
1

PRIE·MOKYKLINIO
UGDYMO
TURINIO
ØGYVENDINIMAS

METODINñS
REKOMENDACIJOS



32

Pratarmò

Pirmas skyrius. Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikas ir jo poreikiai

1. Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikas. Ona Monkeviãienò
2. Vaiko lytinò savivoka ir jos ugdymas. Margarita Jankauskaitò
3. Gabus vaikas: pasiekimai ir keblumai. Aldona Vilkelienò

Antras skyrius. Nepalankioje aplinkoje augantis vaikas ir jo poreikiai

1. Tòv˜ skyrybos ir vaikas. Miglò Dovydaitienò
2. Netekt∞ i‰gyvenantis vaikas. Violeta ·ikaitò
3. Globòj˜ auginamas vaikas. Rema Îydonienò
4. Skurdo sàlygomis augantis vaikas. Romas Prakapas
5. Alkohol∞ ir narkotikus vartojanãi˜ tòv˜ vaikas. Laima Bulotaitò
6. Smurtà patiriantis vaikas. Au‰ra Kurienò

Treãias skyrius. Speciali˜j˜ ugdymosi poreiki˜ turintis vaikas

1. UÏsienieãi˜, atvykusi˜ gyventi ar dirbti ∞ Lietuvà, vaikas. Austòja Landsbergienò
2.Vaikas, turintis emocini˜ ir elgesio sunkum˜. Ona Monkeviãienò
3. Specifini˜ paÏinimo sutrikim˜ turintis vaikas. Ona Monkeviãienò
4. Kalbos sutrikim˜ turintis vaikas. Lina Palaãionienò
5. Sutrikusios klausos vaikas. Edita Norvai‰ienò, Vida Gudauskienò
6.Judesio ir padòties sutrikim˜ turintis vaikas. Valerija Liaudanskienò
7. Sutrikusio intelekto vaikas. Rita Ki‰onienò
8. Vaiko speciali˜j˜ ugdymosi poreiki˜ atpaÏinimas ir ∞vertinimas. Regina Giedrienò

TURINYS
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5. Meninò kompetencija. Kristina Stankeviãienò, VidaKazragytò, Eirimas Veliãka, Loreta
Kaãiu‰ytò-Skramtai, Rimanta Matla‰aitienò, Audronò Brazauskaitò, BirutòBaneviãitò

Meninòs kompetencijos samprata
Prie‰mokyklinio amÏiaus vaiko meniniai gebòjimai ir meninòs rai‰kos ypatumai

Vaik˜ muzikiniai gebòjimai. Eirimas Veliãka
Vaik˜ ‰okio gebòjimai. Birutò Baneviãitò
Vaik˜ vaidybos gebòjimai. Vida Kazragytò
Vaik˜ dailòs gebòjimai. Kristina Stankeviãienò, Audronò Brazauskaitò, Rimanta

Matla‰aitienò
Meninòs kompetencijos ugdymas(is)

Muzika. Eirimas Veliãka
Vaidyba. Vida Kazragytò
Dailò. Kristina Stankeviãienò
·okis. Birutò Baneviãitò

Dailò ir muzika siekiant vaiko emocinòs pusiausvyros. Audronò Brazauskaitò, Loreta
Kaãiu‰ytò-Skramtai

Penktas skyrius. Prie‰mokyklinio ugdymo organizavimas

1. Prie‰mokyklinòs grupòs aplinka. Austòja Landsbergienò, Laima Jankauskienò
2. Prie‰mokyklinio ugdymo formos, bdai ir metodai

Prie‰mokyklinòs grupòs vaik˜ Ïaidimai. Aldona Tarasonienò
Pedagogo vaidmuo ir vaik˜ ugdymà(si) skatinantys bdai. Ona Monkeviãienò
Vaiko diena ir jos ritmo krimas. Regina Rimkienò

3. Prie‰mokyklinòs grupòs veiklos planavimas. Regina Rimkienò, Ona Monkeviãienò
4. Ugdymo individualizavimas ir vaiko pasiekim˜ vertinimas. Regina Rimkienò, Ona
Monkeviãienò, GraÏina ·eibokienò, Laima Jankauskienò
5. Prie‰mokyklinòs grupòs pedagogo ir ‰eimos bendravimo bei bendradarbiavimo ypatumai.
Laima Jankauskienò, Regina Rimkienò
6. Pedagogo bendravimas su tòvais, kuriant speciali˜j˜ poreiki˜ vaikams palank˜
mikroklimatà. Regina Giedrienò

Priedai

Ketvirtas skyrius. Gyvenimui ir sòkmingam ugdymuisi btin˜ vaiko kompetencij˜
plòtojimas

1. Socialinò kompetencija. Ona Monkeviãienò

Socialinòs kompetencijos samprata
Penkiameãio ‰e‰iameãio socialinis supratingumas ir socialiniai gebòjimai
Socialinòs kompetencijos ugdymas(is)
Paramos vaikui bdai: terapinis Ïaidimo poveikis
Kaip bendrauti su vaiku. Lina Serapinaitò

2. Sveikatos saugojimo kompetencija.  VirginijaBortkeviãienò, Ona Monkeviãienò

Sveikatos saugojimo kompetencijos samprata
Penkiameãio ir ‰e‰iameãio gebòjimas sveikai gyventi, saugiai judòti ir veikti
Sveikatos saugojimo ir judòjimo kompetencijos ugdymas(is)

3. Komunikavimo kompetencija. Vitalija GraÏienò, Vitolda Glebuvienò, Elena
Marcelionienò

Komunikavimo kompetencijos samprata
Prie‰mokyklinio amÏiaus vaiko komunikaciniai gebòjimai
Komunikavimo kompetencijos ugdymas(is)
Paramos ir pagalbos bdai, padedantys vaikams i‰ kitakalbi˜ ‰eim˜ ugdytis

komunikavimo kompetencijà. Henrika Prosniakova
Kada kalbos ir kalbòjimo problem˜ turinãiam vaikui reikia specialisto pagalbos.

Regina Giedrienò

4. PaÏinimo kompetencija. Ona Monkeviãienò
PaÏinimo kompetencijos samprata
Penkiameãio ‰e‰iameãio paÏinimo gebòjimai ir pasaulio suvokimas
PaÏinimo kompetencijos ugdymas(is)
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PIRMAME SKYRIUJE

„PRIE·MOKYKLINIO AMÎIAUS VAIKAS IR JO POREIKIAI”
aptariami ∞prastu tempu br´stanãio prie‰mokyklinio amÏiaus vaiko raidos
ypatumai ir natraliai kylanãios problemos. Daug dòmesio skiriama lytinòs
vaiko savivokos sampratai, nes suaugusieji vis dar laikosi stereotipini˜ nuo-
moni˜ ‰iuo klausimu.ri daug su ja susijusi˜ stereotip˜. Apra‰omi gabaus vai-
ko pasiekimai, kartu atskleidÏiant ir galimas problemas.

ANTRAME SKYRIUJE

„NEPALANKIOJE APLINKOJE AUGANTIS VAIKAS”
pateikiama informacija pedagogui, padedanti atkreipti dòmes∞ ∞ vaiko savijau-
tos ir elgesio ypatumus, rodanãius neigiamà, traumuojant∞ aplinkos poveik∞.
Plaãiai apra‰oma, kaip nepalankios gyvenimo sàlygos ar aplinkybòs veikia vai-
kà, kaip galima su‰velninti arba visai pa‰alinti traumuojant∞ aplinkos poveik∞.

TREâIAME SKYRIUJE

„SPECIALIˆJˆ UGDYMOSI POREIKIˆ TURINTIS VAIKAS”
apra‰omi ypatumai, kuriais pasiÏymi speciali˜j˜ ugdymosi poreiki˜ turintys
vaikai. Tai turòt˜ padòti pedagogui laiku atkreipti dòmes∞ ∞ toki˜ poreiki˜ tu-
rinãius vaikus, pasirpinti, kad jie sulaukt˜ specialist˜ pagalbos, paãiam
kryptingai dirbti, remiantis skyriuje pateiktomis rekomendacijomis.

PRATARMñ

„Prie‰mokyklinio ugdymo turinio ∞gyvendinimas“ – tai praktinio darbo rekomendacijos
prie‰mokyklinòs grupòs pedagogui. Rekomendacijose atsakoma ∞ klausimà, kaip siekti prie‰-
mokyklinio ugdymo kokybòs vadovaujantis „Bendràja prie‰mokyklinio ugdymo ir ugdymosi
programa“ (2001).

Pedagogui, ∞gyvendinanãiam prie‰mokyklin´ programà, orientuotà ∞ vaiko kompetencij˜ ug-
dymà, btini atitinkami profesiniai gebòjimai. Labai svarbu gebòti paÏinti vaikà, ∞vertinti jo
ugdymosi poreikius, individualius ypatumus, jau ∞gyt˜ kompetencij˜ lyg∞. Svarbu perprasti
vaiko kompetencij˜ optimalaus ugdymo kryptis, bdus, sàlygas, apmàstyti prie‰mokyklinòs
grupòs veiklos organizavimo savitumus.

KETVIRTAME SKYRIUJE

„GYVENIMUI IR SñKMINGAM UGDYMUISI BÌTINˆ
VAIKO KOMPETENCIJˆ PLñTOJIMAS”
atskleidÏiami socialinòs, sveikatos saugojimo, paÏinimo, komunikavimo, me-
ninòs vaiko kompetencijos ugdymo prie‰mokyklinòje grupòje bdai. Kiekvie-
no poskyrio autoriai pateikia tos srities kompetencijos sampratà, apra‰o prie‰-
mokyklin´ grup´ pradedanãio lankyti penkiameãio ‰e‰iameãio tos srities ge-
bòjimus bei turimà patirt∞, i‰samiai aptaria kompetencijos plòtojimo sòkm´
lemianãius prie‰mokyklinòs grupòs veiklos organizavimo veiksnius, ugdymo
formas, bdus, vaik˜ veiklà, temas, problemas, kai kuriuos paramos vaikams
bdus, veiksmingus ugdantis prasãiau susiformavusius gebòjimus.

PENKTAME SKYRIUJE

„PRIE·MOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS”
pateikiamos rekomendacijos grupòs aplinkai kurti, optimaliam vaiko dienos
ritmui garantuoti, aptariami pedagoginio darbo su vaikais ir ‰eima bdai, vai-
ko paÏinimo ir vertinimo procesai, prie‰mokyklinòs grupòs veiklos planavimo
ir dokumentavimo principai. Ypaã daug dòmesio skiriama vaiko Ïaidimui:
pabròÏiama i‰skirtinò jo vertò, ugdomasis poveikis, atskleidÏiami jo ypatumai
prie‰mokykliniame amÏiuje, kalbama apie pagarb˜ pedagogo poÏir∞ ∞ vaiko
Ïaidimà

Kai kuriais klausimais rekomendacijose pastebima autori˜ poÏiri˜ ∞vairovò, kai kuriuose
skyriuose stengiantis i‰ry‰kinti svarbiausias mintis atsisakoma medÏiagos dòstymo pagal for-
malià struktrà.

Daugelis autori˜ nurodo rekomenduojamà literatrà, kurià papildomai gali skaityti prie‰mo-
kyklinòs grupòs pedagogas. Pateikiama ir rengiant straipsnius naudota literatra.

Sudarytojai tikisi, kad knyga „Prie‰mokyklinio ugdymo turinio ∞gyvendinimas“ padòs geriau
suprasti esmines prie‰mokyklinio ugdymo programos idòjas ir kokybi‰ko j˜ ∞gyvendinimo
bdus, kad pedagogai joje ras atsakymus ∞ svarbiausius klausimus.
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1

Prie‰mokyklinio amÏiaus vaiko raidos periodas yra gana sudòtingas ir lemia ugdy-
mo(si) mokykloje sòkm´. Prie‰mokyklini˜ grupi˜ ir pradini˜ klasi˜ pedagogams
svarbu Ïinoti psichologinius ‰io amÏiaus vaiko ypatumus, kad bt˜ kuriamas vaiko
gyvenimui ir ugdymui(si) palankus mikroklimatas, kad bt˜ tenkinami jo porei-
kiai, kad lengvai bt˜ ∞veikiami amÏiaus ypatum˜ nulemti sunkumai.

Ona Monkeviãienò

•
Prie‰mokyklinio amÏiaus vaiko savivaizdis
optimistinis. Kiekvienas vystymosi ar
emocij˜, elgesio ir socialinòs raidos sutriki-
m˜ neturintis vaikas save vertina teigia-
mai: „A‰ draugi‰kas“, „A‰ geras“, „A‰ pro-
tingas“, „A‰ dràsus“ ir kt. Jei prie‰mokyk-
linio amÏiaus vaikas apie save sako „A‰
blogas“, „A‰ negeras“, jis sau priskiria nei-
giamus suaugusi˜j˜ vertinimus, maÏinan-
ãius tikòjimà savimi ir savo jògomis, nutei-
kianãius nesòkmei.

•
Vaiko savivaizdis nepastovus, kintantis.
Jei tòvai subara vaikà, kam skriaudÏia ma-
Ïesn∞ broliukà ar sesut´, vaikas gali pasaky-
ti, kad yra negeras. Taãiau jei paskui j∞ pa-
giria, kad susitvarkò Ïaislus, vaikas vòl ver-
tina save teigiamai.

•
Savivaizdis paprastas, visuminis. Be to,
jis konkretus: vaikas apibdina savo i‰-
vaizdà, nurodo lyt∞, pasako, kà turi, kuo
domisi, su kuo draugauja.

•
·io amÏiaus vaiko savivaizdis absoliutus.
Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikas sau viena-
reik‰mi‰kai priskiria suaugusi˜j˜ nurody-
tas ypatybes, draug˜ komentarus.

•
Be to, ‰iuo laikotarpiu savivaizdis kinta nuo
vie‰o iki privataus. Prie‰mokyklinio am-
Ïiaus vaikas dar maÏai skiria, kas asmeni‰ka,
privatu, o kà galima komentuoti vie‰ai.
Prie‰mokyklinukai dar tik pradeda tai tyri-
nòti, atsiranda pirmosios paslaptys, rpina-
masi j˜ saugojimu.

SAVIVAIZDIS IR SAVIGARBA
Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikas bando suvokti save, mokosi save gerbti, todòl jam b-
tina suaugusiojo pagarba.

PRIE·MOKYKLINIO
AMÎIAUS VAIKAS

Prie‰mokykliniame amÏiuje kinta lytinòs priklausomybòws suvokimas (L. Kohlberg, 1966).
5–6 metais atsiranda lytinòs priklausomybòs suvokimas, grindÏiamas kno skirtum˜ suvokimu. Iki
tol vaikai supranta lytinòs priklausomybòs pastovumà, t. y. teisingai atsako ∞ klausimus: „Kai tu
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•
Minimizavimo taisyklò – siekiama, kad
vaiko emocij˜ i‰orinò rai‰ka bt˜ daug
silpnesnò nei vidinis emocij˜ i‰gyvenimas.
PavyzdÏiui, jei vaikas supyko ir audringai ‰∞
jausmà rei‰kia, jis verãiamas elgtis sant-
riau.

•
Maksimizavimo taisyklò – siekiama, kad
vaiko emocij˜ i‰orinò rai‰ka bt˜ daug
stipresnò nei vidinis j˜ i‰gyvenimas. Pa-
vyzdÏiui, jei vaikas gavo dovanà ir nelabai
ja dÏiaugiasi, jis raginamas rodyti didel∞
dÏiaugsmà.

•
Maskavimo taisyklò – siekiama neutra-
lios veido i‰rai‰kos, neutralaus elgesio,
nepaisant to, kà jauti, t. y. suaug´s Ïmo-
gus moko vaikus slòpti savo jausmus.
Kartais vaikai tai supranta kaip „draudi-
mà jausti“.

•
Pakeitimo taisyklò – siekiama, kad vai-
kas, jauãiantis vienus jausmus, rodyt˜ ki-
tus, netgi prie‰ingus. PavyzdÏiui, jei vaikas
nenori dalintis Ïaislo su draugu, dòl to
pyksta, o verãiamas tà Ïaislà duoti ir dar
‰ypsotis.

Suaugusieji tokiu elgesiu neskatina prie‰mokyklinio amÏiaus vaiko geriau suvokti savo emoci-
jas, prie‰ingai, vaikas dar labiau susipainioja jausmuose. Todòl i‰eitis bt˜ viena – atvirai kal-
bòtis apie ∞vairius jausmus, juos ∞vardinti, ai‰kintis, dòl ko vienas ar kitas jausmas kilo,
mokytis pripaÏinti ir priimti visus jausmus, nedraudÏiant jausti, neskirstant jausm˜ ∞ ge-
rus ir blogus. Tik paskui kalbòtis, kà galima daryti, kad pasijustum geriau, kaip ∞veikti susida-
riusià keblià situacijà. Tada galima tikòtis gana spartaus ankstyvo emocinòs kompetencijos plò-
tojimosi.

EMOCINñ KOMPETENCIJA
Prie‰mokykliniame amÏiuje toliau formuojasi vaiko emocinò kompetencija – gebòjimas
susivokti savo emocij˜ pasaulyje ir kontroliuoti j˜ i‰rai‰kà, tinkamu bdu reaguoti ∞ kito
emocijas.

•
Gebòjimas suvokti savo emocin´ bsenà:
„Kà ir dòl ko a‰ jauãiu?“

•
Gebòjimas atpaÏinti kit˜ emocijas. Orien-
tuojantis pagal veido i‰rai‰kà, balso into-
nacijà, elges∞, atspòti kito nuotaikà, jaus-
mus.

•
Gebòjimas vartoti savo kultrinei aplinkai
priimtinà emocij˜ Ïodynà, t. y. ÏodÏiu pa-
vadinti nuotaikà, savijautà, jausmus.

•
Gebòjimas reaguoti ∞ kito emocin´ bsenà
(pasidÏiaugti kartu, bandyti nuraminti,
paguosti, nukreipti dòmes∞ ir kt.).

•
Gebòjimas suprasti, kad i‰orinò emocij˜
i‰rai‰ka daÏnai neatitinka vidinòs emocinòs
bsenos. PavyzdÏiui, pripaÏinti, kad jautò-
si labai i‰sigand´s, bet stengòsi to neparo-
dyti.

•
Gebòjimas adaptyviai ∞veikti stresà ir sun-
kius jausmus kelianãias situacijas. Prie‰mo-
kyklinio amÏiaus vaikai gali naudoti ‰iuos
emocinòs bsenos pagerinimo bdus: sav´s
raminimà, pamaloninimà (eina pie‰ti, Ïi-
ròti televizoriaus); dòmesio nukreipimà ki-
tur (vaÏinòja dviraãiu, bògioja kieme); fizin∞
vengimà (vengia susidurti su konflikti‰ku
draugu, nueina ‰alin); fantazavimà, persikò-
limà ∞ svajoni˜ pasaul∞ (galvojimà apie kà
nors malonaus, situacijos pakeitimà minty-
se, Ïaidimuose); pasikalbòjimà su kitu apie
tai, kas slegia; savo emocinio patyrimo ap-
màstymà, kai kuri˜ minãi˜ i‰skyrimà.

•
Supratimas, kad ry‰iai su kitais labai pri-
klauso nuo to, kaip j˜ atÏvilgiu rei‰kiamos
emocijos. PavyzdÏiui, jei emocijos rei‰kia-
mos kitam priimtinu bdu, galima tikòtis
draugi‰ko atsako, jei agresyviai – atstmi-
mo.

•
Gebòjimas pripaÏinti ir priimti savo jaus-
mus, stipròjantis suvokimas, kad sugeba-
ma kontroliuoti atsakà ∞ savo emocin´ b-
senà ar kito emocin∞ poveik∞.

