
KAS SVARBU TRIMETUKUI DARŽELYJE? 

 

Ankstyvasis amžius baigiasi, kai vaikui sukanka treji metai. Mūsų įstaigoje – tai pereinamasis 

amžius iš lopšelio į darželį. Vaikui tenka keisti aplinką: grupę, mokytojas, draugus. Prieš metus ar 

pusantrų atėjęs į įstaigą ir per tą laiką pasijutęs saugus, mažylis patiria naują adaptacijos problemą. 

Darželyje vaikams keičiasi dienos ritmas, atsiranda įvairių naujų taisyklių, kinta ugdymo(si) veikla. Nors 

tai labai svarbi trimečiui problema, ją išspręsti galima gana lengvai. Adaptacijos sėkmę lemia pats vaiko 

amžius. Trimečiai vaikai siekia didesnio savarankiškumo, bendravimo tiek su bendraamžiais, tiek su 

suaugusiaisiais, siekia veikti ir judėti, siekia pažinti aplinką, išreikšti save kūrybinėje, meninėje veikloje, 

pasakoti, kalbėti ir būti išklausytam. Gerai žinant šio amžiaus raidą, jos ypatumus, adaptacijos sėkmė 

garantuota.  

Trimetukai mėgsta veikti, veikti ir dar kartą veikti. Jeigu jie ką nors išmoko, pvz., dėlioti dėlionę, 

tai jis ją dėlios be galo. Todėl stengiuosi sukurti kiekvieną vaiką sudominančią aplinką. Tam padeda 

gerosios patirties dalijimasis su būsimų ugdytinių mokytojomis, išankstinė pažintis su būsimais 

trimetukais, vaikų gebėjimų, poreikių, pažangos aptarimas. Žinodamos kiekvieno vaiko pomėgius, 

galime jam pasiūlyti patinkančią veiklą. Vaikui labai svarbu, kaip jį naujoje grupėje sutiks mokytojas. 

Įgyti vaiko pasitikėjimą – tai rasti raktą į jo širdelę. Šio amžiaus vaikai emociškai yra labai pažeidžiami, 

kadangi suvokia, jog egzistuoja atskirai nuo kitų. Jis dažnai jaučiasi nesaugus. Pvz., einant į salę, dažnai 

galima išgirsti klausimą: ,,O tu ten būsi?“. Vadinasi, šalia esanti mokytoja padeda vaikui pasijusti 

saugiam.  

Ugdomosios veiklos metodai ir turinys – bene svarbiausi dalykai, kurie padeda vaikui kuriam 

laikui pamiršti namus ir sužadina norą eiti į darželį. Trimetukai mėgsta karpyti (koks pasitikėjimas: 

mokytoja leido imti žirkles, tokį nesaugų daiktą, kurio ne viena mama neleidžia), klijuoti, žaisti su 

vandeniu, spalvomis, sėti, sodinti, tyrinėti, lipdyti, išreikšti save vaidyboje (tam padeda Lėlių teatras). O 

labiausiai jiems patinka ugdymo(si) programėlė ,,SaulyTUČIAI“. Tai interaktyvi animacinė priemonė 

lietuviškai, ugdanti pažintinę, komunikacinę, socialinę ir kt. vaiko raidos sritis. Pastebėjau, kad vaikai 

labai mėgsta ir geriau sukaupia dėmesį, kai ugdymo(si) veikloje naudoju informacines technologijas.  

Trimetukui, įžengusiam į ikimokyklinį amžių, labai svarbūs išlieka tėveliai. Tačiau ne kaip 

saugumo garantas, o kaip palaikymo, paskatinimo, partnerystės garantas. Tėvų savanorystė (tiesioginis 

ir netiesioginis tėvų dalyvavimas ugdymo(si) procese) teigiamai veikia vaikų savivertę ir skatina 

pasitikėjimą savimi. Trimetukas labai didžiuojasi, kai į grupę ateina tėtis ar mama ir žaidžia kartu su 



visais ar organizuoja kitą veiklą. Gaila, bet pandemija čia pakoregavo situaciją į neigiamą pusę (tėveliai 

negali įeiti į grupę). Kita vertus, pastebėjau, kad vaikų gebėjimai patobulėjo tokiose srityse, kaip 

kasdieniai gyvenimo įgūdžiai, problemų sprendimas, santykiai su suaugusiaisiais. Kadangi tėveliai 

negali įeiti į įstaigą ir nurengti bei aprengti vaikų, tai vaikai tapo savarankiškesni, labai greitai patys 

drąsiai pradėjo ateiti į grupę, patys tvarkosi savo asmeninius daiktus, jei reikia, kreipiasi pagalbos į 

mokytoją ir t.t. 

Taip pamažu, žingsnelis po žingsnelio, atsiranda vaiko stabilumas ir emocinis komfortas. Štai 

tada vaikas be problemų žengia takeliu į darželį, ramiai atsisveikina su tėveliais, savarankiškai įžengia į 

grupę, kur jo laukia bendraamžiai, mokytojos, įdomi veikla, ir ta ilga dienelė prabėga nepastebimai. Ir 

štai vaikai jau ne trimetukai, o keturmečiai... 
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