraam�ių at�vilgiu 0,683 0,467
Savo gebėjimų vertinimas bendraam�ių at�vilgiu 0,621 0,386
Vaiko nuomonė, kaip jam seksis mokykloje 0,597 0,357
Vaiko nuomonė, kad jis moka ka�ką gerai daryti 0,463 0,214

Bendruoju faktoriumi paai�kinama informacijos dalis (%) 35,6

Po�ymiai, susiję su �geros savijautos dar�elyje� bendruoju Bendrojo Faktoriaus
faktoriumi faktoriaus dydis bendrumas

Ar patinka kiekvieną rytą eiti į dar�elį? 0,769 0,590
Kur daugiau patinka būti: dar�elyje ar namie? 0,684 0,468
Ar patinka grupės vaikai? 0,588 0,346
Kokius �od�ius apie save da�niausiai girdi dar�elyje? 0,555 0,308
Kiek turi grupėje draugų? 0,324 0,105
Ar da�nai verki dar�elyje? 0,244 0,059

Bendruoju faktoriumi paai�kinama informacijos dalis (%) 31,3
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jog labiau mėgstantys būti dar�elyje vaikai da�niau
sakė, jog jiems patinka tokia veikla, kuri tiesiogiai
susijusi su grupės pedagogais: patinka bendrauti su
auklėtoja, mokytis, dainuoti, �okti. �ios grupės vaikai
mėgo �aisti dideliame draugų būryje, tačiau jie da�-
niau pasisakydavo mėgstantys ramius �aidimus. Pir-
mosios grupės vaikai da�niau apie save girdėdavo tik
gerus �od�ius, kartu patirdavo daugiau teigiamų i�-
gyvenimų. Tarp pasirinkusiųjų geriau būti dar�elyje
negu namie daugiau buvo mergaičių (67,2 proc.) negu
berniukų (49,6 proc.). Galima teigti, jog �ios grupės
vaikų adaptavimasis dar�elyje buvo sėkmingas, vaikai
gerai jautėsi.

Antrosios grupės vaikams, kuriems daugiau patiko
būti namie negu dar�elyje, labiau patiko judrūs �ai-
dimai. �ie vaikai da�niau teigė, jog jiems nelabai pa-
tinka bendrauti su pedagogais, jiems rečiau patiko
dar�elyje siūloma veikla. �ios grupės vaikai rečiau
apie save girdėdavo gerus �od�ius ir, be abejo, blogiau
jausdavosi dar�elyje. Judresni triuk�mingesni, veiklūs
ir i�dykėliai nenuoramos galbūt pristigo dėmesio, i�
dar�elio i�sine�ė ne vien gerus prisiminimus.

Dar�elyje vaikas mokosi gyventi kolektyve, įgyja
socialinės patirties, i�gyvena sėkmę ir nesėkmę. Suau-
gusiam �mogui kartais sunku įsivaizduoti, kokia svarbi
jo nuomonė, įvertinimas ir atsakomybė prie� ma�ąjį
�mogų. Jei ugdymo procesas vyksta skland�iai, vaikas
jaučiasi mylimas, suprastas, ugdomas pasitikėjimas
savo jėgomis, savaranki�kumas � visa tai turi nepapras-
tai didelės įtakos tolesniam vaiko gyvenimui (5, 13).

Vaiko savęs vertinimas yra tiesioginis suaugusiųjų

(tėvų, mokytojų) vertinimų atspindys. Geras jų po-
�iūris į vaiką, palankūs vertinimai formuoja vaiko sa-
vimonę (6). Vaikai, kurie yra mylimi, vertinami, glau-
d�iai susiję su �eima, daug da�niau vertina save po-
zityviai, turi stipresnį savigarbos, vidinės darnos jaus-
mą ir kokybi�kesnį gyvenimą (5). Mūsų tyrimai pa-
tvirtina �iuos teiginius � faktorinė analizė leid�ia teigti,
jog vaikai, kurie gerai jautėsi dar�elyje, da�niau save
vertino teigiamai. Pana�ius duomenis pateikia įvairių
u�sienio �alių ikimokyklinukų tyrimai: mergaitės la-
biau pasitikėjo savimi, teigiamai save vertinantys
vaikai pasiekė geresnių rezultatų (4, 7, 13).

I�vados
1. Daugiau kaip pusei (57,2 proc.) vaikų, lankančių

parengiamąsias grupes, labiau patiko būti dar�elyje
negu namie. Mergaičių savijauta dar�elyje geresnė
negu berniukų: 67,2 proc. mergaičių ir 49,6 proc. ber-
niukų (p<0,001) labiau patiko būti dar�elyje negu
namie.

2. Vaikai, kuriems labiau patiko būti dar�elyje negu
namie, dar�elio pasirinkimą motyvavo veikla, susi-
jusia su pedagogais ir draugais. Gera �ių vaikų sa-
vijauta dar�elyje taip pat buvo susijusi su palankia
psichologine aplinka.

3. Geros savijautos dar�elyje bendruoju faktoriumi
pasi�ymintys vaikai vertino save geriau u� kitus grupės
vaikus ir manė, jog sugeba geriau susidoroti su jiems
pavestomis u�duotimis, rečiau skundėsi įvairiais ne-
galavimais. Tačiau geros savijautos dar�elyje bendra-
sis faktorius ma�ai priklausė nuo vaiko gebėjimų.

The psychosocial factors associated with pre-schoolers� well-being in a kindergarten

Au�ra Petrauskienė, Apolinaras Zaborskis
Institute for Biomedical Research, Kaunas University of Medicine, Lithuania

Key words: kindergarten, pre-school age group, health, well-being, self-esteem.

Summary. The aim of our investigation was to find out how do pre-school aged children felt themselves in
kindergarten and what factors their well-being depended on. The survey was carried out in 1999 and 2000. A
sample of 631 children aged 6-7 years was interviewed in 12 randomly selected kindergartens of Kaunas. The
children were divided into two groups. The children who said that they liked to be in kindergarten more than
at home belonged to the first group (n=361 or 57.3%). They answered that they liked their group mates, like
to speak with their teacher, to learn, to sing, to play quiet games, they heard good words about themselves in
kindergarten more often. The children who enjoyed to be at home more than in kindergarten belonged to the
second group (n=269 or 42.7%). They said that they did not like to obey the tasks of their teacher, to sleep
after dinner more often in comparison with the first group. Factorial analysis of the data indicated that chil-
dren with positive factor of well-being thought they were better than their group friends, thought they could
do things better than their group mates, they had less complaints of various pains. A statistically significant
correlation between the common factors of well-being and self-esteem was estimated.
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