Svarbiausia yra tai, kad tinkamai ugdomi prie‰mokyklinio amÏiaus vaikai gali pasiekti auk‰to
lygio emocin´ kompetencijà, t. y. gali ∞gyti visus i‰vardintuosius gebòjimus. Taãiau tyrimai pa-
rodò, kad tik nedidelò ‰io amÏiaus vaik˜ dalis gerai susivokia savo jausmuose, geba juos ∞vardin-
ti, apie juos kalbòti.

Deja, emocinis suaugusi˜j˜ ra‰tingumas yra menkas, todòl jie daÏnai mano, kad vaikai dar per
maÏi i‰gyventi ∞vairius, ypaã sunkius jausmus, vengia apie tai su vaikais kalbòti.

Labai daÏnai suaugusieji draudÏia vaikams jausti, j˜ nuomone, blogus jausmus, kaltina uÏ tai,
kad vaikas i‰gyvena pykãio, pavydo, baimòs jausmus, moralizuoja. Taip vaikai pratinami uÏsi-
skl´sti ir nesidalinti su suaugusiuoju savo i‰gyvenimais, jie vengia net sau pripaÏinti, kad jauãia
„blogus“ jausmus.

Tyrimai parodò, kad suaugusieji taiko keletà taisykli˜, kuriomis bando reguliuoti vaik˜
emocij˜ rai‰kà.

Danielis Golemanas (1995) skiria ‰iuos emocinòs kompetencijos gebòjimus:

buvai labai maÏas, kas tu buvai – berniukas ar mergaitò?“, „Kai tu uÏaugsi, kas tu bsi – vyras
ar moteris?“ Taãiau iki 5–6 met˜ berniukas vis dar gali suabejoti, kai jam uÏduodamas klausi-
mas: „Jei tu apsivilktum suknel´, kas tu btum – berniukas ar mergaitò?“ Vaikas vis dar mano,
kad lytis priklauso nuo rb˜ ar pasirenkam˜ Ïaisl˜. Suvok´ vyr˜ ir moter˜ kno skirtumus,
prie‰mokyklinio amÏiaus vaikai ie‰ko taisykli˜, kurios paai‰kint˜, koks elgesys yra vyri‰-
kas, o koks – moteri‰kas, ypaã dòmesingai j∞ mògdÏioja, labai jautrs suaugusi˜j˜ komen-
tarams savo elgesio atÏvilgiu.
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labai trumpai ir sprendÏiami taikiai, nòra ir ai‰kaus laimòtojo arba pralaimòjusiojo (nuolaidas
daro abi pusòs). Jei draugai rungtyniauja, galynòjasi, ÏaidÏia stalo Ïaidimus, kuriuose gali lai-
mòti tik vienas, o kitas turi pralaimòti, jie sprendÏia moralin´ problemà – daÏniausiai Ïaidi-
mas baigiamas „lygiosiomis“. Tik dalis konflikt˜ sprendÏiama pavartojant jògà; tai vyksta
daÏniau, jei kartu ÏaidÏiantys vaikai nòra draugai.

Prie‰mokykliniame amÏiuje gali gana ai‰kiai i‰siskirti nepopuliars tarp bendraamÏi˜ vaikai –
atstumtieji. Niekas nenori bti greta j˜, nepriima ∞ savo Ïaidimus, pajuokia, provokuoja. At-
stumt˜j˜ vaik˜ socializacijos ir bendravimo gebòjimai paprastai menkesni nei kit˜ – jie nemoka
taikiais bdais daryti ∞takos kitiems (daÏnai pasielgia agresyviai, griauna, naikina kit˜ vaik˜ stati-
nius, nutraukia Ïaidimà), nemoka bendradarbiauti (nesilaiko susitarim˜, nelink´ palaukti savo
eilòs, pralaimi varÏybas, negali pateikti kitiems ∞domios informacijos), nepakankami j˜ Ïaidimo
gebòjimai, neatsiskleidÏia gabumai. Be to, jie ne tokie empati‰ki kaip kiti, uÏvaldyti jausm˜ nega-
li kontroliuoti savo veiksm˜. Toki˜ vaik˜ bendravimo poreikis lieka nepatenkintas, jei pedago-
gas nepadeda vaikui ∞gyti reikiam˜ gebòjim˜ ir uÏmegzti bei palaikyti ry‰ius su kitais.

Prie‰mokyklinio amÏiaus vaiko paÏinimo gebòjimai saviti, kintantys.

•
·io amÏiaus vaikui bdingas simbolinis màs-
tymas.
Tai rei‰kia, kad jis susidaro simbolinius elge-
sio modelius ir geba juos i‰laikyti atmintyje,
t. y. geba stebòti suaugusi˜j˜ elges∞ ir j∞ mòg-
dÏioti, modeliuoti po tam tikro laiko. Taip jis
mokosi savaranki‰kumo, nauj˜ ∞gdÏi˜, spren-
dÏia buitines ir kitas problemas. PavyzdÏiui, jei
pedagogas visuomet ramiai kalba su konflik-
tuojanãiais vaikais, padeda jiems taikiai i‰siai‰-
kinti santykius, tikòtina, kad ir vaikai pamaÏu
i‰moks nesikar‰ãiuoti, ramiai kalbòtis apie tai,
kas nutiko. Jei pedagogas konfliktuojanãius
vaikus bara pakeltu tonu, tikòtina, kad vaikai
‰auks kiekvieno nesutarimo atveju.

Penkiametis ÏaidÏia sudòtingus simbolinius
Ïaidimus, t. y. vartoja simbolinius veiksmus,
daiktus kaip kit˜ daikt˜ pakaitalus, simbolines
aplinkybes ir kt. PavyzdÏiui, vaikas ima kubel∞,
∞sivaizduoja, kad tai ma‰ina, ir juo vaÏinòja.
Simboliniuose Ïaidimuose vaikas laisvai mode-
liuoja pasaul∞ taip, kaip j∞ supranta, suvokia.

Jis turi sukaup´s didÏiul∞ kiek∞ tikr˜ daikt˜ at-
vaizd˜, todòl geba màstyti apie daiktus ir j˜
savybes vaizdais net ir tuomet, kai j˜ tiesiogiai
nesuvokia, kai j˜ nòra ãia ir dabar. Daikt˜ vaiz-
diniai i‰laisvina vaikà nuo btinybòs màstyti
„ãia ir dabar“ – jis geba praeities patirt∞ atkurti
„dabar“, kad numatyt˜ bsimus veiksmo ar el-
gesio padarinius, t. y. geba prognozuoti.

Gerai i‰lavòjusi penkiameãio kalba. Vaikas geba
apie daiktus, j˜ savybes, rei‰kinius màstyti Ïo-
dÏiais, jie yra tam tikr˜ daikt˜ ir rei‰kini˜
simboliai.

Simboliniai veiksmai, daikt˜ vaizdiniai, ÏodÏiai
kiekvienam vaikui turi asmeni‰kà prasm´, ne
visai sutampa su kit˜ vaik˜ jiems suteikiama
prasme, ir tai priklauso nuo individualaus paty-
rimo. Todòl vaikai vis dar turi sunkum˜ mò-
gindami i‰reik‰ti savo mintis kitiems, inter-
pretuodami kito veiksmus, ÏodÏius, pie‰inius.

PAÎINIMO GEBñJIMAI IR PASAULIO SUVOKIMAS

Tyrimai rodo, kad daugelio bendraamÏi˜ mògstam˜ vaik˜ socialiniai ∞gdÏiai geresni nei ne-
mògstam˜: noròdami prisidòti prie bendraamÏi˜ Ïaidimo, jie lanksãiau bendrauja; kreipiasi ∞
visus Ïaidimo dalyvius, o ne ∞ vienà kur∞ nors vaikà; palaiko kit˜ vaik˜  ketinimus, atsiliepia ∞
j˜ pastabas; pateikia kitiems ∞domios informacijos; susilaiko nuo neigiam˜ emocij˜ rei‰kimo
bendro Ïaidimo pradÏioje.

Simpatizavimas bendraamÏiui yra vienpusi‰kas ry‰ys, tuo tarpu draugystò – abipusis vaik˜
ry‰ys. Todòl populiarus bendraamÏis gali neturòti draug˜, jei pats nò su vienu nepalaiko arti-
mesnio ry‰io, o ne toks populiarus vaikas gali turòti vienà arba net kelis draugus. „Geriausio
draugo“ neturòjimas, jei vaikas yra populiarus tarp bendraamÏi˜, prie‰mokykliniais metais
nòra bòda. UÏmegzdami draugyst´ vaikai ie‰ko bd˜ tyrinòti savo pana‰umus ir skirtumus,
derinti veiksmus, keistis informacija, Ïaisti bendrus Ïaidimus, atsiskleisti kitam, sòkmingai
spr´sti konfliktus, kad galòt˜ toliau t´sti bendrà Ïaidimà.

Konfliktu vadinami tokie vaik˜ santykiai, kai vienas j˜ prie‰ina save kitam. ·iuolaikiniai ty-
rimai rodo, kad ÏaidÏiantys vaikai per 1 valandà konfliktuoja nuo 10 iki 20 kart˜: jie nori
turòti Ïaislà, su kuriuo ÏaidÏia kitas, arba nori padaryti poveik∞ kitam (primesti savo nuomo-
n´, i‰sireikalauti vaidmen∞, priversti laikytis taisyklòs ir kt.). Dauguma ‰i˜ konflikt˜ trunka

BENDRAVIMAS IR DRAUGYSTñ
Bendravimas su kitais pana‰aus amÏiaus vaikais prie‰mokyklinio amÏiaus vaikui ypaã svarbus –
tai lygiaverãi˜ partneri˜, bandanãi˜ daryti ∞takà vienas kitam, ry‰iai. Bendraudamas su draugais
vaikas mokosi ∞vairi˜ socializacijai labai svarbi˜ elgesio bd˜:

•
Susitarimo – vaikas tariasi su kitais dòl
Ïaidimo ar veiklos taisykli˜, stengiasi t˜
taisykli˜ laikytis; Ïiri, ar kuris nors drau-
gas nepaÏeidÏia suaugusi˜j˜ nustatytos
tvarkos.

•
Kooperavimosi – vaikas derina su kitais
savo ketinimus, veiksmus, drauge siekia to
paties tikslo ir kt.

•
Dominavimo, ∞takos, varÏymosi, rungty-
niavimo – vaikas stengiasi daryti poveik∞
kitiems, pasigalynòti, laimòti ginãà, taip di-
dindamas savivert´, pasijusdamas vikresnis,
stipresnis, protingesnis, mokydamasis lyde-
riauti.

•
Simpatizavimo – vaikas turi mògstamus
ir nemògstamus Ïaidim˜ draugus. Mògsta-
mi yra tie, kuriuos jis mògdÏioja, stengiasi
bti greta j˜, jiems ‰ypsosi. Îaisdamas su
patinkanãiais partneriais vaikas uÏmezga
glaudesnius socialinius santykius – mieliau
padeda, kooperuojasi, silo idòjas Ïaidi-
mui. Nemògstami partneriai yra tie, kuri˜
jis vengia, nueina ‰alin, atsisako su jais
Ïaisti. Atstumtojo vaiko veide galima pa-
stebòti bejògi‰kumo, lidesio, sumi‰imo i‰-
rai‰kà – ‰i skausminga patirtis gali neigia-
mai paveikti vaiko sav´s vertinimà.

•
Intymaus bendravimo – apie pusò prie‰-
mokyklinio amÏiaus vaik˜  paprastai turi
po vienà ar kelis Ïaidim˜ draugus. MaÏ-
daug 65% draugaujanãi˜ por˜ yra tos
paãios lyties. Draugystò gana pastovi, vi-
dutini‰kai trunka apie pus´ met˜, kupina
nesutarim˜, ai‰kinimosi ir susitaikym˜.
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•
Penkiametis ‰e‰iametis kai kuriose situacijose vis dar sunkai skiria tikrov´ nuo fantazijos.
Taãiau daÏniausiai jis jau sugeba pasakyti, kad ãia yra sraigò, o ‰is daiktas tik pana‰us ∞ sraig´, o
i‰ ties˜ tai yra susuktos linijos; kad Ïaislinis ‰uo su katòs kauke i‰ ties˜ yra ‰uo; kad pasakos vei-
kòj˜ tikrame gyvenime sutikti ne∞manoma. Taãiau kartais vaiko vaizduotò yra tokia laki, jog jis
tiki vaiduokliais, baubais ir j˜ bijo.

•
Màstymo sinkreti‰kumas. Vaiko màstymas remiasi nesusintetintais vaizdiniais, todòl vaikui atro-
do, kad viskas gali bti susij´ su viskuo. Vaikas link´s vòlesnius veiksmus pagr∞sti ankstesniais, vò-
liau pasakytus ÏodÏius sieti su anksãiau pasakytais, ∞Ïvelgti ry‰∞ tarp keli˜ greta esanãi˜ daikt˜ ir
pan. Vaikas ie‰ko detali˜ pana‰umo, pavyzdÏiui, lygina kat´ ir ‰un∞: „âia katòs truput∞ balta, ir
‰uns uodega balta“; samprotauja pasitelkdamas vaizduot´: „Kaip atrodo mokslininkas?“ – „Atro-
do kaip i‰protòj´s: su baltu kostiumu, su kaklarai‰ãiu, su akiniais be stikl˜, su geru laikrodÏiu ir
gerom pir‰tinòm, ant bat˜ ‰irdelòs, o ant galvos karna su undinòle“; savitai interpretuoja prastai
suprastus ÏodÏius: „Kas yra moksl˜ daktaras?“ – „Kur gydo mokslà“, „Gali mokyti ir gydyti“,
„Daktaras, kuris viskà moka“, „Mokykl˜ daktaras, kur gydo, matuoja temperatrà“.

•
Màstymo, grindÏiamo logikos dòsniais, atsiradimas. Nuo penkeri˜ met˜ vaikas sugeba màs-
tyti logi‰kai, taãiau tik viena kryptimi – jis nesugeba mintyse atlikti atvirk‰tini˜ veiksm˜,
operacij˜. PavyzdÏiui, vaikas gali i‰ardyti daiktà, bet nesugeba jo surinkti; geba rasti kelià ∞ tam
tikrà vietà, bet nesugeba gr∞Ïti namo; geba uÏlipti ant karstyklòs, bet nesugeba nuo jos nulipti;
geba sudòti, bet dar nemoka atimti.

•
Loginio màstymo etapà vaikas pasiekia pradinòje mokykloje. Toks vaikas gerai klasifikuoja
daiktus ne tik pagal akivaizdÏius i‰oròs bruoÏus, poÏymius, bet ir pagal priklausymà tam tikrai
grupei, kategorijai. Vaikas vis geriau apibendrina, i‰skiria abstrakt˜ poÏym∞ (katò ir ‰uo – gyv-
nai, saulò ir lemputò ‰vieãia). Taãiau svarbiausia, kad vaikas dabar gali atlikti ne tik tiesioginius,
bet ir atvirk‰tinius veiksmus – ne tik sudòti, bet ir atimti, ne tik padauginti, bet ir padalinti.
Spr´sdamas uÏdavin∞, jis mintimis gali gr∞Ïti atgal ir sekti savo màstymo logikà, surasti klaidà,
pasitikrinti. Taãiau net pradinòje mokykloje gali pasireik‰ti kai kurie prie‰mokyklinio amÏiaus
vaiko màstymo ypatumai, pavyzdÏiui, egocentrizmas, daikt˜ sugyvinimas ir kt.

Ugdydamas prie‰mokyklinio amÏiaus vaikà ir pradinukà, pedagogas turi atsiÏvelgti ∞ vaiko màs-
tymo ypatumus ir pritaikyti jam ugdymo turin∞ bei procesà. Tik tuomet ugdymas bus efekty-
vus, mokymàsi lydòs sòkmòs jausmo i‰gyvenimas.

•
Prie‰mokyklinio amÏiaus vaiko màstymui vis dar bdingas centrizmas.Vaikas pastebi ir
∞simena atskiras daikt˜ savybes, jos tarsi uÏvaldo jo dòmes∞ ir màstymà. Jis negali tuo pat metu
galvoti apie keletà dalyk˜. PavyzdÏiui, paklaustas, kas yra kaimas, miesto vaikas atsako: „Kai-
mas – tai vieta, kur yra daug karvi˜“. Informacija, kurià jis turi, nòra susisteminta pagal suau-
gusi˜j˜ màstymui bdingas kategorijas ir logikà. Pastebòtà savyb´ vaikas pateikia kaip atskirà
faktà, atskirà informacijos vienetà. Penkiametis geba pateikti ir keletà fakt˜ ar apibdinim˜,
bet pasako juos kaip atskirus informacijos vienetus, jo mintis laisvai ‰okinòja nuo vieno jam as-
meni‰kai svarbaus fakto ar rei‰kinio prie kito.

•
Prie‰mokyklinio amÏiaus vaiko màstymas egocentri‰kas – jei vaikas stebi aplinkà, gamtà,
daiktus, o ‰alia yra kitas asmuo, vaikas mano, kad kitas pamatò ir suvokò tà pat, tarsi Ïiròt˜
vaiko akimis, turòdamas jo patirt∞. Vaikas negali „pamatyti“ stebimo daikto ,,kito akimis“, pa-
vyzdÏiui, i‰ kitos pusòs, i‰ kito auk‰ãio, atsiÏvelgdamas ∞ kito patyrimà. Jei vaikas stovi prie di-
delio akmens ir mato ant jo kirminà, o kitoje akmens pusòje stovintis draugas jo nemato, tai
‰is niekaip to nesupranta ir pyksta. Egocentri‰kam vaikui sunku suvokti, kad kitas nemato to
paties, kad kito nuotaika ne tokia, kaip jo, kad kitas savaime neÏino jo Ïaidimo sumanymo ar
pan.

·iuolaikiniais tyrimais nustatyta, kad penkiameãio màstymas ne visi‰kai egocentri‰kas. Ski-
riami du vaiko egocentri‰ko màstymo etapai: pirmajame etape (iki penkeri˜ met˜) vaikas
tiesiog Ïino, kad kito Ïmogaus nuotaika, matymas, màstymas yra ne toks, kaip jo, ta-
ãiau dar negali suvokti, koks; antrajame etape (nuo penkeri˜ met˜) jis bando atrasti dòs-
nius, kurie jam padòt˜ atpaÏinti kito jausmus, ∞sivaizduoti kito matymà, nuspòti màs-
tymo logikà. PavyzdÏiui, paklaustas, kà mato kitoje akmens pusòje stovintis draugas, vaikas
pats bando ten atsistoti, bando pasisukti, klausia draugo.

Ar vaiko màstymas egocentri‰kas, galima ∞vertinti labai paprastai. PavyzdÏiui, vaiko klausia-
ma: „Kas yra ‰iame atidarytame lagamine?“ Vaikas, kuris mato atidaryto lagamino turin∞, at-
sako: „Akmenòliai“. Dabar lagaminas uÏdaromas. Vaiko klausiama: „Ar gali pasakyti, kas ja-
me yra?“ Vaikas atsako: „Akmenòliai“. „Jeigu uÏdarytà lagaminà parodytumòme tavo mamai,
ar ji pasakyt˜, kas jame yra?“ – toliau klausiama vaiko. Jei vaikas mano, kad ir mama i‰ karto
Ïinos, kas tame lagamine, jo màstymas dar egocentri‰kas. Vaikas dar ne∞vertina, kad pats ma-
tò lagamino turin∞, o mama jo nematò, t. y. negali ∞vertinti mamos patirties.

•
Vaiko màstymas magi‰kas. Penkiametis ‰e‰iametis savo Ïaidimuose lengvai ,,sugyvina“ daik-
tus, t. y. suteikia jiems Ïmogaus savybi˜: daiktai jauãia, juda; medÏiai, gyvnai kalba Ïmogaus
balsu; gòlò puo‰iasi, daro ‰ukuosenà. Net ir suvokdamas, kad ‰ias savybes daiktams jis suteikò
pats, vaikas tiki magi‰ka savo minãi˜, nor˜ galia – pavyzdÏiui, jeigu jis pyksta ant draugo, ir
draugas susirgo, vaikas mano, kad jo mintys ir pyktis j∞ susargdino. Dòl to gali jaustis kaltas, la-
bai blogas. Jei vaikas eina pro med∞, ir ‰is paptus vòjui su‰lama, vaikas gali manyti, kad jo
mintys privertò med∞ judinti lapus. Jis pats sau atrodo esàs centrinò figra, kuri savo galia
lemia ∞vykius.



1918

•
Savininki‰kumas – vaikas nori kà nors turòti,
valdyti, kartais bando „savintis“ draugus, juos
taip pat bando valdyti.
Pedagogas turòt˜ sudaryti sàlygas kiekvienam
vaikui Ïaidimuose ar veikloje pabti ir vado-
vu, ir „valdiniu“, mokytis suorganizuoti, nu-
rodyti, paai‰kinti ir tiksliai atlikti, kà nurodò
kitas, dòl ko buvo susitarta. Gerai, jei pavyks-
ta suburti vaikus grupiniam darbui vis su ki-
tais vaikais – taip i‰pleãiamas bendraujanãi˜j˜
ratas.

•
Nerimastingumas, kylantis dòl to, kad ‰io
amÏiaus vaikas jau pastebi suaugusiojo kno
kalbos ir sakom˜ ÏodÏi˜ neatitikimà. Pavyz-
dÏiui, pedagogas mimika i‰rei‰kia pykt∞ vai-
kui, o ÏodÏiais ai‰kina, kad nieko baisaus ne-
atsitiko. Vaikas ‰iuo atveju nòra ∞sitikin´s, ar
suaugusiojo jam sakomi dalykai yra teisybò.
Tokio nerimastingumo i‰vengti padeda sàÏi-
ningumas – pedagogas gali paai‰kinti vaikui,
kad jis dabar supyk´s ir dòl ko supyk´s, o vò-
liau kartu pasvarstyti, kà daryti toliau.

•
Atidòliojimas – vaikas paprastai nepuola tuoj
pat vykdyti suaugusiojo paliepim˜ ar pra‰y-
m˜, nes yra uÏsiòm´s savo ketinim˜ ∞gyvendi-
nimu, daÏnai pasako: „Tuoj, tuoj“, bet taip ir
neatlieka, ko pra‰omas.

Kad atidòliojimas netapt˜ bdo bruoÏu, pe-
dagogas ir tòvai turòt˜ nepiktnaudÏiauti pra-
‰ymais. Jei vaikas pra‰ymo nei‰pildo papra‰y-
tas antrà ar treãià kartà, suaugusysis turòt˜ tai
atlikti kartu su vaiku, padòdamas jam nusi-
teikti ir susiorganizuoti.

•
VarÏymasis – noròdamas padidinti savigarbà,
vaikas puola varÏytis su kitais. Jei varÏybas lai-
mi, didòja jo pasitikòjimas savimi, bet jei kiti
daÏnai j∞ nugali, tai vaikà traumuoja.
Kadangi vaikai kur kas lengviau pakelia ko-
lektyvin∞ pralaimòjimà nei individual˜, reikò-
t˜ daÏniau organizuoti estafetes, komandinius
Ïaidimus ir kt. Savimi maÏiau pasitikinãius
vaikus reikòt˜ paskirti Ïaisti stipresni˜j˜ ko-
mandoje. Komandai laimòjus, vaikas turòs ga-
limyb´ i‰gyventi sòkmòs jausmà.

•
Domòjimasis savo knu – vaikas gali liesti
savo lyties organus, apÏirinòti kito vaiko ly-
ties organus. Tai yra visi‰kai natralus elgesys,
kur∞ suaugusieji link´ vertinti kaip „blogà“.

Pedagogas turòt˜ natraliai pasikalbòti su to-
kiu vaiku apie vyro ir moters kno skirtumus,
pavartyti knygeli˜, kuriuose ‰ie skirtumai pa-
vaizduoti schemi‰kai, apibendrintai (ne per
detaliai). Paskui stengtis nukreipti vaiko dò-
mes∞ ∞ veiklà, jei domòjimasis savo ar kito k-
nu rodomas dienos metu, ar paskaityti knyge-
l´ prie‰ miegà, jei savo knu vaikas ÏaidÏia
prie‰ miegà.

•
Vaiki‰kas elgesys – kartais prie‰mokyklinukui
bdingas maÏiau atsakingas elgesys, tarsi jau-
nesnio vaiko. Taip yra todòl, kad vaikas pra-
deda suvokti, jog vaikystò baigiasi, ir bando
protestuoti.

Jei tòv˜ ir pedagogo padedamas vaikas ∞veikia
visus jo amÏiui bdingus sunkumus, jis yra
laimingesnis, nepatiria i‰ties sunki˜, stresini˜
i‰gyvenim˜, j∞ lydi sòkmòs jausmas.

STRESÑ KELIANâIOS SITUACIJOS IR ATSAKAS Ø
SUNKUMUS
Aktyvi vaiko raida teikia jam i‰bandym˜ – vaikas nuolat turi ∞veikti savo amÏiui bdingus sunku-
mus. Stresà kelianãios situacijos ∞vairiais amÏiaus laikotarpiais vis kitos. Jei suaugusieji moka elgtis
su vaiku, ‰is natraliai ∞veikia kilusius sunkumus ir ugdosi reikiamus ∞gdÏius. Vaiko amÏiui nat-
rals sunkumai gali pereiti ∞ elgesio sutrikimus, jei suaugusieji netinkamai ∞ juos reaguos.

Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikui gali bti bdinga:

•
Nesaugumas – vaikas gali grauÏti nagus, krap-
‰tyti nos∞, pe‰ioti plaukus, trinti ak∞, turòti tik˜;
tai daÏnai bna susij´ su peròjimu nuo ugdymo
namie prie ugdymo ∞staigoje.

Kuo greiãiau pedagogas uÏmegs artimà emo-
cin∞ kontaktà su vaiku, padòs jam paÏinti gru-
pòs draugus, gerai jaustis aplinkoje, tuo sòk-
mingiau vaikas ∞veiks nesaugumo jausmà.

•
Besaikis gyrimasis – taip kai kurie vaikai
bando pagerinti savo ∞vaizd∞ draug˜ ar peda-
gog˜ akyse. Jie nepasitiki savimi, nòra tikri, ar
draugai ir pedagogas juos vertina teigiamai,
todòl patys giria save ir savo darbelius. Kiti
vaikai greitai tai pastebi ir vadina vaikà pagy-
rnu – nuo to jo savivertò tik maÏòja.

Jei pedagogas ramins vaikà, pra‰ydamas liautis
per daug girtis, vaiko savivertò dar labiau su-
menks. Pedagogas turi rasti prog˜ pagirti vai-
kà, jo bdà, elges∞, atkreipti dòmes∞ ∞ jo gabu-
mus, i‰sakyti savo vertinimus tuomet, kai jis
kà nors aktyviai veikia, bet saikingai vertinti
vaikà tuomet, kai jis giriasi.

•
Demonstratyvus pasirodymas – vaikas siekia
susilaukti pagyrimo, kad suaugusysis patvir-
tint˜, jog jis yra geras, puikus, vertas meilòs.
Jei pedagogas matys vaikà tik tuomet, kai jis
elgiasi demonstratyviai, toks elgesio bruoÏas
∞sitvirtins. Pedagogas turòt˜ pats atkreipti ∞
vaikà dòmes∞, bet kitose situacijose, ir reik‰ti
jam meil´ ir pagarbà. Be to, jis turòt˜ suprasti,
kad demonstratyviai besielgianãiam vaikui la-
biau nei kitam trksta palaikymo.

•
Aktyvi Ïaidimo draug˜ paie‰ka – vaikas
mògsta dirbti, Ïaisti su draugais, bet santykiai
dòl bendravimo ∞gdÏi˜ stokos bna karingi.
Pedagogas turòt˜ toleruoti triuk‰mingus, jud-
rius Ïaidimus, o ir pats galòt˜ organizuoti „i‰-
sidkimo valandòles”.

•
Aktyvumas, kvailiojimas – ‰io amÏiaus vai-
kas labai judrus, nepasòdus, mògsta kvailas
i‰daigas, ÏodÏius, Ïaidimus, gali bti nesuval-
domas.
·iuo atveju taip pat padeda tolerancija, peda-
gogo nuostata palaikyti vaiko kvailiojimà,
protinga kontrolò i‰ ‰alies (susitariama, kada ir
kiek laiko bus galima padkti, geriausia tai
derinti su dienos ritmo kaita).
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VAIKO LYTINñS SAVIVOKOS RAIDA
Lyties poÏiriu diferencijuota vaiko socializacija prasideda kdikiui dar negimus. SuÏinoj´ nau-
jagimio lyt∞, tòvai i‰renka vardà, nuperka atitinkam˜ drabuÏòli˜, Ïaisl˜, i‰ anksto nusiteikia,
kaip su juo bendraus. Tyrim˜ metu mokslininkai pastebòjo, kad su skirtingos lyties kdikiais
suaugusieji bendrauja skirtingai (mergaitòs ant rank˜ imamos ‰velniau ir atsargiau nei berniu-
kai), o Ïaisdami silo vaiko lyãiai „priskiriamus“ Ïaislus.

Trej˜ met˜ vaikai jau geba tiksliai apibròÏti savo lyt∞. Jie pradeda pastebòti, kad vyrai ir moterys
stengiasi skirtingai atrodyti, uÏsiima skirtinga veikla, domisi skirtingais dalykais. Be to, maÏyliai
akylai stebi, kokia yra aplinkini˜ reakcija ∞ vienokio ar kitokio pobdÏio vyr˜ bei moter˜ poel-
gius ir atsiÏvelgdami ∞ tai koreguoja savo elges∞.

Apie septintuosius metus, o neretai ir anksãiau, vaikai visi‰kai suvokia, kad lytis yra pastovi ir
keisti jos negalima, todòl pradeda labiau domòtis savo lyãiai bdingais vaidmenimis ir aktyviai
mògdÏioja vyr˜ ar moter˜ elges∞, noròdami bti paãiais geriausiais berniukais ar mergaitòmis
(daugelis berniuk˜, bdami dvej˜ trej˜ met˜, noriai ÏaidÏia su mamos kosmetika, matuojasi
jos batelius, bet sustipròjus lytinei savivokai, visus ‰iuos uÏsiòmimus priskiria mergaiãi˜ veiklos
sriãiai ir pradeda sekti vyr˜ pavyzdÏiu).

Btent lyti‰kai diferencijuotas mògdÏiojimas sàlygoja tai, kad mergaitòs labiau domisi „moteri‰-
kais“, o berniukai – „vyri‰kais“ darbais. Vaikai stebi, kokia veikla bdinga vyrams ar moterims
ir pagal tai koreguoja savo elges∞. Noras turòti kuo daugiau tokio pobdÏio informacijos, skati-
na juos bendrauti su savo lyties asmenimis. Manoma, kad viena i‰ pagrindini˜ prieÏasãi˜, skati-
nanãi˜ vaikus atitikti su lytimi siejamus lkesãius, yra baimò atsidurti tarp atstumt˜j˜, kuri
verãia laikytis visuomenòs norm˜, vengiant neigiamos suaugusi˜j˜ ar bendraamÏi˜ reakcijos.
Todòl btent tokios neigiamos, stereotipus ∞tvirtinanãios reakcijos ir turòt˜ vengti vaikus ug-
dantis asmuo. Vaiko elgesyje svarbu palikti erdvòs ir „vyri‰koms“, ir „moteri‰koms“ savybòms.

LYTIN¢ SAVIVOKÑ LEMIANTYS VEIKSNIAI
Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikai gana ai‰kiai suvokia, kaip atsiÏvelgiant ∞ lyt∞ skirstomi Ïaislai,
Ïaidimai, drabuÏiai, veiksmai, veikla. Juk suaugusieji nuolat nesàmoningai skatina lytin∞ ta-
patinimàsi, primindami vaikui jo lyt∞, sakydami: „Mergaitò/berniukas taip nedaro“ arba
„Koks(-ia) gera(s) berniukas/mergaitò“. Pastebòta, kad tòvai neigiamai reaguoja ∞ prie‰ingai
lyãiai bdingus vaik˜ Ïaidimus, ypaã jei tai daro berniukai (∞ mergait´, ÏaidÏianãià „karà“
Ïirima atlaidÏiau nei ∞ berniukà, ÏaidÏiant∞ su lòlòmis). „NusiÏengianãius“ lytinio vaidmens
taisyklòms berniukus taip pat labiau kontroliuoja ir bendraamÏiai. Mergaitòs mielai priima
berniukus ∞ savo br∞ ir neprie‰tarauja bendriems Ïaidimams, dòl to j˜ autoritetas draugi˜
akyse nenukenãia. O mergaiti‰kà bendrijà pamòg´s berniukas stipriai rizikuoja netekti popu-
liarumo tarp kit˜ berniuk˜. Todòl berniuk˜ elges∞ sunkiau papildyti „mergaiti‰komis“ savy-
bòmis.

Taãiau tòvai nòra vienintelis lytin´ vaiko savivokà lemiantis veiksnys. Dal∞ norm˜ ∞diegia te-
levizija, populiarioji literatra ir kitu bdu mus pasiekianti informacija. Pastebòta, kad pa-
skaiãius knygutes, kuri˜ turinyje apstu stereotip˜, vaik˜ Ïaidimuose sustipròja lyties stereoti-
pais pagr∞stas elgesys. Mokslinink˜ pastebòjimu, tradicinius lytinius vaidmenis i‰ry‰kinanãi˜
knyguãi˜ skaitymas turi didelòs ∞takos vaikams stereotipi‰kai pasiskirstant Ïaidybinius vaid-
menis. Todòl vaikams skirti leidiniai turòt˜ bti atidÏiai parenkami.

2
Margarita Jankauskaitò

VAIKO LYTINñ SAVIVOKA
IR JOS UGDYMAS

Vaiko sòkmò mokykloje ir tolesniame gyvenime daug kuo priklauso nuo jo sav´s,
kaip asmens, vertinimo. Jei manome, kad esame ‰auns, krybingi, gebame rpin-
tis savimi ir aplinkiniais, vadovaujamòs pozityviomis nuostatomis ir elgiamòs pagal
jas. Taãiau ∞siskverbus sav´s vertinimo abejonòms, nesiryÏtame i‰mòginti jòg˜ nau-
jose veiklos srityse, ne∞gyjame reikiam˜ Ïini˜ ir netenkame reik‰mingos gyvenimo
patirties bei daugybòs potenciali˜ savirai‰kos galimybi˜. Kaip tik todòl, kalbant
apie vaiko, kaip asmens, tapsmà, negalima apeiti lytinòs tapatybòs formavimosi
klausim˜, kurie neatsiejami nuo visuomenòje vis dar gaj˜ nuostat˜ berniukus ir
mergaites ugdyti kaip visi‰kai prie‰ingus asmenis.

LYâIˆ VAIDMENYS IR LYTINñS SAVIVOKOS
PROBLEMA
Vaiko elgsena ir savivoka formuojasi socializacijos proceso metu, perimant visuomenei priimti-
nas normas. Paprastai su lytimi siejamos savybòs vertinamos kaip prigimtinòs: manoma, kad
berniukai gimsta potencialiai jau turòdami vyri‰kumo, o mergaitòs – moteri‰kumo savybes. Ta-
ãiau mokslas teigia kà kita. Øvairiose kultrose skirtingais istoriniais laikotarpiais arba tuo paãiu
laikotarpiu, bet skirting˜ socialini˜ sluoksni˜ Ïmonòs „moteri‰kumo“ arba „vyri‰kumo“ savy-
bes gerokai skiria ir nuolat keiãia priklausomai nuo ekonomini˜, politini˜, kultrini˜ aplinky-
bi˜ (todòl tòv˜ ir vaik˜ poÏiris ∞ tai, kas leistina ar nepriimtina vienos ar kitos lyties asmenims,
daÏnai nesutampa ir sukelia kart˜ konfliktus). Antra vertus, skirting˜ lyãi˜ Ïmonòms visuome-
nò kelia skirtingus reikalavimus, kuriuos vadiname lyãi˜ vaidmenimis, arba diferencine sociali-
zacija. Lyãi˜ skirtumus pabròÏianãi˜ norm˜ diegimas skatina formuotis skirtingus psichologi-
nius vyro ir moters bruoÏus. Tarkime, mergaiti‰ki Ïaislai padeda ugdyti rpinimàsi aplinki-
niais, o berniuki‰ki – atkaklumà ir polink∞ varÏytis. Taãiau realiame gyvenime geriau prisitaiko
tie asmenys, kurie turi ir „vyri‰k˜“, ir „moteri‰k˜“ savybi˜. Jie pasiÏymi didesniu lankstumu
sprendÏiant i‰kylanãius klausimus (jei reikia, atkaklumu arba, prie‰ingai, geba atsiÏvelgti ∞ kito
asmens interesus priklausomai nuo aplinkybi˜), turi auk‰tà savigarbà, stiprià motyvacijà siekti
tikslo, gerai atlieka tòv˜ vaidmenis, jauãiasi laimingesni. Øvairiapusi‰kesn´, geriau adaptuotà as-
menyb´ padòt˜ formuoti lyties poÏiriu maÏiau diferencijuota Ïaidybinò veikla mi‰riose grupò-
se, kur daugiau dòmesio kreipiama ∞ vaikà kaip savità asmenyb´, o ne kaip ∞ konkreãios lyties
asmen∞. Deja, kultroje ∞si‰aknijusias nuostatas keisti labai sunku ir pedagogai nesàmoningai
gali prisidòti jas ∞tvirtinant.
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LAISVOS NUO LYTINIˆ STEREOTIPˆ ASMENYBñS
UGDYMAS
Specializuoti (tik tam tikrai lyãiai „skirti“) Ïaislai, Ïaidimai turi ∞takos ne tik stereotipiniam
màstymui formuotis, bet ir menkina vaik˜ gebòjimus. Todòl ugdant vaikus, svarbu kiek
∞manoma labiau neutralizuoti lytinius stereotipus, skatinti abiem lytims bding˜ teigiam˜
bruoÏ˜ ir ∞gdÏi˜ lavinimà.

Kas padòt˜ ugdyti ∞vairiapus´, lanksãià, krybingà asmenyb´, formuoti teigiamà vaiko po-
Ïir∞ ∞ save?

•
Lyties tapatybòs formavimas vyksta kiekvienà
sàveikos su aplinkiniais akimirkà, o ne tik
tuomet, kai rengiami specials uÏsiòmimai
vaikams. Todòl bendraudami su vaikais, ven-
kite stereotipini˜ vertinim˜ ar dvigub˜ stan-
dart˜ (tarkim, berniukams draudÏiant verkti,
nes jie yra berniukai; mergaitòms neleidÏiant
valikauti dòl to, kad „tikros“ mergaitòs taip
nesielgia. Visad paklauskite sav´s: „Kaip rea-
guoãiau, jei ‰itaip pasielgt˜ prie‰ingos lyties
vaikas?“).

•
Parenkant tekstus ar vaizdin´ medÏiagà, svar-
bu siekti, kad vyrai ir moterys (vyri‰ki ar mo-
teri‰ki personaÏai) bt˜ pristatomi lygiaverti‰-
kai ir vienodai atstovaut˜ visoms gyvenimo
sritims: buities, karjeros, sporto, poilsio, kry-
bos, vaik˜ prieÏiros ir kt. Puiki tradicinio
modelio atsvara galòt˜ bti improvizuota pa-
saka-vaidinimas, kur tòtis lokys rpinasi ‰ei-
myna, o mama me‰ka uÏsiima mi‰ko bend-
ruomenei naudinga veikla. Kalbòdami su vai-
kais apie tai, kuo jie svajoja bti uÏaug´, pa-
dràsinkite pasvarstymus apie netipines gali-
mybes, pavyzdÏiui, moteris laknes, laiv˜ ka-
pitones, vadybininkes, vyrus auklòtojus, socia-
linius darbuotojus, administratorius; palaiky-
kite stereotip˜ poÏiriu netradicines vaik˜ sva-
jones, pabròÏkite, jog svarbiausia, kad Ïmogus
galòt˜ dirbti jam dÏiaugsmà teikiant∞ darbà.

•
Parenkant vaizdin´ medÏiagà, btina siekti ly-
giaverãio abiej˜ lyãi˜ pateikimo ir vizualiàja
prasme: atkreipkite dòmes∞, kas i‰ry‰kinama ir
vyrauja js˜ pateikiamuose vaizduose – veidas
ar visas knas; ar vyro/moters (vyri‰ko/mote-
ri‰ko personaÏo) atvaizdas yra didelis, spalvin-
gas, i‰rai‰kingas, pabròÏiantis asmens ypatin-
gumà, ar blausus, smulkus, vaizduojantis gru-
p´ Ïmoni˜; ∞vertinkite, kokias emocijas, bse-
nas, situacijas, veiksmus ‰ie atvaizdai perteikia
(atkreipkite dòmes∞, kad labai daÏnai ms˜ Ïi-
niasklaidoje, kurios stereotipus kartoja vai-
kams skirta produkcija, moterys, prie‰ingai
nei vyrai, vaizduojamos kaip i‰dailinti, neretai
egzaltuoti objektai. Neapsirikite dòl toki˜ pa-
veikslòli˜ dailumo).

•
Svarbu skatinti vaikus Ïaisti ∞vairiais Ïaislais ir
bendrauti mi‰riomis grupòmis, dalintis savita
patirtimi, ∞gyti ∞vairesnio pobdÏio komuni-
kavimo ∞gdÏi˜, kurie ypaã praverãia asmens
adaptacijai skirtinguose kolektyvuose ir puo-
selòjant ‰eimyninius santykius. Jei vaikams
kilt˜ klausimas „dera/galima ar ne Ïaisti vie-
nok∞ ar kitok∞ Ïaidimà mergaitòms/berniu-
kams“, padràsinkite lyties poÏiriu mi‰ri˜
grupi˜ bendravimà.

•
Mergaitòs gebòjimus galòt˜ papildyti su fizi-
niu aktyvumu, lyderyste siejamos kompeten-
cijos, kurios ms˜ visuomenòje vis dar asoci-
juojamos su vyri‰komis savybòmis. Skatinkite
mergaites Ïaisti konstruktoriais, kaladòlòmis
(pavyzdÏiui, pastatyti lòlòms namà), judrius fi-
zinius Ïaidimus, dalyvauti mi‰ri˜, besivarÏan-
ãi˜ komand˜ rungtynòse.

KULTÌROS ØTAKA LYTINñS SAVIMONñS
FORMAVIMUISI

•
vyrai yra pagrindiniai personaÏai, turintys
plaãias savirai‰kos ir veiklos galimybes;

•
moterys vaizduojamos kaip antraeilòs, tik
nam˜ Ïidin∞ sauganãios veikòjos.

•
pateikiant vyr˜ fotografijas, pabròÏiamas
veidas;

•
moter˜ atvaizduose dòmesys telkiamas ∞
knà.

•
mergaitòms skirti Ïaislai ir Ïaidimai pade-
da praktikuoti veiklà, siejamà su globa,
namais ir lavina bendravimo, bendradar-
biavimo, rpinimosi ∞gdÏius;

•
berniuk˜ Ïaislai ir Ïaidimai skatina i‰ra-
dingumà, poreik∞ keisti aplinkà, padeda
lavinti ∞gdÏius, kurie formuoja matema-
tini˜ ir erdvini˜ gebòjim˜ pagrindus, ug-
do savaranki‰kumà, konkurencingumà,
lyderiui bdingus elgesio bruoÏus.

I‰ pirmo Ïvilgsnio gali pasirodyti, kad ‰is skirtumas neturi didelòs reik‰mòs, taãiau veidas ir gal-
va tapatinami su dvasinio gyvenimo centru, intelektu, asmens savitumu, charakteriu, todòl
vaizduojant vyri‰kus veidus, ‰ios sàvokos labiau asocijuojamos su vyrais nei moterimis. Eksperi-
mentai taip pat parodò, kad asmens veido pabròÏimas sàlygoja tai, kad aplinkiniai pradeda la-
biau vertinti jo/jos protà, ambicijas ir i‰or´. Vòliau ‰ià informacijà vaikai pritaiko elgesiui kore-
guoti: berniuk˜ tapatyb´ (tiek berniukai, tiek mergaitòs) susieja su racionalumu ir asmenine
iniciatyva, tuo tarpu svarbia mergaiãi˜ tapatybòs dalimi, deja, tampa sudaiktintas poÏiris ∞ jos
knà (visa tai gali sàlygoti psichologinius mitybos sutrikimus).

Kitas svarbus veiksnys yra televizija, kuri ne tik atspindi ms˜ realyb´, bet ir sustiprina, padidi-
na esamas tendencijas. Televizija yra galinga tòv˜ ir pedagog˜ konkurentò lytini˜ vaidmen˜
modelio pateikimo atÏvilgiu. Masini˜ informavimo priemoni˜ poveikio formuojant lytin´ sa-
vivokà negalime nepaisyti dar ir todòl, kad televizijoje daÏnai kuriami ir dauginami stereotipi-
niai vyr˜ bei moter˜ paveikslai. Îirintys televizijà vaikai turi daugiau stereotipini˜ nuostat˜,
tipi‰k˜ lytinòms normoms, nei televizijos neÏirintys j˜ bendraamÏiai. Pastebòta, kad vaikas at-
sisako Ïaisti netgi su lyties poÏiriu neutraliais Ïaislais, jei per televizijà mato jais ÏaidÏiant prie-
‰ingos lyties bendraamÏius. Taãiau Ïaislai, Ïaidimai yra ne ‰iaip laisvalaikio organizavimo prie-
monò. Jie turi svarbià ugdomàjà reik‰m´:

Tokios istorijos daro stipr˜ poveik∞ formuojant vaik˜ nuostatà, kad aktyvs asmenys yra tik
vyrai, o moterims gyvenime tenka pavaldus, pasyvus vaidmuo.

Mokslininkai taip pat atkreipia dòmes∞, jog spaudoje, reklamose vaizduojant vyrus ir moteris
nevienodai pabròÏiamas veidas:

Nors padòtis pamaÏu kinta, bibliotek˜ lentynose vis dar apstu knyg˜, kur:

Kubeliai ir dòlionòs, kurios tradici‰kai laikomos berniuk˜ Ïaislais, lavina vaizdinius-erdvinius
∞gdÏius. Tyrimai parodò, kad ir mergaitòs, ir berniukai mokykloje kur kas geriau atliko erdvi-
nes uÏduotis, paÏaid´ erdvinio pobdÏio Ïaidimus kompiuteriu. Todòl organizuojant vaik˜ Ïai-
dimus, uÏsiòmimus, svarbu siekti, kad abiej˜ lyãi˜ vaikai ugdyt˜si ir vienokius, ir kitokius ge-
bòjimus.
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Aldona Vilkelienò

GABUS VAIKAS:
PASIEKIMAI IR KEBLUMAI

…Jo ra‰ysena negraÏi, sunkiai ∞skaitoma, jis nuolat sukiojasi, klausinòja, pertraukia
vyresn∞ suaugus∞j∞, skaito knygas i‰ tavo stalãiaus; suskaiãiuoja pinigus tavo ki‰enò-
je; diskutuoja su ∞sivaizduojamais padarais, gyvenanãiais jo Ïaisl˜ spintoje; vaÏiuo-
jant prie eÏero neklausia leidimo ir pats i‰ vaistinòlòs pasiima savo vaistus nuo aler-
gijos; pedagogas nuolat linksniuoja jo, kaip neklauÏados, vardà, skundÏiasi tòvams,
kad jis dienos metu neuÏmiega, kad prasimano nebt˜ dalyk˜ ir fantazuoja, kad
prisispyr´s ∞kyriai klausinòja, kol i‰girsta atsakymà; kad yra pabòg´s ∞ namus, esan-
ãius uÏ dviej˜ kvartal˜, arba valand˜ valandas kamputyje pie‰ia.

Jis – i‰dyk´s, nesukaupiantis dòmesio ar labai gabus vaikas?

Atsakymai neateina i‰ karto. Kai kurie specialistai mano, kad apie vaiko gabum˜
prielaidas galima spr´sti, kai jam dar vos 3,5 met˜, kiti – kad daug vòliau.

Kaip atpaÏinti gabiuosius?

GABAUS VAIKO ASMENYBñS SAVYBñS IR
SPECIALIEJI POREIKIAI
Apibendrinus gabi˜ suaugusi˜ Ïmoni˜ gyvenimo faktus, j˜ tòv˜, pedagog˜ atsiminimus, pa-
lyginus pasiekimus su pedagog˜ ir artim˜j˜ lkesãiais, su kit˜ tos paãios gabum˜ srities as-
men˜ pasiekimais, i‰ry‰kòja dòsningumai, svarbiausi gabaus vaiko bruoÏai ar gabum˜ Ïenk-
lai, j˜ rai‰kos intensyvumas bei socializacijos problemos.

DaÏniausiai pastebimas ry‰ki˜ gabum˜ vaiko apibdinimas – ankstyvas ir azarti‰kas skaity-
mas ikimokykliniame amÏiuje. Biografij˜ tyrimai rodo, kad ypaã gabs asmenys pradòjo
skaityti labai anksti vaikystòje savaranki‰kai, be niekieno pagalbos arba tik ‰iek tiek padedami.
DaÏniausiai vaikas mokòsi su mama tik dvi tris savaites, mokytis pageidavo pats vaikas, o ne
skatino suaugusieji. Vaikas noròjo skaityti, nes jam buvo lengva ir ∞domu.

Vaikui, iki mokyklos nei‰mokusiam skaityti, sunku ‰ifruoti spausdintus simbolius. Ai‰ku, Ïaidi-
mai ir nuolatinòs treniruotòs, specialios priemonòs padeda i‰mokyti skaityti prakti‰kai kiekvienà
maÏà vaikà. Ypaã gabiam vaikui nereikia joki˜ papildom˜ priemoni˜. Ødomu tai, kad gabs vai-
kai neapsiriboja viena tuo pat metu skaitoma knyga. Penkiametis gali skaityti treãios klasòs vado-
vòl∞, kartu dar pasirinkti papildomà literatrà – atlasus, enciklopedijas, kitas knygas, i‰ kuri˜ ∞ma-

Ankstyvas skaitymas, skaiãiavimas, ra‰ymas

•
Berniuk˜ asmenyb´ labai praturtint˜ bendra-
darbiavimo, rpinimosi, globojimo ∞gdÏiai,
kurie paprastai siejami su moteri‰kumu (ne-
skubòkite i‰ jo atimti lòlòs ar mink‰to Ïaisliu-
ko, nepriekai‰taukite, kad „neburzgina“ ma‰i-
n˜, nemògsta spardyti kamuolio, nei‰sigàski-
te, jei Ïaidimo metu vaikai apsikeis vaidmeni-
mis ir berniukui teks globòji‰kas „mamos“
vaidmuo. Tai gali tapti puikiu subtili˜ bend-
ravimo ∞gdÏi˜ pamatu).

Daugiausia dòmesio reikòt˜ kreipti  visapusi‰-
kai, krybingai, emoci‰kai brandÏiai asmeny-
bei ugdyti, vengiant Ïmogaus gebòjimus, savi-
rai‰kà ribojanãi˜ suvarÏym˜. âia tikt˜ prisi-
minti Carlo Gustavo Jungo ÏodÏius, kuris sa-
kò, kad vaikus auklòjame ne tuo, kà sakome,
ir net ne tuo, kà darome, o tuo, kas esame i‰
ties˜. Todòl siekdami, kad ms˜ maÏieji augt˜
visavertòmis asmenybòmis, atgyvenusi˜ nuosta-
t˜ pirmiausia turime stengtis atsikratyti patys.
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Krybi‰kumas ir didelis jautrumas
I‰skirtinai gabiems Ïmonòms bdingas polinkis ∞ labai stiprius jausmus – vaizdinius, svajones,
vizijas. Jie pasakoja apie pasirodanãius ‰e‰òlius, velnius, angelus, kurie pripildo j˜ pasaul∞ nuo-
stabos, baimòs, dÏiaugsmo, mistikos. Tai krybi‰kumo poÏymis, be kurio ne∞manomas gabaus
vaiko apibdinimas. Dar vienas gabumo rodiklis – ypatingas jautrumas. T. Dabrowski jau XX
a. viduryje parei‰kò, kad Ïmonòs, kurie yra labai jautrs, turi potencijà vystytis greiãiau ir auk‰-
tesniu lygmeniu negu kiti.

Gabs vaikai jautrs i‰oriniams dirgikliams – jie audringai reaguoja ∞ ‰viesà, kvapus, jautresni es-
tetiniam vaizdui. Gabiesiems bdinga labai i‰reik‰tos emocijos – tai entuziazmas, humoro jaus-
mas, depresija, nerimas, pakilumas, uÏuojauta. Pearl Buck taip pat pastebòjo, kad i‰skirtinai gabi
asmenybò yra labai jautri: lytòjimas vaikui rei‰kia pastmimà, garsas – triuk‰mà, klaida – tragedi-
jà, dÏiaugsmas – ekstaz´. Prie viso to dar prisideda nuolatinis tro‰kimas – kurti, kurti, kurti – pa-
sakas, lygtis, muzikà, knygas, architektrinius projektus – tai, kurioje srityje gabumai pasirei‰kia
ry‰kiausiai. Be krybinio darbo gabiajam gyvenimas atrodo tu‰ãias.

Gabs vaikai mògsta intelektualià veiklà – abstrahavimà, sintez´, loginius Ïaidimus, daÏnai yra
skepti‰ki, kriti‰ki vertintojai, krybi‰ki. Krybi‰kumas – tai sklandus màstymas, gebòjimas ge-
neruoti idòjas; taip pat – tai lankstus màstymas: atrandamos alternatyvos, originalios asociacijos
ir kombinacijos, sàsajos tarp i‰ori‰kai nesusijusi˜ fakt˜, idòj˜, rei‰kini˜. Gabs vaikai mògsta
spòlioti: „kas, jeigu…”, kartais jie bna impulsyvs ir daÏniausiai – jautrs groÏiui bei esteti-
nòms vertybòms. J˜ lakesnò vaizduotò, jie ilgai tiki pasakomis, daug svajoja.

Smalsumas
Visi vaikai smalss, taãiau gabieji yra ypaã smalss. E.
Winner knygoje (10) apra‰ytas gabus berniukas pasi-
Ïymòjo atkaklumu. Kai jis noròdavo kà nors suÏinoti,
galòdavo to klausinòti valand˜ valandas: i‰gird´s
pjklo triuk‰mà, btinai klausdav´s, i‰ ko jis paga-
mintas, ie‰kojo knygelòse Ïini˜, skaitò ir susidomòj´s
ai‰kinosi.

Gabaus vaiko elgesys parodo, jog jam reikia ∞domes-
nòs aplinkos. Jis klausinòja, ie‰ko, sprendÏia, lygina,
skaiãiuoja, nors tòvai to neverãia daryti. Jam reikia at-
sakymo ∞ jo klausimus. Karen Rogers, i‰tyrusi 241
gab˜ vaikà, atrado dòsningumus, kuri˜ kai kuriuos
galima paminòti: jau ankstyvoje kdikystòje ‰ie vaikai
buvo labai guvs – anksti kalbòjo, vaik‰ãiojo, tarp j˜
buvo daug alergi‰k˜ vaik˜, visi pasiÏymòjo i‰skirtiniu
jautrumu bei energija ir visi noròjo sudòtingesnòs ir
turtingesnòs aplinkos.

Aktyvumas
L. Termano tirti tòvai pastebòjo, kad j˜ i‰skirtiniai vaikai ne tik lengvai, be dideli˜ pastang˜ su-
vokia, yra labai smalss, turi labai gerà atmint∞ – jie dar ir labai aktyvs. J˜ interesai pana‰s ∞
daug vyresni˜ uÏ juos vaik˜ interesus. Gabieji atkakliai, labai stipriai koncentruoja savo dòmes∞
∞ objektà, yra labai energingi, todòl kartais pavadinami hiperaktyviais. Kai kuri˜ tòv˜ pastebòji-
mu, jie net miegojo daug maÏiau negu kiti kdikiai.

Gabi˜j˜ psichomotorika taip pat labiau i‰reik‰ta – jie pasiÏymi energingais mostais, impulsyvu-
mu, labai energingi.

DaÏnai sakoma, kad gabs vaikai nepritampa prie kit˜ vaik˜. L. Termanas paneigò tai, ∞rodyda-
mas, kad dauguma gabi˜ vaik˜ gerai socializuojasi visuomenòje, jie sveikesni, energingesni. Sparti
vaiko kalbos ir judesi˜ raida, turtingas Ïodynas, polinkis daug ir intensyviai skaityti, t. y. ankstyvas
vaiko kognityvinis ir socialinis i‰sivystymas, leidÏia jam turiningiau bendrauti ir pajusti aplinkà.

noma plaãiau suÏinoti apie apra‰omus ∞vykius. Nenuostabu, kad tokio vaiko Ïodynas turtingas, o
sakiniai logi‰ki ir sudòtingi, jie geba vartoti apibendrintas sàvokas. Pastebòta, jog tie, kurie òmò
anksti skaityti, labai ∞sitrauk´ skaitydavo visokias knygas. Jie skaitydavo i‰tisas dienas po 1–3 va-
landas ne tik groÏin´ literatrà, bet ir mokslines knygas, enciklopedijas ir kt. DaÏniausiai labai ga-
bs vaikai ima skaityti 4 met˜ (vieni anksãiau, kiti – kiek vòliau). Skaito jie papildomai nemokyti
ir tiesiog ryte ryja knygas.

Ra‰yti gabs vaikai pradeda taip pat anksti: vienas trej˜ met˜ berniukas papra‰ò padòti uÏra‰yti
raid´ „A“, o po pusòs met˜ jau pats para‰ò Kalòd˜ Seneliui lai‰kà. Penkeri˜ jis ra‰ò trumpus ap-
sakymus, sudarinòjo kryÏiaÏodÏius ir visa tai darò kompiuteriu, nes ranka dar nebuvo i‰lavòjusi
ra‰yti. (1) Skaiãiuoti ‰iam vaikui taip pat buvo lengva: 15 mònesi˜ jis galòjo suskaiãiuoti iki 10;
ketveri˜ met˜ jis skaiãiavo atmintinai, galòjo atimti ir sudòti, skirti de‰imtis ir vienetus. Vòliau
mokykloje jam vòl buvo sunku, nes jis nemokòjo uÏra‰yti ∞prastai – su pliusais ir minusais, o skai-
ãiavo tiesiog atmintinai. Berniuko niekas nemokò, atrodò, kad jis i‰ kaÏkur tai suÏino, nes tik
Ïvilgtelòj´s ∞ skaiãius jau Ïinojo atsakymà. Todòl, be abejonòs, tòvai ne i‰syk suprato, tokiais ry‰-
kiais gabumais apdovanotà savo vaikà.

Taigi anksti skaitantys, ai‰kiai kalbantys, gerai skaiãiuojantys ir lengvai sprendÏiantys
∞vairias uÏduotis vaikai yra gabs. J˜ gabumus suaugusieji pastebi, Ïavisi jais.

Tuo tarpu kiti vaikai – gabs, taãiau lòti vaikai, nuolat klausinòjantys, analizuojantys ar
nenuoramos – tarsi lieka be dòmesio. Yra vaik˜, nepasiÏyminãi˜ greitumu. Kuo nors susido-
mòj´ jie ilgai tyrinòja medÏiagà, ∞vairiausius uÏduoties atlikimo variantus, j˜ veiklos rezultatai
pradeda matytis vòlai, taãiau jie nemeta darbo, kol jo neatlieka. O veiklos rezultatas aplinkinius
nustebina originalumu, brandumu, i‰baigtumu. PavyzdÏiui, dailòs darbel∞ toks vaikas daro 2–3
kartus ilgiau nei jo bendraamÏiai. Yra vaik˜, kurie nuolat viskuo domisi, klausinòja, nerimsta,
taãiau originaliais, i‰baigtais veiklos rezultatais nepasiÏymi. Kita vertus, jei suaugusysis pasilo
tokiems vaikams kà nors daryti kartu, su jais bendradarbiauja, tada paai‰kòja, kiek daug ir ko-
kios ∞vairios patirties vaikas turi.
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1.
Individ˜, turinãi˜ auk‰tà bendràj∞ inte-
lektà, identifikavimas ir specifiniai aka-
deminiai gabumai nustatomi pagal rai-
dÏi˜ ir skaiãi˜ paÏinimà ir veiksmus su
jais, atminties, dòmesio, valios rai‰kà.

2.
Krybingas ir produktyvus màstymas
identifikuojamas pagal ugdytinio ∞Ïvalgu-
mà, vaizduot´, intensyv˜ domòjimàsi vie-
na ar keliomis sritimis, krybingà proble-
m˜ sprendimà. Identifikavimà palengvina
pokalbiai su pedagogais, tòvais, giminai-
ãiais. Analizuojami veiklos rezultatai –
darbeliai, pie‰iniai, koncertai, atliekami
vaidmenys.

3.
Lyderiavimo savybòs – gabieji vaikai grei-
tai mobilizuoja kitus sudòtingose Ïaidim˜
situacijose, mògsta dominuoti. Tai ne tik
polinkis vadovauti. Vaikas yra pripaÏ∞sta-
mas kit˜ kaip lyderis, jis nuolat draug˜
bryje, kupinas nauj˜ sumanym˜.

4.
Meninò rai‰ka. Tai dailò, muzika, drama,
kalba, ra‰ymas, poezija, vaidyba. Talentas
gali bti identifikuotas emociniu ar kogni-
tyviniu aspektu. Muzikai gabs vaikai tik-
rinami pagal Seashore muzikos talento
matavimo testo principu – tiksliai into-
nuojant garsus, atpaÏ∞stant melodijas, rit-
mo modelius; gabumai dailei atsiskleidÏia
vaiko amÏiui ne∞prastai tiksliomis pie‰inio
detalòmis, originaliu sprendimu, dideliu
noru pie‰ti.

5.
Psichomotoriniai gebòjimai. Kai kurie
autoriai i‰skiria tokius gabumus, kurie yra
prielaida auk‰tiems pasiekimams atletikos,
skulptros, mechanikos, chirurgijos srity-
se. Ikimokykliniame ir prie‰mokykliniame
amÏiuje psichomotoriniai gabumai pasi-
rei‰kia rank˜ judesi˜ precizi‰kumu – vai-
kas gali valand˜ valandas dòlioti smulkias
Ïaidimo detales, susukti ir i‰sukti maÏyãius
varÏtelius, i‰rai‰kingai atlikti ‰okio jude-
sius, puikiai lipdyti i‰ plastilino.

GABIˆJˆ PROBLEMOS
Albertas Ein‰teinas nebuvo laikomas gabiu vaiku, nes òmò kalbòti, kai jam buvo beveik ketveri
metai, o skaityti – sulauk´s septyneri˜. Edisonas, I. Niutonas, L. Tolstojus, W. Cherchillis mo-
kykloje buvo laikomi negabiais ir kartais netgi nei‰laikydavo egzamin˜, o Enrico Caruzzo mu-
zikos mokytojas nepriòmò jo dainuoti, sakydamas, kad jis neturi balso. Problemos kyla, kai ga-
bumai pasirei‰kia nevienodai: vienoje kurioje nors srityje vaikas pirmauja, o kitoje – gali ir atsi-
likti. Labai gabs matematikai, kalboms – ne itin, ir atvirk‰ãiai. Norint tinkamai identifikuoti
gabumus, reikia gerai i‰manyti gabum˜ charakteristikà.

Prie‰mokykliniame amÏiuje stebimas vaiko brandumas mokyklai, taãiau svarbu Ïinoti, kad kar-
tais vienoje srityje labai gabs vaikai kitose – smarkiai atsilieka. Jie gali turòti skaitymo, ra‰ymo
mokymosi sunkum˜, skaiãiavimo, motorikos, suvokimo sutrikim˜. Gali bti, kad pastebòj´,
jog vaikas nespòja su kitais teisingai ra‰yti, prie‰mokyklinio ugdymo pedagogai j∞ „nura‰o“ ∞ at-
siliekanãi˜j˜ gretas. ·iuo atveju jis niekuomet nei‰moks tinkamai sav´s vertinti, taps tinginiu.
Tokiam vaikui dar labiau negu sutrikusio paÏinimo vaikui reikia skubios paramos. Gabs vai-
kai daÏniau negu vidutini˜ gabum˜ yra diagnozuojami neteisingai: gabs daÏniau nuobodÏiau-
ja, i‰dykauja, nesusikaupia, nes jie viskà moka. Mokslininkai pastebi, kad yra labai daug vaik˜,
kuriems mokslas nesiseka, taãiau jie yra labai gabs kurioje nors vienoje srityje. Jie kenãia, nes
ne∞vykdo vis˜ dalyk˜ program˜. Tai nemenka problema.

Informacija apie vaiko raidos ypatumus renkama i‰ tòv˜, prie‰mokyklinòs grupòs pedagog˜. Jie
apibdina vaiko fizin∞ ir ankstyvà intelekto i‰sivystymà, socialin∞ ir emocin∞ brandumà, meni-
nius gabumus.

Psichometrinò informacija – tai vaiko pasiekim˜ test˜ duomenys, krybi‰kumo vertinimo uÏ-
duotys, polinkio vadovauti tyrimai, veiklos meistri‰kumas kurioje nors srityje.

Nustatant bet kuriuos vaiko gabumus kyla keblum˜, kaip tai atlikti. Ypaã sunku vertinti prie‰-
mokyklinio amÏiaus ir jaunesnius vaikus. Øprasti vertinimo matai netinka, informacijos apie ta-
lentus ir gabumus ankstyvame amÏiuje stokojama, daÏnai orientuojamasi ∞ intelektinius ir aka-
deminius gabumus ir maÏai – ∞ ankstyvojo amÏiaus vaiko krybi‰kà màstymà, polink∞ pirmau-
ti, vizualià ar atlikòji‰kà veiklà bei psichomotorinius gebòjimus.

Kai kurie pedagogai ir tòvai mano, kad gabumai atsiskleis savaime, daÏniausiai taip ir ∞vyksta.
Vis dòlto tik pusòs tirt˜ penkiameãi˜ vaik˜ muzikiniai gabumai atsiskleidò savaime. Kit˜ ga-
bumus pastebòjo patys tòvai arba giminaiãiai, tòv˜ draugai, mokytojai, baÏnyãios atstovai.

Taigi rekomenduojama vaikà stebòti, klausytis jo, kalbòtis su tòvais ir sistemingai vertinti gebò-
jim˜, pasiekim˜, poÏirio ir interes˜ lyg∞. Ypaã vertòt˜ atkreipti dòmes∞ ∞ vaiko domòjimàsi ku-
ria nors sritimi – muzika, daile, skaitymu, ‰okiu, skaiãiais – siekiant, kad kiekvienas uÏsiòmimas
teikt˜ dÏiaugsmà.

Krybinio màstymo testuose vaikai nuo ‰e‰eri˜ met˜ pra‰omi muzikos instrument˜ garsais pa-
vaizduoti audrà, Ïiogo ãir‰kimà, padainuoti kaip robotai, padainuoti klausimà ir atsakymà.
Testuose, skirtuose vaikams nuo 3 iki 8 met˜, pra‰oma pavaizduoti tokius ∞vykius, kuriuos
vaizduojant atsiskleist˜ vaizduotòs lakumas.

•
renkama ir analizuojama informacija apie
vaiko raidos ypatumus, ai‰kinamasi, ar
yra giminystòs ry‰iais susijusi˜ gabi˜
Ïmoni˜ vaiko aplinkoje;

•
kaupiama psichometrinò informacija;

•
atliekama vaiko veiklos ir jos produkt˜ ana-
lizò;

•
analizuojama informacija apie motyvaci-
jà;

•
kaupiama sociometrinò informacija.

GABUMˆ NUSTATYMAS
Kalbos ir matematika – du pagrindiniai dalykai, kuriais remiantis ilgà laikà buvo nustatomi
vaik˜ gabumai, matuojamas intelektas. Taãiau mokslininkai pataria nepasikliauti testais, o
i‰skiriant gabiuosius, daÏniau remtis stebòjimu ir pokalbiais. Ry‰kiausias rodiklis gali bti
smalsumas, kryptingas ∞sitraukimas ∞ veiklà, stipri motyvacija, paÏinimo poreikis. Be
to, pastaruoju metu prieita prie i‰vados, kad intelektas yra daugialypis (Hovardo Gardnerio
septyni˜ intelekt˜ teorija) (7). Vaikas, silpniau atliekantis matematikos uÏduotis, puikiai dai-
nuoja ar pie‰ia. Jis taip pat yra gabus.

Joseph Renzulli teigia, kad geriausias bdas atrasti gabiuosius yra atvejo studija – ilgalaikis,
∞vairiapusi‰kas vieno vaiko asmenybòs savybi˜, veiklos ir jos rezultat˜ vertinimas. Remiamasi
penki˜ r‰i˜ duomenimis:

Remiantis Sidney Marland, James Galagher ir kit˜ mokslinink˜ i‰vadomis, gabius prie‰mo-
kyklinio amÏiaus vaikus galima i‰skirti pagal pasiektus auk‰tus rezultatus kai kuriose srityse.
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kia aktyvios veiklos. Yra vaik˜, kurie prie‰mokyklinòje grupòje atrodo kaip nenuoramos, triuk‰-
madariai. Kas jie – gabieji ar hiperaktyvieji? DaÏnai vaikams, kurie jauãia nuovarg∞, yra nedò-
mesingi, impulsyvs, diagnozuojamas hiperaktyvumas, dòmesio sutrikimas. Tokie bruoÏai,
kaip intensyvs rank˜ ir koj˜ judesiai, sukiojimasis vietoje, atsakinòjimas ∞ klausimà, dar nenu-
skambòjus jo pabaigai, nesusikaupimas gali suklaidinti pedagogà, vertinant∞ vaiko gabumus.
Webb James paÏymi, jog yra esmini˜ skirtum˜ tarp hiperaktyvi˜ ir itin gabi˜ vaik˜: gabus vai-
kas retai negali sukaupti dòmesio, nepaisyti suaugusi˜j˜ nuomonòs, neatlikti uÏduoãi˜, o hipe-
raktyvus – visada. Esminis skiriamasis gabaus vaiko bruoÏas yra tas, kad jo veikla yra re-
zultatyvi, turininga ir nuosekli.

Øprastose grupòse gabiuosius sunku ugdyti, taãiau laikomasi nuostatos, kad vaikas turi paÏinti
ir suprasti Ïmones, kurie yra ne tokie kaip jis, ir i‰mokti nesi‰aipyti i‰ maÏiau gabi˜ uÏ save. Juk
gyvenime ir tarp suaugusi˜j˜ jis bus i‰skirtinis, taãiau turòs bendrauti, dirbti, leisti laisvalaik∞,
antraip jis bus izoliuotas. Taigi bendra grupò nòra pati geriausia aplinka gabiam vaikui, bet ji
moko socialini˜ ∞gdÏi˜. Gabiems vaikams reikalinga tinkama aplinka – skatinanti ir sparti-
nanti j˜ raidà.

Debora Ruf, mokslininkò, pedagogò ir psichologò, trij˜ labai gabi˜ vaik˜ motina, straipsnyje
„Socialinòs ir emocinòs problemos: kà gabieji suaugusieji kalba apie savo vaikyst´“ (Conceptual
Foundations Newsletter for NAGC, 2000) (7) atskleidÏia kai kurias gabi˜j˜ problemas. Ji i‰ty-
rò 41 gab˜ suaugus∞ asmen∞, pra‰ydama prisiminti, su kokiais sunkumais jie susidrò vaikystòje,
ir priòjo i‰vadà, kad problemas sukelia suaugusi˜j˜ elgesys.

•
Viena i‰ problem˜ – neÏinojimas, kad esi gabus. Nors gabs vaikai supranta esantys gabs,
jie nesuvokia, kaip intelektas veikia j˜ emocin´ bsenà ir socialinius santykius. Viena moteris
parei‰kò: „Îinojau, kad esu gabi, bet nemaniau, kad esu labai protinga. Paprasãiausiai atrodò,
kad kiti vaikai uÏduodamas atlikti uÏduotis ∞veikia lòãiau. Man bdavo keista klausytis, kad su-
augusieji moko to, kas ir taip ai‰ku, o draugai kaÏko nesupranta ir klausinòja. Jauãiausi keistai
ir maniau, kad kaÏkas su manimi ne taip, jeigu nesuprantu, kad gali bti neai‰kum˜“.

Tai asmens, kuris vaikystòje nebuvo ∞vardintas kaip labai gabus, prisiminimai. Kita moteris pri-
simena: „Mano mama buvo i‰silavinusi moteris, ji laikò Ïalingu dalyku, jeigu vaikas prie‰ mo-
kyklà i‰moksta skaityti ir visaip stabdò mano norà skaityti. Vis dòlto pirmoje klasòje a‰ skaiãiau
labai gerai ir pralenkiau kitus. Mama sakydavo, kad a‰ nesu ypatinga, tik gerai atlieku testus.
Apie savo gabumus suÏinojau auk‰tojoje mokykloje, kai teko atlikti intelekto testus. Dar ir da-
bar i‰liko nuoskaudos jausmas“.

•
Nepaklusnumas autoritetui – vienas jaunas menininkas parei‰kò: „A‰ nusivyliau savo moky-
tojais – trumparegiais, beaistriais… A‰ nenoriu bti i‰skirtinis“. Gal ‰iam asmeniui reikòjo pa-
dòti suprasti savo gabum˜ lyg∞?

•
Meilòs ir pripaÏinimo stoka – gabs Ïmonòs vaikystòje jautò tòv˜ ir artim˜j˜ meil´, bet ne-
paisant to, vòliau, prisimindami vaikyst´, neslòpdavo kartòlio: „Îinojau, kad mane myli, bet
mano gabumai atrodò tokie visiems suprantami, ir niekas man nekalbòjo apie meil´ ir mane“.
Kaip matome, gabs vaikai labai dÏiaugiasi, kai juos pastebi, garsiai tai pripaÏ∞sta ir jauãiasi
mylimi tòv˜, pedagog˜, kaimyn˜.

Gabiems vaikams bdinga tai, kad jie mògsta vyresni˜j˜ draug˜, tòv˜ draugijà, j˜ skonis ren-
kantis muzikà, netgi drabuÏius, literatrà ar maistà pana‰esnis ∞ suaugusi˜j˜ negu ∞ bendraam-
Ïi˜. Tai daÏnai tampa gabi˜j˜ vaik˜ socialinio izoliuotumo nuo kit˜ vaik˜ prieÏastimi. Viduti-
ni˜ gabum˜, gabs ir i‰skirtinai gabs vaikai tarpusavyje skiriasi ne tik intelekto koeficientu ar
ankstyvojo i‰sivystymo poÏymiais, bet ir psichologinòmis savybòmis. Jau XX amÏiaus pradÏios
mokslininkai pastebòjo, kad gabs vaikai labiau pasitiki savimi, susitvardo. Taãiau ypaã gabs
vaikai daÏnai atsiskiria nuo kit˜, dòl to atsiranda socialini˜ problem˜. Taip atsitinka sulauku-
siems vos penkeri˜ met˜ amÏiaus vaikams (L. Hollingworth). Nesuvokimas, kodòl skiriesi nuo
kit˜, stumia vaikà ∞ suglumimà ir nepasitikòjimà savimi. Jeigu pedagogas nepastebi ir nepripa-
Ï∞sta vaiko gabum˜, pastarasis, nelavindamas savo gebòjim˜, tampa netgi atsilikòliu, visi‰kai ne-
pasitiki savimi.

Vaikas gali labai gerai skaityti, bet nemoka uÏsiri‰ti bat˜ rai‰teli˜, tinkamai valgyti. Ar j∞ priimti
∞ grup´, kurioje vaikai jau paÏ∞sta raides ir skaito, ar leisti lankyti bendraamÏi˜ grup´? âia jo
niekas nemokys skaityti, nes jis pats gali pasiimti knygel´ ir skaityti, bet jis Ïais su bendraam-
Ïiais. Jam reikia i‰mokti socializuotis, suprasti, kad Ïmoni˜ gabumai skiriasi. Bet…

•
Ar jis jausis laimingas, matydamas, kad pe-
dagogas nesidÏiaugia jo mokòjimu skaityti
ir neleidÏia jam parodyti savo mokòjimo?

•
Ar jam ∞domu kalbòtis su bendraamÏiu, ku-
ris nòra perskait´s „Pifo nuotyki˜“ ir neÏi-
no, kaip atrodo „Linksmoji enciklopedija“?

•
Ar tai neuÏgesins jo noro mokytis, ar jis ne-
i‰moks slòpti savo gabum˜, kad galòt˜ bti
toks „kaip visi“?

•
Ar tai nevirs elgesio arba psichosomatinò-
mis problemomis?

âia ir susiduriama su ypaã svarbia gabi˜ vaik˜ problema: pedagogai ir tòvai turi nuspr´sti, kur
vaikui geriau: su ∞prast˜ gabum˜ bendraamÏiais, aktyviai ugdantis socialinius ∞gdÏius, mokan-
tis gyventi ∞prastoje aplinkoje, taãiau nekoncentruojant jòg˜ lavinti savo gabumus, ar specialio-
se grupòse gabiems vaikams, kur bus aktyviai lavinami gabumai, bet vaikas neturòs sàlyg˜ gy-
venti ∞prastomis sàlygomis tarp bendraamÏi˜.

Galbt yra ir treãia i‰eitis – lankyti ∞prastà prie‰mokyklin´ grup´, kurioje pedagogas moka
bendrauti su gabiu vaiku, suvokia jo poreikius, pasilo jo gabum˜ lyg∞ atitinkanãià veiklà, su-
daro galimybes lankyti gabum˜ ugdymo brelius ir kita. Tuomet nenukentòt˜ nei vaiko gabu-
m˜ ugdymas, nei socializacija.

Nesudarius reikiam˜ sàlyg˜, ‰ie vaikai daÏnai ÏaidÏia vieni, nes yra nedaug Ïmoni˜, su kuriais
jie galòt˜ pasidalinti savo mintimis. Jie jauãiasi esantys kitokie ir kremtasi, kad nepritampa prie
savo bendraamÏi˜. Kadangi pagal savo protà jie yra vyresni uÏ kitus, todòl ir ie‰ko uÏ save vy-
resni˜ draug˜.

Reikia paÏymòti, kad vaik˜ raida taip pat labai nevienoda. Jeigu penkeri˜ met˜ vaikas gerai
skaito ir orientuojasi, tai nerei‰kia, kad jo gabumai nuolat lavòs tokiu pat tempu. Tyròjai teigia,
kad kai kurie gabumai i‰ry‰kòja labai anksti ir kur∞ laikà stabilizuojasi, po to atskirais atvejais ir
tam tikru momentu sustipròja arba net pradingsta.

Kartais tòvai nori, kad vaikas bt˜ drausmingas, protingai kalbòt˜ ir demonstruot˜ savo gabu-
mus. O jis sukiojasi, neklauso, atrodo, kad yra tinginys. UÏmir‰tama, kad jis – vaikas, jam rei-
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I·VADOS
Linda Kreger Silverman (1998) teigia, kad kiekvienas gabumas yra savoti‰kai pavojingas. J∞
reikia i‰reik‰ti. Jeigu tai blokuojama, gabumas atsisuka prie‰ pat∞ vaikà. Kas i‰ tikr˜j˜ yra ga-
bumas, ∞manoma tiksliai suÏinoti, kai jis atskiriamas nuo pasiekim˜. Pasiekimai – tai stiprios
motyvacijos pasiekti norim˜ rezultat˜ pasekmò. Labai gabus vaikas gali daug pasiekti arba,
kaip rodo gabi˜j˜ gyvenimo istorijos, dòl nesimokymo, prie‰ingai, netgi gali bti i‰mestas i‰
mokyklos. Taip yra todòl, kad gabi˜j˜ vaik˜ mokymosi poreikiai skiriasi nuo vidutini˜ ga-
bum˜ vaiko poreiki˜, ir pedagogo pareiga atpaÏinti juos, padòti.

•
Su juo kalbòkite, drauge planuokite veiklà.
Nuo‰irdus pokalbis gali labai daug kà at-
verti, nes vaikas turi nuolatini˜ rpesãi˜:
dòl savo skirtingumo, dòl interes˜, dòl
bendravimo.

•
Øvertinkite, kà vaikas jau Ïino, kad nereikò-
t˜ kartotis.

•
Skatinkite dirbti savaranki‰kai. Taip vai-
kas pasieks daugiau negu laukdamas, kol
kiti atsakinòja. Gabiam nereikia prievarti-
nòs kontrolòs.

•
Leiskite dalyvauti veikloje, kuri vaikui ∞domi.

•
Kartais jis gali padòti kitiems, silpnes-
niems, bti js˜ pagalbininku.

•
SupaÏindinkite su kultr˜ ∞vairove.

•
Stenkitòs, kad jo interesai bt˜ patenkinti.

•
Paai‰kinkite tòvams, kad j˜ vaikui reikia
turtingos aplinkos, nestabdykite jo ugdy-
mo spartumo.

•
Sudarykite ypatingà aplinkà (derinkite in-
dividualius ir grupinius metodus, adekva-
ãiai vertinkite pasiekimus, spartinkite vys-
tymàsi – ugdomàjà medÏiagà pateikite
laipsni‰kai sudòtingesne tvarka, reikalauki-
te uÏduotis atlikti kokybi‰kai, precizi‰kai,
originaliai ir krybi‰kai).

•
Sudarykite socialinòs kompetencijos ugdy-
mo galimybes – skatinkite bendrauti su
∞vairi˜ gabum˜ ir lygmens vaikais, diekite
altruizmà, leiskite talentà skleisti visuome-
nòs naudai.

Ugdydami gab˜ vaikà:

Apibendrinant galima teigti, kad gabiesiems vaikystòje labiausiai trko gabum˜ patvirtinimo,
meilòs, talenting˜ pedagog˜, suprating˜ bendraamÏi˜, paremianãi˜ draug˜. Svarbiausia – tr-
ko gabum˜ pripaÏinimo ir meilòs.

Daug dòmesio skiriama prie‰mokyklinòs grupòs pedagogo asmenybei. Dauguma pedagog˜ gali
mokyti vaikà Ïini˜, lavinti ∞gdÏius, taãiau maÏam Ïmogui reikia ‰ilumos. Ne paslaptis, kad kai
kurie pedagogai nemoka mokyti maÏ˜ vaik˜, kuri˜ koordinacija dar nesusiformavusi, rankos
maÏytòs, o dòmesys sukaupiamas labai trumpam. Kiti, atvirk‰ãiai, atsisako mokyti protu vyres-
nius, nors ir gabius vaikus. Taigi ne∞prast˜ gabum˜ vaik˜ tòvai turi ie‰koti prie‰mokyklinòs
grupòs, tinkamiausios j˜ gabiam vaikui. Jeigu pedagogai ∞sitikin´, kad vaikas turi talentà me-
nui, telanko jis muzikos ar dailòs mokyklà, ‰okio, teatro studijà, vaik˜ chorà. Akademiniai ga-
bumai puoselòjami pateikiant vaikui sudòtingesnes uÏduotis prie‰mokyklinòje grupòje, lei-
dÏiant jam vadovauti Ïaidimams, skatinant padòti draugams. Btina gabaus vaiko ugdymo sà-
lyga – glaudus prie‰mokyklinòs grupòs pedagog˜ ry‰ys su tòvais. Kas kitas, jei ne tòvai, geriau-
siai nustato savo vaik˜ gabumus? Tòv˜ lkesãiai ir ‰eimos ∞taka maÏo vaiko talentui puoselòti
turi neabejotinà reik‰m´. ·tai kok∞ poveik∞ turòjo aplinkiniai Ïmonòs i‰kilioms asmenybòms
ankstyvoje vaikystòje:

•
‰eimos nariai palaikò vaiko interesus ir
skatino lavinti gabumus;

•
ry‰k˜ talento ugdymo model∞ nubròÏò ar-
timas ‰eimai svarbus asmuo;

•
tòvai patys mokò savo vaikà;

•
mokò ypatingas pedagogas;

•
vaiko talentas buvo nuolat rodomas vie‰ai.

•
Kita problema – i‰moktas nei‰mokimas, kai vaikas sòdi laukdamas, kol kiti i‰moks tai, kà jis
jau seniai moka. Taãiau vòliau, kai jis susidurs su neÏinomais jam dalykais, tai nebemokòs
∞temptai dirbti, paskirstyti laiko. Vaikà reikia pratinti prie sunkesnio darbo nuo pat maÏens.
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1 TñVˆ SKYRYBOS
IR VAIKAS
Miglò Dovydaitienò

Vaikui tòv˜ skyrybos – vienas didÏiausi˜ stresini˜ i‰gyvenim˜. Pirmiausia todòl, kad skyrybos
daÏnai susijusios su konfliktais, barniais, nesantarve, prievarta. Vaikams baisu, kai tòvai pyksta-
si, jie jauãiasi bejògiai, nei‰moksta tinkamai spr´sti i‰kilusi˜ nesutarim˜, nesuvokia motinos ar
tòvo vaidmens santuokoje, nemato pavyzdÏio, kaip ∞veikti sunkumus. Taãiau ne tik gyvenimas
nedarnioje ‰eimoje neigiamai veikia vaikà. Kai kurie skyryb˜ situacijos ypatumai: vaikas atski-
riamas nuo vieno i‰ tòv˜, artim˜ giminaiãi˜, suyra ankstesnò saugi aplinka, pakinta drausmini-
mo bdai, kyla i‰tikimybòs konflikt˜, tenka prisitaikyti prie naujo ‰eimos modelio – tai sukelia
daug skausmo bei pareikalauja nauj˜ ∞gdÏi˜. ·ie dalykai trukdo tòv˜ skyrybas patyrusiems vai-
kams prisitaikyti prie nauj˜ sàlyg˜. Gauss tyrimai parodò, kad i‰siskyrusi˜ tòv˜ vaikai patiria
daugiau sunkum˜ nei vaikai, gyvenantys su motina ir tòvu, bei, kai kuriais duomenimis, turi
daugiau elgesio problem˜ negu vaikai, i‰gyven´ vieno i‰ tòv˜ mirt∞. Turòdami abu gyvus tòvus,
vaikai kenãia pirmiausia todòl, kad jie praranda pagalbos sistemà, kuri Ïlunga i‰irus ‰eimai. Mi-
rus vienam i‰ tòv˜ vaikà palaiko artimieji, be to, skausmà palengvina gedòjimo ritualai, o po
skyryb˜ vaikas daÏniausiai priverstas pats vienas galynòtis su uÏklupusiais rpesãiais. Skyrybos
skausmingos vaikui ir todòl, kad jam tenka priimti tiesà, jog tòvai patys pasirinko ‰∞ kelià ir savo
noru, laisva valia suteikò vaikui daug sunki˜ i‰gyvenim˜.

Tòv˜ skyrybos – ne vien skausmingas gyvenimo ∞vykis, trunkantis apibròÏtà laikà, bet ir ilgalai-
kis procesas, prasidedantis gerokai anksãiau, nei pora juridi‰kai ∞formina i‰siskyrimà. Kai ku-
riais atvejais skyrybos gali trukti de‰imtmeãius. Pasitaiko, kad sutuoktiniai net po keletà kart˜
skiriasi ir nusivyl´ vòl taikosi bei bando i‰saugoti santuokà. Neretai gali bti, kad tòvai apsi-
sprendò kur∞ laikà „pagyventi dòl vaik˜“. Nors tokia ‰eima fizi‰kai nòra i‰siskyrusi, taãiau tai –
emocinòs skyrybos. Todòl stebòdami vaikus patyr´ pedagogai neretai pirmiau pastebi pakitus∞
vaik˜ elges∞ ir tik vòliau suÏino j∞ sukòlusias aplinkybes.

DaÏniausiai skyryb˜ poveikis vaikui yra dvejopas: trumpalaikis ir ilgalaikis. Trumpalaikis
poveikis bdingas visiems vaikams ir gali trukti iki pusòs met˜. ·is laikotarpis apibdinamas
krizòs modelio terminu. Po tòv˜ skyryb˜ vaikai turi prisitaikyti prie streso, susijusio su tòv˜ i‰si-
skyrimu, ∞veikti konfliktus, praradimà, netikrumà. Kalbant apie ilgalaik∞ psichologin∞ poveik∞
vaiko prisitaikymui, turima galvoje, kad jis trunka ilgà laikà, taãiau taip pat gali bti praòjus
kuriam laikui. Viena Ïymiausi˜ skyryb˜ poveikio vaikui tyrinòtoj˜ J. Wallerstein pastebòjo,
kad kai kurios moterys, vaikystòje i‰gyvenusios tòv˜ skyrybas, vòliau, jau brandÏiame amÏiuje,
suserga depresija. Ji tai pavadino „mieganãiu“ skyryb˜ poveikiu. Nors tuoj po skyryb˜ mergai-
ãi˜ prisitaikymas naujoje situacijoje atrodò normalus, sunkumai i‰ry‰kòjo bemaÏ po de‰imtmeãio.

Po skyryb˜ vaikas prisitaikyti prie aplinkos per ilgà laikà gali geriau, blogiau arba taip pat kaip
ir iki skyryb˜. Tai priklauso nuo daugelio veiksni˜: tòv˜ konflikt˜ pobdÏio, vaiko amÏiaus
skyryb˜ metu, laiko, praòjusio po skyryb˜, vaiko lyties, tòv˜ veiksm˜, pakitusi˜ tòvo ir moti-
nos santyki˜.
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motina manydamas, kad ji atsakinga uÏ skyrybas – ypaã sudòtingi. Tokie vaikai daÏnai netin-
kamai elgiasi pedagogo organizuojamos veiklos metu, nepaiso elgesio norm˜, nepaklsta peda-
gogams, be to, ir namie mamai sunku drausminti prie‰i‰kai nusiteikus∞ sn˜.

Kai po skyryb˜ vieni‰à motinà (tòvà) uÏgriva galybòs darb˜, kai kurie vaikai jautriai reaguoja ∞
jos (jo) poreikius, pastebi, kaip jai (jam) sunku. Jie rpinasi motina (tòvu), jiems neramu, kad ji
(jis) lidna, kad daug dirba, pavargsta. Vaikus jaudina tòv˜ gyvenimas. Neretai jie kremtasi dòl to,
kad nebus kam pasirpinti atskirai gyvenanãiu vienu i‰ tòv˜, gaminti maistà, slaugyti, jei ‰is su-
sirgt˜. Toks rpestis – per didelò na‰ta vaiko peãiams, taãiau, matydamas sutrikusius tòvus, dal∞
sunkum˜ jis perima pats, prisiskirdamas suaugusio Ïmogaus vaidmen∞. Tokie vaikai nekelia r-
pesãi˜ suaugusiesiems, juos gerai vertina tòvai ir pedagogai, taãiau per sunkus krvis vòliau atsi-
liepia sveikatai ir gali pasireik‰ti nerimu, ∞tampa, somatiniais negalavimais – galvos, pilvo skaus-
mais, pykinimu.

Kartais maÏyliai negali suprasti ir paai‰kinti skyryb˜, taãiau jiems susidaro ∞spdis, kad dòl j˜
elgesio pa‰lijo santarvò namuose. Juk daÏnai tòvai susibara btent svarstydami vaiko auklòji-
mo klausimus. Tuomet judriam snui i‰lieja tarpusavyje susikaupusià ∞tampà arba susipyksta
dòl dukros i‰piltos pieno stiklinòs. Vaikai pastebi, kad dòl j˜ elgesio pykstasi tòvai, ir mano,
kad jei jie bt˜ buv´ geresni, tòvai vis dar gyvent˜ kartu. ·is klaidingas ∞sitikinimas – sav´s
kaltinimas  sukelia bene labiausiai Ïalojanãius padarinius.

Øveikti skausmingà i‰siskyrimà reikia laiko. Nelengva priimti ∞vykusias skyrybas, kur∞ laikà vai-
kas viliasi, kad ‰eima susijungs. Keletà mònesi˜ viltis guodÏia, taãiau ilgainiui ima kliudyti pri-
sitaikyti prie pasikeitusios situacijos.

KAIP VAIKAI JAUâIASI

Neigimas
Viena i‰ daÏnesni˜ vaik˜ reakcij˜ ∞ stresin´ situacijà – neigimas. Tai nesàmoningas, taãiau labai
galingas mechanizmas. Jis apsaugo vaikà, nes i‰ sàmonòs i‰stumiamas traumos egzistavimo fak-
tas. Vertinant i‰ laiko perspektyvos, tai nòra adaptyvus, padedantis prisitaikyti prie aplinkos
mechanizmas, nes trukdo i‰reik‰ti ir ∞veikti tikràsias emocijas. Taãiau neigimas sumaÏina skaus-
mà, suteikia gali˜ atsigauti ir gali bti vertinamas ne vien negatyviai. Neigimas suteikia stabilu-
mo ir leidÏia vaikui pamaÏu susitaikyti su trauma.

Kaip atpaÏinti neigimà? DaÏniausiai pastebòsite, kad vaikai elgiasi taip, lyg nieko nebt˜ nuti-
k´: kalba apie abu tòvus arba ∞tikinamai pasakoja apie tòvo sugr∞Ïimà, fantazuoja apie laimingà
‰eimà. Kartais gali atsitikti ir taip, kad neigimà i‰gyvenantys vaikai tiesiog nukreipia savo rpes-
t∞ kita linkme. Tuomet vaikas daugiau dòmesio skiria aplinkiniams, labiau globoja savo augin-
tinius Ïvòrelius arba nerimauja dòl draugo. Neigimas gali pasireik‰ti ir pakitusiu tòvo ar
motinos vertinimu. I‰òj´s i‰ nam˜ vienas i‰ tòv˜ arba idealizuojamas, visi jo trkumai uÏmir‰ta-
mi, arba, prie‰ingai, nuvertinamas, o malons prisiminimai ir jausmai tarsi i‰nyksta. Nuvertini-
mas gali sustipròti, jei tok∞ elges∞ skatina buv´s sutuoktinis.

TñVˆ KONFLIKTAI
Nuolat konfliktuojanãi˜ ‰eim˜ vaikams daÏniau nei darni˜ ‰eim˜ atÏaloms bdingas nekont-
roliuojamas delinkventinis elgesys. Taip besielgiantys vaikai, ypaã paaugliai, paÏeidinòja visuo-
menòs normas, nuolat konfliktuoja, meluoja, bòga i‰ nam˜. Pana‰iai elgtis gali ir vaikai, i‰gyve-
nantys tòv˜ skyrybas, taãiau jei po skyryb˜ sumaÏòja konflikt˜, pasikeiãia ir vaiko elgesys. Vai-
kai, kuri˜ tòvai nenustoja pyktis ir po skyryb˜, turi daugiau problem˜ nei i‰siskyrusi˜ ‰eim˜
vaikai, kuri˜ tòvai ∞veikia nesantarv´.

VAIKO AMÎIUS SKYRYBˆ METU
Nòra bendros nuomonòs apie skyryb˜ poveikio ir vaiko amÏiaus santyk∞. Manoma, kad ‰eimos
i‰irimas labiausiai Ïaloja, kai vaikai skyryb˜ metu dar labai maÏi. Ikimokyklinukai labiau paÏei-
dÏiami, nes jie nesugeba suprasti tòv˜ emocini˜ sunkum˜, daÏniau kaltina tòvus. Be to, suirus
‰eimai maÏylis netenka vienintelòs galimos pagalbos sistemos, ir neretai skyryb˜ poveikis t´siasi
iki brandaus amÏiaus. Kita vertus, kuo maÏesnis vaikas, tuo maÏiau konflikt˜ jis prisimena,
jam nereikia pratintis prie pakitusio ‰eimos modelio, jis ∞prat´s gyventi su mama. Be to, jau-
nesni vaikai lengviau prisitaiko prie nauj˜ tòv˜ partneri˜.

Skyryb˜ poveikio skirtumus ∞vairaus amÏiaus vaikams gerai paai‰kina trys hipotezòs: kaupi-
mosi efektas, kritinio tarpsnio ir naujumo. Kaupimosi efektas rei‰kia, kad ‰eimai i‰yrant,
kol vaikas dar maÏas, neigiamas poveikis didesnis, t. y. kuo anksãiau i‰yra ‰eima, tuo labiau nu-
kenãia vaikas. Turima galvoje, kad psichinei sveikatai pavojingiausi ankstyvaisiais raidos tarps-
niais i‰gyvenami stresai. Pagal ‰ià hipotez´ skyrybos gali padaryti didÏiausià Ïalà naujagimiams,
kdikiams, nes kiekvienas tolesnòs raidos etapas bus veikiamas ankstesnòs gyvenimo traumos.
Gauss tyrimai apie tòvo vaidmen∞ vaiko raidai patvirtina ‰∞ teigin∞. MaÏesni vaikai skyryb˜
poveik∞ jauãia ilgiau, vyresniems tai greiãiau praeina. Jei tòvai skiriasi, kai berniukui ar mergai-
tei ne daugiau kaip penkeri metai, vaikui padaroma didesnò Ïala, negu i‰siskyrus vòliau. Kriti-
nio tarpsnio hipotezò pabròÏia, kad tam tikrais etapais atsiranda didesnò Ïalos rizika. ·tai tre-
ãiais – ‰e‰tais gyvenimo metais, kai vaikai ypaã prisiri‰a prie vieno i‰ tòv˜ ir jauãiasi taip, tarsi
konkuruot˜ su kitu, skyryb˜ sukelt˜ vaiko raidos problem˜ daugòja. Treãioji, naujumo, hipo-
tezò teigia, kad skyrybos – trauma, taãiau per vienerius – dvejus metus ∞veikiama. Remiantis
‰iuo poÏiriu, skyryb˜ poveikis bus didÏiausias skyryb˜ metu ir tuoj po skyryb˜. Dauguma ty-
rim˜ rodo, kad nepriklausomai nuo amÏiaus beveik visi vaikai skausmingai reaguoja ∞ tòv˜ sky-
rybas, taãiau laikui bògant pastebima vis maÏiau emocini˜ ir elgesio sunkum˜.

KAIP VAIKAI AI·KINA SKYRYBAS
Skiriantis tòvams daÏnai vaikai nesupranta, kas vyksta. Net tai, kas suaugusiesiems atrodo
akivaizdu, ne visada ai‰ku vaikams. Vilniaus universiteto atlikti tyrimai parodò, kad lyginant
piln˜ ir i‰siskyrusi˜ ‰eim˜ vaikus daugiau apie skyrybas i‰mano ir tiksliau jas apibdina pil-
nose ‰eimose gyvenantys vaikai. ·is paradoksalus faktas tik dar kartà patvirtina poreik∞ tinka-
mai paai‰kinti vaikui, kodòl tòvai skiriasi. Prie‰ingu atveju, net ir uÏaug´s, sulauk´s brandaus
amÏiaus Ïmogus gali jausti nuoskaudà dòl to, kad vaikystòje niekas jam nepapasakojo, kodòl
tòvai skiriasi, ir kas bus su juo.

Stiprus nerimo jausmas, kur∞ i‰gyvena besipykstanãi˜ sutuoktini˜ atÏalos, verãia juos ie‰koti
paai‰kinimo, kas vyksta ir kuris dòl to kaltas. Dauguma vaik˜ dòl nesantarvòs kaltina tòvà ir re-
tai kuris, daÏniausiai snus, mano, kad kalta yra mama. Tie atvejai, kai berniukas gyvena su
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Kaltò
Po skyryb˜ vaikai jauãiasi kalti, neva jie kaÏkà padarò ne taip. Skyrybos jiems atrodo kaip baus-
mò uÏ j˜ elges∞. Kaltòs jausmas Ïaloja vaikà, kai jis kaltina save uÏ tai, uÏ kà nòra atsakingas. Tai
daÏna i‰siskyrusi˜ ‰eim˜ vaik˜ problema.

Kaltòs prieÏastys gali bti i‰orinòs ir vidinòs. Kai tòvai pykstasi dòl vaiko auklòjimo, prieÏiros,
tuos nesutarimus vaikas gali suprasti kaip savo kalt´. Vidinòs kaltòs atsiradimo prieÏastys yra su-
dòtingesnòs. Dauguma vaik˜ mano, kad jie buvo „blogi“, todòl tòvai i‰siskyrò. MaÏyliai daÏnai
sako tòvams: „A‰ bsiu geras, tik nei‰eik“. Taãiau kartais vaikai sàmoningai blogai elgiasi, kad
patvirtint˜ savo ∞sitikinimus ir ‰itaip imt˜ kontroliuoti nekontroliuojamà nam˜ situacijà. DaÏ-
nai kaltòs jausmai kyla ir dòl prie‰i‰kumo, pykãio, kur∞ dukra ar snus jauãia kuriam nors i‰ tò-
v˜ arba abiem tòvams.

Svajonòs apie ‰eimos susijungimà
Nors ne visada prisipaÏ∞sta, taãiau kiekvienas vaikas svajoja, kad ‰eima susijungs. ·ios svajonòs
∞gyja ∞vairi˜ form˜: nuo fantazij˜, pra‰ym˜, kad tòvai gyvent˜ kartu, iki aktyvi˜ veiksm˜ ar net
absurdi‰k˜ gàsdinim˜ ir ‰antaÏo. DaÏniausiai tokios mintys dingsta, kai vaikas prisitaiko prie
naujo gyvenimo stiliaus ir aplinkiniai nebeskatina ‰i˜ minãi˜.

Nesubrendimas
Neretai vaikai ∞ traumà reaguoja regresyviu elgesiu. Pir‰t˜ ãiulpimas, ‰lapinimasis ∞ lovà, irzlu-
mas, ‰veplavimas po skyryb˜ labiau bdingas maÏesniems vaikams. Toks elgesys neturòt˜ ilgai
trukti, jei jo neskatina tòvai. Taãiau kartais gali bti, kad tòvai tok∞ vaikà ima dar labiau globo-
ti, tuo tik pastiprindami regresyv˜ elges∞.

Per ankstyvas subrendimas
I‰siskyrus tòvams vaikui tenka papildom˜ rpesãi˜ ir i‰auga j˜ atsakomybò. Îymaus psichote-
rapeuto R. Gardnerio teigimu, vaikas gali bti toks subrend´s, kad net tampa suaugusi˜j˜ kari-
katra. Manieromis, kalbos intonacija jie mògdÏioja suaugusiuosius. Paprastai toks elgesys atro-
do priimtinas tòvams, nes su tokiu vaiku gali pasitarti, jis gali paguosti ir apginti ir net atstoti
i‰òjus∞ sutuoktin∞. Vaikui gali patikti tai, kad jausdamasis suaugusiuoju jis pats sau simboli‰kai
atstoja tòvà ar motinà. Vis dòlto toks elgesys daÏniausiai yra ne kas kita kaip bejògi‰kumo sky-
ryb˜ situacijoje kompensacija. Bòda ta, kad retai kas pastebi, jog ir per anksti subrendusiems
vaikams reikalinga pagalba.

Nesaugumas ir Ïemas sav´s vertinimas
Vaiko sav´s vertinimà po skyryb˜ lemia keletas veiksni˜. Pirmiausia tai nesugebòjimas kontro-
liuoti i‰ tikr˜j˜ nekontroliuojamo dalyko – tòv˜ apsisprendimo skirtis. Tai vaikas priima kaip
asmenin´ nesòkm´. Be to, maÏylis pastebi, kad jis gyvena su vienu i‰ tòv˜, o lygindamas save su
kitais vaikais suvokia savo padòt∞ kaip Ïeminanãià. Sav´s vertinimo pokyãius sukelia ir pablogò-
j´s ‰eimos socialinis emocinis statusas. Be to, i‰siskyrusi˜ ‰eim˜ vaikai patiria maÏiau meilòs,
ypaã skyryb˜ metu, kai tòvams tikrai sunku. Meilòs trkumà vaikas suvokia kaip atstmimà,
kartais net apibendrindamas, kad jo apskritai nòra uÏ kà mylòti.

Dideli pokyãiai sukelia nesaugumo jausmà. Vaikui atrodo, kad mylimas Ïmogus gali i‰eiti bet ka-
da, o nam˜ stabilumas – trapus. Tai skatina vaiko bejògi‰kumà, sukelia Ïemesn∞ sav´s vertinimà.

Lidesys
Vaikai realiai nepraranda tòv˜ po skyryb˜, taãiau kaip ir ∞ netekt∞ reaguoja lidòdami. Vokieti-
joje plaãiai tyrinòjusi i‰siskyrusi˜ ‰eim˜ vaikus J. Oppawsky mano, kad skyrybos, prie‰ingai nei
mirtis, gali sukelti chroni‰kà gedòjimà. Gedintis vaikas nuolatos gr∞Ïta mintimis prie i‰òjusio
vieno i‰ tòv˜. Tokie apmàstymai palengva maÏina jautrumà traumai ir leidÏia prie jos prisitai-
kyti. ·iuo laikotarpiu vaikas daÏniausiai pasitraukia, fantazuoja, taãiau tai nòra emocinis sutriki-
mas, tai – aktyvus gedòjimas.

Depresija ir nusiminimas
Nusimin´ vaikai maÏiau domisi lig tol buvusia malonia veikla, menkina save, taãiau patys gali
nepripaÏinti pasikeitim˜. Ilgainiui vaiko nusiminimas maÏòja, taãiau, atsiradus papildom˜
problem˜, gali peraugti ∞ depresijà. Depresinò reakcija po skyryb˜ normali, taãiau manoma,
kad ji turòt˜ praeiti po keli˜ savaiãi˜.

Baimò prarasti globà
Tai ne tik baimò visam laikui netekti to, kuris i‰òjo i‰ nam˜, bet baimò, kad tave paliks ir tas,
kuris yra su tavimi. Tai viena i‰ bendriausi˜ vaik˜ reakcij˜, kurià daugiau ar maÏiau intensy-
viai pajunta visi vaikai. Baimòs prieÏastis yra ∞sitikinimas, kad jei galòjo vienas i‰ tòv˜ palikti
vaikà, taip gali pasielgti ir kitas. Vaikai daÏnai skyrybas suvokia taip, tarsi tòvai palikt˜ ne vie-
nas kità, bet vaikà. Atmetimo jausmà paskatina tai, kad skyryb˜ laikotarpiu tòvai bna uÏsiòm´
tarpusavio santykiais ir emoci‰kai nutolsta nuo vaik˜. Gali bti, kad baim´ prarasti globà vaikai
patiria ir dòl neai‰kios ateities, jei tòvai nepakankamai suprantamai i‰ai‰kina vaikui apie pasikei-
timus. Juk kas nekelia abejoni˜ suaugusiajam, tas nòra visai akivaizdu vaikui. Suaugusieji Ïino,
kad jei ‰eima skiriasi, vaikas liks su vienu i‰ tòv˜, taãiau nebtinai ‰itaip mano vaikas. Pastebò-
ta, kad vaikai, kurie bijo bti palikti, tampa irzlesni, uÏsiplieskia dòl menkiausios klities, be to,
jie sunkiau uÏmiega, negali susikaupti, gali atsirasti ir kno reakcij˜, tik˜.

Pyktis
Po skyryb˜ vaikai jauãiasi palikti ir tai jiems kelia ne tik baim´, bet ir pykt∞. Pyktis rodo, kad vai-
kas prie‰inasi faktui, jog jis yra kitoks nei kiti. Be to, pykt∞ gali kelti ir tai, kad tòvai daÏniausiai uÏ-
siòm´ savimi ir vaikams maÏiau skiria dòmesio. Neretai prie‰i‰kus vaiko jausmus sukelia paãi˜ tò-
v˜ pyktis, nes tòvo ar motinos nepasitenkinimas buvusiu sutuoktiniu gali nejuãia nukrypti ∞ vaikà.

Vaikas arba i‰rei‰kia pykt∞, arba slopina. Jei vaikai tramdo ir slopina pykt∞, pyktis kaupiasi, bet
nemàÏta. Prie‰ingai, kuo ilgiau vaikas laiko ‰∞ jausmà savyje, tuo labiau tikòtina, kad jis peraugs
∞ ∞tÏ∞, ∞nir‰∞ ir taps nekontroliuojamu, prasiver‰ netikòãiausiose situacijose. I‰ori‰kai slopinamas
pyktis pasirei‰kia ∞tampa, nerimu, ko‰mari‰kais vaiko sapnais.

Vaikas gali i‰reik‰ti pykt∞ tiesiogiai, i‰lieti j∞ tòvams, pedagogams ir net draugams. Galiausiai
pyktis gali i‰silieti ∞nir‰io priepuoliu. Ugdymo ∞staigose pasitaiko situacij˜, kai vaikai netikòtai
Ïiauriai pasielgia su jaunesniais, kai nuskriaudÏia bejògius gyvnus, apspardo ir uÏgauna drau-
gus. Netikòtai prasiverÏus pykãiui, tokie vaikai nesijauãia kalti arba net neprisimena tik kà bu-
vusi˜ ∞vyki˜. Ai‰ku, tai nòra tinkamas bdas bendrauti su draugais, taãiau i‰reik‰tas tiesiogiai
pyktis gali suteikti vaikui stiprybòs. Jam nebereikia naudoti energijos pykãiui kontroliuoti, to-
dòl atsiranda papildomos energijos traumai ∞veikti. Kartais i‰gyven´s skyrybas vaikas pykdamas
tiesiog siekia pats kontroliuoti situacijà, pats nustatyti atstumà, kaip jis nori bendrauti su aplin-
kiniais. Jis nòra nusiteik´s pasyviai reaguoti ∞ tai, kad i‰ nam˜ i‰eina vienas i‰ tòv˜.
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s´, neskatinti lojalumo konflikto. Vaikas turi teis´ lankyti abu tòvus ir bendrauti su abiem tò-
vais, nejausdamas dòl to kaltòs.

Skyryb˜ procesas pareikalauja i‰ tòv˜ ypaã daug jòg˜. Dauguma Ïmoni˜ jauãiasi pervarg´, i‰se-
k´, taãiau neie‰ko artim˜ Ïmoni˜, draug˜, seneli˜ paramos. Taãiau kur∞ laikà po skyryb˜, kol
nusistovòs naujas gyvenimo modelis, reikia neatmesti, o kaip tik pra‰yti j˜ pagalbos.

Ne visi skyrybas patyr´ suaugusieji ir vaikai savaranki‰kai ∞veikia sunkumus ir prisitaiko prie
pasikeitusios situacijos. Kai kuriems Ïmonòms po skyryb˜ gali bti reikalinga psichologinò pa-
galba. Motinai ar tòvui psichologas gali padòti i‰ai‰kinti vaiko vaidmen∞ skyryb˜ procese, ∞veikti
su skyrybomis susijusius sunkumus, prisitaikyti prie pakitusios situacijos, patarti, kaip geriau
mokyti ir auklòti vaikà i‰siskyrus, kaip surasti atramà.

KUO GALI PADñTI PEDAGOGAS?
Ypatingas vaidmuo kuriant ir diegiant pagalbos i‰siskyrusi˜ ‰eim˜ vaikams bdus galòt˜ bti
skiriamas ugdymo ∞staigai (2). Prie‰mokyklinòje grupòje atidus pedagogas gali anksti pastebòti
i‰siskyrusi˜ ‰eim˜ vaik˜ sunkumus: vaikai turi ugdymosi, drausmòs, bendravimo sunkum˜,
taigi pagalba vaikui susijusi ir su tiesiogine prie‰mokyklinòs grupòs funkcija ugdyti vaikà, j∞ pa-
remti. Gerai, jei prie‰mokyklinòje grupòje vaikas rast˜ stabilià, gerai organizuotà, ‰iltà aplinkà,
kuri bent i‰ dalies kompensuot˜ ‰eimos praradimà.

Øprasta priemonò padòti vaikui, kuris susidrò su sudòtinga gyvenimo situacija, – pasilyti kar-
tu su suaugusiuoju aptarti rpimus klausimus. Lengviau kalbòtis, kai vaikui perskaitomos isto-
rijos, apsakymai apie bendraamÏius, kurie i‰gyveno pana‰ius sukròtimus. Nors nò vienas pasa-
kojimas iki galo neatspindòs ypatingos vaiko situacijos, taãiau, skaitant groÏin´ literatrà arba
vadinamàsias biblioterapijos knygeles, vaikas turi galimyb´ geriau suprasti ir priimti prie‰tarin-
gus savo jausmus, pasimokyti nauj˜ situacijos ∞veikos bd˜. 5–7 met˜ vaikams galima paskai-
tyti knygel´ „Mano tòveliai i‰siskyrò. Mildos istorija“ (1).

Veiksmingos galòt˜ bti specialios ∞ vaikà orientuotos programos, kuri˜ tikslas – keisti vaik˜
reakcijas ∞ skyrybas ar skyryb˜ supratimà, lavinti naujus ∞gdÏius, reikalingus pasikeitusioje si-
tuacijoje. Be to, reikòt˜ padòti vaikams susigràÏinti tapatumo jausmà, mokyti juos bendrauti,
atsipalaiduoti, kontroliuoti pykt∞, suÏadinti vidinòs kontrolòs ∞gdÏius ir naujus streso ∞veikos
bdus. Bòda ta, kad kol kas neturime paruo‰t˜ taikyti program˜, todòl bendromis pedagog˜ ir
psicholog˜ pastangomis turòtume palaikyti vaikus, kuriems reikia pagalbos ‰iandien, ir rengtis
ateities darbams. Naudinga bt˜ ir ‰iuo metu Lietuvoje ∞gyvendinama tarptautinò programa
„Zipio draugai“, skirta 5–7 met˜ vaik˜ nauj˜ streso ∞veikimo bd˜ ugdymuisi. Pedagogai pa-
lankiai atsiliepia apie jos veismingumà, be to, ji patraukli vaikams. Ø programà gali ∞sitraukti
prie‰mokyklini˜ grupi˜ ir pirm˜j˜ klasi˜ vaikai. Visà btinà informacijà pedagogai ir tòvai gali
gauti adresu: V‰Ø „Vaiko labui“, Algirdo g. 31-208, Vilnius, tel.(8-5) 231 00 47.

I‰gyvenant kriz´ svarbu, kad bt˜ suteikta neatidòliotina pagalba. Pedagogo vaidmuo reik‰-
mingas pirmiausia todòl, kad prasidòjus nesklandumams namuose, pedagogai pirmieji gali pa-
stebòti, kad vaikas pasikeit´s. Kokie poÏymiai padòs atpaÏinti, kad vaikas i‰gyvena dòl sunkum˜
namuose? Pirmiausia pasikeiãia vaiko elgesys. Vaikas daÏniau yra lidnas, prislògtas, i‰sibla‰k´s.
Staiga pablogòja vaiko mokymasis, jis nebesistengia atlikti ∞vairi˜ uÏduoãi˜, nebesidomi pasie-
kimais. Kartais vaikai staiga, atrodyt˜, be ai‰kios prieÏasties, pravirksta arba uÏsiplieskia, vis
daÏniau susipyksta su bendraamÏiais. Jei pastebite vienà ar keletà i‰ ãia apra‰yt˜ vaikui bding˜
poÏymi˜, pakalbòkite su vaiku ir tòvais, aptarkite, kas galòjo lemti ‰iuos pokyãius. Gali pasiro-

KAIP TñVAI GALI PADñTI VAIKUI
Pirmiausia reikòt˜ tinkamai prane‰ti ir paai‰kinti vaikui apie skyrybas (3). Pradinò vaiko
reakcija priklauso nuo to, kaip jam pasakyta naujiena. Tyrimai rodo, kad ir vòliau tie vaikai,
kurie supranta skyryb˜ prieÏastis, yra tinkamai informuoti, geriau pritampa prie pasikeitusios
‰eimos. Pedagogai taip pat galòt˜ paskatinti tòvus pasikalbòti su vaikais ir prane‰ti jiems apie
bsimus pokyãius arba papildyti turim˜ Ïini˜ spragas. Kaip reikòt˜ pasakyti apie skyrybas?

Pirmiausias klausimas – kada pasakyti? Geriausia sakyti tik tada, kai sutuoktiniai yra tvirtai
apsisprend´ skirtis. Jei tik svarstoma ir aptarinòjama skyryb˜ galimybò, vaikams to nereikt˜ Ïi-
noti, nes dòl to jie dar labiau sunerims. Ai‰ku, reikia atsiÏvelgti ∞ vaiko amÏi˜. MaÏesniems vai-
kams sunku suvokti daugiau nei po savaitòs vyksianãius ∞vykius, todòl nereikòt˜ sakyti per
anksti. Paaugliai gali numatyti jau uÏ mònesio vyksianãius ∞vykius, todòl jiems galima pasakyti
kiek anksãiau. Svarbiausia, kad informuotume vaikus iki tol, kol jie patys pamatys pasikeiti-
mus, anksãiau nei i‰vyks vienas i‰ tòv˜ arba abu pradòs kraustytis ∞ skirtingus namus.

Geriau, jei kalbantis su vaikais visa ‰eima bus kartu – abu sutuoktiniai ir vaikai. Visi ‰eimos
nariai, kur∞ laikà gyven´ kartu, turi teis´ kartu aptarti, kaip juos palies i‰siskyrimas.

Svarbu kuo daugiau papasakoti apie numatomas permainas, sàÏiningai, suprantamai, ven-
giant vienas kità kaltinti paai‰kinti skyryb˜ prieÏastis. Nereikia i‰vardyti per daug detali˜. Ne-
dera nuteikti vaiko prie‰ vienà i‰ tòv˜. Vaikui bus ramiau, jei kuo plaãiau aptarsite planus –
kas, kur ir su kuo gyvens, kur ir kada galòs susitikti. Aptarkite tai, kaip pasikeis vaiko gyveni-
mas, kokià mokyklà lankys, ar galòs bendrauti su tais paãiais draugais, pusseseròmis, kur gyvens
gyvnai, kur bus svarbs maÏylio daiktai.

DaÏnai tòvai klausia, kas geriau vaikui – ar kraustytis ∞ kitus namus, ar keisti mokyklà, ir ‰itaip
bandyti atsiriboti nuo praeities, pradòti naujà gyvenimo tarpsn∞. Skyryb˜ situacijai bdingi di-
deli pasikeitimai, o kiekvienas pasikeitimas – papildomas stresas vaikui. Todòl geriau nekeisti
visko i‰ karto, palengva prisitaikyti prie naujovi˜. Tegul sesutò su broliu ir toliau gyvena kartu.
Jei ∞manoma, tegul vaikas ir po skyryb˜ mokosi toje paãioje mokykloje, ÏaidÏia su tais paãiais
draugais, lanko tuos paãius brelius, uÏsiima mògstama veikla. Vaikas ∞veiks sunkumus, jei j˜
nebus per daug, nes tik daugybò ilgai veikianãi˜ stresori˜ yra pavojingi psichikos darnai. Stabili
situacija uÏtikrina saugumo jausmà, kuris labai svarbus sveikos asmenybòs raidai.

Kalbantis su vaiku reikòt˜ nesuÏadinti vaiko kaltòs jausmo ir uÏtikrinti, kad ne vaikai
kalti dòl skyryb˜. Reikia vienareik‰mi‰kai pasakyti, kad vaikai nekalti dòl tòv˜ santyki˜, jie vi-
si‰kai neprisidòjo prie ‰eimoje vykstanãi˜ ∞vyki˜ ir nieko negali padaryti, kad tòvai susijungt˜.
Net jei vienas i‰ sutuoktini˜ dar viliasi, kad yra vilties susitaikyti, reikia vengti kurstyti vaikui
susijungimo vilt∞.

Pasistenkite i‰bla‰kyti atstmimo baim´. Garantuokite, jog tòv˜ skyrybos nerei‰kia, kad tòvai
gali palikti vaikà. Tai puiki proga i‰mokyti vaikà visiems laikams: kas beatsitikt˜, tòvai visada
myli ir mylòs savo vaikus. Labai svarbu, kad vaikas tai Ïinot˜, ypaã kai ‰eimoje kyla keblum˜.

Kaip dar galite padòti vaikui? Padràsinkite klausti. Taip suÏinosite, kas i‰ tikro jam rpi. B-
tinai atsakykite ∞ visus rpimus klausimus, paÏadòkite atsakyti ∞ klausimus ir vòliau.

Tòvai padòt˜ vaikui, suprasdami, kad nuolatiniai ginãai prie vaik˜ gali bti ne maÏiau Ïa-
lingi ar net Ïalingesni nei paãios skyrybos. Todòl ir dòl vaiko svarbu neÏeminti vienas kito
maÏyli˜ akyse, sudaryti sàlygas vaikui mylòti abu tòvus, vengti patraukti vaikà ∞ kurio nors pu-
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2
Violeta ·ikaitò

NETEKTØ I·GYVENANTIS
VAIKAS

„Vaikas“ ir „mirtis“ atrodo tokie nesuderinami ÏodÏiai. Vaikas tik pradeda savo gyvenimo kelià, o
mirtis Ïymi gyvenimo pabaigà. Bet kad ir kaip noròtume apsaugoti vaikà nuo jam per skaudÏi˜
gyvenimo pasikeitim˜, deja, jie yra nei‰vengiami. Mes visi – ir suaugusieji, ir vaikai – gyvename
nuolatini˜ pasikeitim˜ pasaulyje. Mirtis – pats skaudÏiausias i‰ vis˜ pasikeitim˜. Kaip vaikui pa-
vyks atlaikyti artim˜ Ïmoni˜ praradimà, priklauso nuo to, kiek mes, suaugusieji, galime jam pa-
dòti suprasti pasikeitimus apskritai. Turime padòti suprasti, kodòl pasikeitimai nei‰vengiami, ko-
dòl mes turime prisitaikyti prie met˜ laik˜, oro kaitos arba pirkti vis didesnius drabuÏius vaikui,
nes jis pats auga ir gali pamatyti savo keitimàsi nuotraukose. Gebòti i‰gyventi pokyãius ir netekt∞
padeda suvokimas, kad pasikeitimai – labai svarbi ms˜ gyvenimo dalis. Be to, kai kurie pasikeiti-
mai gali turòti tiek teigiam˜, tiek neigiam˜ padarini˜.

Netektis vaikai daÏniausiai patiria labai anksti: tai ‰eimos nari˜ i‰siskyrimas ar mirtis, mylimo
gyvnòlio netekimas, taip pat draugo i‰vykimas gyventi kitur ar netgi privilegijos praradimas
bti maÏam, gimus broliukui ar sesutei.

Kaip galime padòti vaikui, praradusiam artimà Ïmog˜, priklauso ir nuo to, kaip suprantame pagrin-
dinius vaiko poreikius tokiomis situacijomis ir jo suvokimà, kuris yra kitoks negu suaugusi˜j˜.

Taigi vienas i‰ pagalbos bd˜, o kartu ir patenkinti vienà i‰ natrali˜ vaiko poreiki˜ – tirti ir
domòtis viskuo, kas nauja, – sàvokos „mirtis“ ai‰kinimasis, kol dar tai ne∞vyko vaiko ‰eimoje.
·iuo atveju labai galòt˜ padòti prie‰mokyklinòs grupòs ir kiti pedagogai. Ramioje aplinkoje pa-
prastai vaikas lengvai leidÏiasi ∞ pokalb∞ apie mirt∞, gali uÏduoti jam rpimus klausimus. Jam
lengviau suprasti ∞vairius rei‰kinius stebint juos gamtoje ar klausantis istorij˜ apie berniukà ar
mergait´, kurios mirò mylima papgòlò ar vòÏliukas. Bt˜ gerai, kad vaikui iki ketveri˜ met˜
bt˜ parodytas gamtoje negyvas pauk‰ãiukas ar vabalas ir paprasãiausiai paai‰kinta: „Matai,
mir´s gyvnòlis nustoja kvòpuoti ir jo knas nejuda...“

Bet daÏniausiai suaugusieji vengia kalbòtis su vaikais ‰ia tema. Viena i‰ nekalbòjimo prieÏasãi˜
yra ta, kad patys suaugusieji jauãiasi kur kas nejaukiau bei neramiau nei vaikai ir vengia kalbòti
‰ia tema, be to, bijo ∞skaudinti, sutrikdyti vaikà.

Patys vaikai pradeda domòtis mirtimi labai anksti, kai i‰girsta apie tai pasakose, pamato per te-
levizijà ar gamtoje. Taãiau reikia Ïinoti, kad vaikai mirt∞ suvokia visi‰kai kitaip nei suaugusieji.
Apskritai vaikai iki penkeri˜ met˜ nesuvokia, jog mirusysis negr∞Ïta. Tik sulauk´ penkeri˜ ‰e‰e-
ri˜ met˜ vaikai pradeda suprasti, kad mir´s Ïmogus negali atgyti. MaÏyliai mano, kad mir´s
Ïmogus jauãia ir galvoja, kad gali girdòti ir matyti. Mirt∞ jie ∞sivaizduoja kaip bsenà, pana‰ià ∞
miegà ar ligà, kurià galima pagydyti. Vaikai nuo penkeri˜ iki devyneri˜ met˜ suvokia, kad mi-
rusysis negali gr∞Ïti, bet vis dar netiki, kad tai gali atsitikti ir jiems ar kam nors, kà jie paÏ∞sta.
Jiems sunku suvokti mirties nenuspòjamumà ir nei‰vengiamumà. Prie‰mokyklinio amÏiaus vai-
kai daÏnai ÏaidÏia Ïaidimus, kuriuose jie patys ar kas kitas „mir‰ta“, ir kalba apie tai, kaip apie
Ïaidimà ar paprastà ∞vyk∞. Vaikams baisi ne pati mirtis, o suaugusi˜j˜ reakcija.

dyti, kad tai vaiko reakcija ∞ tòv˜ skyrybas. Paklauskite, ar vaikas noròt˜ pakalbòti apie skyrybas
ir j˜ reik‰m´ su pedagogu.

Kai kuriais atvejais, jei vaikas ir prie‰ skyrybas turòjo ∞vairi˜ problem˜, augo labai nedarnioje
‰eimoje arba ypaã sunkiai ir ilgai ne∞veikò skyryb˜ krizòs, gali prireikti profesionalios psicholo-
go pagalbos. Pastebòjus vaiko rpesãius, geriausia si˜sti j∞ pas ugdymo ∞staigos psichologà. Psi-
chologas pasilys individualià ar grupin´ pagalbà vaikui. Paveiki pagalbos skyryb˜ vaikams
priemonò yra grupinò konsultacija. Grupòse vaikai pasidalija savo patyrimu, suÏino, kad ne
jiems vieniems taip nutinka, kad ir kit˜ vaik˜ i‰gyvenimai, susij´ su tòv˜ skyrybomis, pana‰s.
Grupòse vaikai ir patys gali mokytis padòti kitiems, o tai leidÏia jiems teigiamai save vertinti.
Pagalbos grupòs paprastai yra sudaromos pagal amÏi˜. Pedagogai galòt˜ daug prisidòti atren-
kant vaikus ∞ grup´, formuluojant prie‰mokyklinòs grupòs problemas, vertinant ∞gyvendintà
programà. Siunãiant vaikus ∞ grup´ pirmiausia reikòt˜ atsakyti ∞ keletà klausim˜. Ar vaikas turi
prisitaikymo problem˜? Ar tai tipi‰kos jo amÏiaus ir lyties problemos? Ar jis ∞veiks jas natra-
liomis savo galiomis? Kiek laiko trunka krizòs ∞veikimas? Ar problemos tebesit´sia nebe pirmus
metus? Kokio intensyvumo problema? Jei vaikas depresi‰kas ar agresyvus, ypaã jei jam bdin-
gas save Ïalojantis elgesys, jam nedelsiant reikia pagalbos (4, 5).

Dirbant su vaik˜ grupe visada siekiama ∞traukti ir tòvus. Tòvai gali ∞vairiais bdais ∞sitraukti ∞
vaik˜ grupes: jie gali tiesiogiai dalyvauti grupòje arba gali aptarti reik‰mingus klausimus prie‰
susirenkant vaik˜ grupei ar po jos uÏsiòmimo.

Po tòv˜ skyryb˜ daugelis vaiko sunkum˜ kyla dòl to, kad jis negauna tinkamo palaikymo. Kai
suyra tvirãiausia citadelò – ‰eima, kai nutolsta giminòs, o santykiai su draugais kelia nerimà, la-
bai svarbu, kad prie‰mokyklinòje grupòje vaikas rast˜ tai, ko krizòs laikotarpiu ypaã stinga na-
muose: ∞prastà, saugià aplinkà, suprantanãià ir palaikanãià atmosferà.
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•
ilgas depresijos laikotarpis, kurio metu vai-
ko interesai ir veikla susiauròja, jis vis la-
biau uÏsidaro;

•
miego, maitinimosi ar kiti sveikatos sutriki-
mai;

•
bijo likti vienas;

•
elgiasi kaip maÏas vaikas;

•
negali mokytis.

DaÏna suaugusi˜j˜ klaida – melavimas, norint apsaugoti vaikà. Vienoje ‰eimoje, kurioje mirò
mama, penkeri˜ met˜ mergaitei buvo meluojama, kad mama yra i‰vykusi. Nuo jos nuslòpò
mamos laidotuves, neleisdami natraliai gedòti kartu su kitais nami‰kiais. Ilgainiui mergaitò vis
labiau ilgòjosi mamos, vis labiau ant jos pyko, nes jautòsi jos pamesta, laukò jos gr∞Ïtant. Tiesa
vis vien i‰ai‰kòs ir mergaitei bus sunku pasitikòti suaugusiaisiais. Ji jausis i‰duota, abejos: „Gal
jie dar kà nors nuo man´s slepia?“ Nei‰gyvento gedulo jausmai gali sugr∞Ïti ∞vairi˜ sveikatos su-
trikim˜ forma, pasireik‰ti ∞vairiais santyki˜ sunkumais. Kartais suaugusieji slepia mirusio as-
mens daiktus ar nuotraukas, nors vaikui j˜ reikia, nes su jais gali kalbòtis, i‰sakyti jausmus.
Vaikai savo pie‰inius ir para‰ytus lai‰kus ne‰a ∞ kapus tikòdami, kad mirusysis gali juos perskai-
tyti. Taip jie palaiko ry‰∞ su brangiu Ïmogumi. Dar viena klaida yra sakymas vaikui, kad mir´s
Ïmogus tik miega. Vaiko mirties negr∞Ïtamumo suvokimas yra nestabilus ir suaugusiesiems jo
nekoreguojant vaikui gali atsirasti baimò vienam miegoti. Jis su siaubu gali galvoti apie gyvus
palaidotus mieganãius Ïmones ir ∞sivaizduoti, kad gali nenubusti. Jeigu vaikas neklausia pats,
dar nerei‰kia, kad jis nejauãia praradimo. Didelò klaida tikòtis, jog vaikas nepastebòs, kad i‰ jo
gyvenimo dingo artimas Ïmogus. Kdiki˜ stebòjimai rodo, kad jau ‰e‰i˜ mònesi˜ maÏyliai
jautriai i‰gyvena motinos netekt∞, pastebimi prislògtumo, nerimo jausmai, vystymosi regreso
poÏymiai.

Suaugusiuosius klaidina tariama vaiko ramybò. Jie daÏniau atkreipia dòmes∞ ∞ vaikà ir kreipiasi
pagalbos ∞ specialistus, kai vaikas elgiasi agresyviai, yra neramus, neklauso, nesugeba atlikti uÏ-
duoãi˜. Atsiminkite, kad vaikui dòl jo suvokimo ypatum˜ sunku suprasti, kas ∞vyko. Jam rei-
kòs daug laiko ir pokalbi˜, nes kyla daugybò klausim˜, pavyzdÏiui, „Ar dabar mirsiu a‰?“, „Ar
dabar mirs ir kiti artimieji?“, „Kas manimi rpinsis?“, „Kodòl man taip sunku, baisu ir lidna,
ar tai niekada nepasikeis?“

Dar viena suaugusi˜j˜ klaida – tai kitas elgesio kra‰tutinumas, kai suaugusieji nesuvokia vaiko
psichikos trapumo ir elgiasi su juo kaip su sau lygiu, per daug pasakoja, verãia dalyvauti visur
be atrankos, kad „uÏsigrdint˜“. Vaikà gali bauginti jam nesuprantami dalykai, ypaã, kai suau-
gusieji nekontroliuoja savo elgesio ir emocij˜.

Ar verta vaikui dalyvauti laidotuvòse, priklauso nuo emocinio vaiko stabilumo ir nuo to, ar
jis turòjo pana‰ià, bet maÏiau skausmingà patirt∞ (gal laidojo nugai‰usià papgòl´). Jeigu vai-
kas nenori dalyvauti laidojant mirus∞j∞, nereikòt˜ jo versti. Taãiau rekomenduojamas, nors ir
neilgas dalyvavimas kurioje nors ceremonijoje – meldÏiantis, degant Ïvak´, kalbant apie atsi-
sveikinimà.

Vaiko elgesio poÏymiai, rodantys, kad reikalinga profesionali pagalba gedòjimo periodu:Vaikui artimo Ïmogaus mirtis, kaip ir kiti stipriai traumuojantys ∞vykiai, pavyzdÏiui, avarija,
uÏpuolimas, tòv˜ skyrybos ir pan., gali sukelti kriz´. Tai rei‰kia, kad vaikas nepajògia atlaiky-
ti ∞vykio sukelt˜ emocij˜, traumuojanãio ∞vykio prisiminimo, negali jaustis saugus. Po trau-
muojanãio ∞vykio keturias – ‰e‰ias savaites vaikas yra ypaã jautrus paramai.

•
Vaikai nòra tokie racionals kaip suaugu-
sieji, todòl jie viskà i‰gyvena emocingiau.

•
Vaikai nesupranta, kad mirtis – tai kaÏkas
negr∞Ïtama, nenuspòjama, nei‰vengiama.

•
Vaiko gedòjimo i‰gyvenimai gali kartotis.
Juos gali sukelti ‰eimos ‰ventòs, gimtadie-
niai ir kiti vaikui svarbs ∞vykiai.

•
Gedòjimo periodu vaikas i‰gyvena neigi-
mo, kaltòs, pykãio ir lidesio jausmus, bet
pats nemoka apie tai kalbòti. Vaikas bijo
savo stipri˜ jausm˜, j˜ nesupranta.

Neigimas
Vaikà, suÏinojus∞ apie artimo Ïmogaus mirt∞, gali i‰tikti ‰okas, t. y. bsena, kuri pana‰i ∞ su-
stingimà. Keletà savaiãi˜ vaikas gali neigti mirties faktà, atrodyti abejingas, niekam nejaut-
rus, elgtis lyg nieko neatsitiko. Vaiko ‰okà apsunkina tai, kad kiti ‰eimos nariai bna emoci‰-
kai neprieinami dòl j˜ paãi˜ gedòjimo.

Kaltò
Ikimokyklinio amÏiaus vaikams bdingas magi‰kas màstymas, kai tuo paãiu metu tikima ke-
liais visi‰kai logi‰kai nesuderinamais dalykais. Suaugusiuosius stebina, o kartais ir erzina vai-
ko tikòjimas savo fantazijomis. Dòl savo magi‰ko màstymo vaikai ∞sivaizduoja, kad btent jie
yra visko, kas atsitinka, prieÏastis. Taigi gali manyti, kad mama ar tòtis mirò, nes savo fanta-
zijose jie baudò tòvus, pyko ant j˜.

Pyktis
Vaikai nesupranta, kodòl juos paliko artimas Ïmogus, ir jauãia pykt∞. Pyktis gali pasireik‰ti
sapnuose ko‰marais, Ïaidim˜ metu gali bti nukreiptas ∞ likusius ‰eimos narius.

Lidesys

Vaikas ir emoci‰kai, ir fizi‰kai priklauso nuo mamos ir tòãio ar globòj˜, kurie jam artimi. Jis
negali bti vienas. Prarad´s artimà Ïmog˜, vaikas jauãiasi labai vieni‰as, paÏeidÏiamas, nesau-
gus. Nemokòdamas kalbòti apie savo lides∞, gali pradòti elgtis kaip maÏesnis vaikas, neri-
mastingai sekioti suaugus∞j∞, panirti ∞ fantazijas ar perdòtai domòtis mirtimi, viskuo, kas su
tuo susij´. Be galo klausinòdamas, jis lyg stengiasi nuraminti save. Vaiko lidesys gali bti
uÏmaskuotas.

Mirus artimam Ïmogui, tiek suaugusysis, tiek vaikas i‰gyvena gedulà. Vaik˜ gedòjimas skiria-
si nuo suaugusi˜j˜ ‰iais poÏymiais:
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3 GLOBñJˆ
AUGINAMAS VAIKAS
Rema Îydonienò

PRARASTOS GALIMYBñS
Vaikui sunkiausi praradimai bei netektys susij´ su svarbiausiais jo gyvenime Ïmonòmis – tòvais.
Nesvarbu, ar tòvai mir´, ar jiems atimtos tòvystòs teisòs, bet kuriuo atveju vaikui – tai pats di-
dÏiausias praradimas.

Kai pirmà kartà susidriau su vaiku, praradusiu tòvus, jo akyse pamaãiau lides∞, sielvartà, bai-
m´, neÏinomyb´. Atviras Ïvilgsnis tarsi klausò – kas toliau?

I‰ ties˜ – kas toliau?

Dalis vaik˜ patenka ∞ globos ∞staigas, kiti, kuriems labiau pasiseka, ∞vaikinami arba globojami.
Sunku net ∞sivaizduoti, kaip vaikai nori turòti naujus tòvus. Jie laukia, svajoja, kad atsiras mama
ar tòtis, kurie juos pasiims, mylòs, glamonòs bei dÏiaugsis jais.

TEVˆ NETEKTIES ØTAKA TOLESNIAM VAIKO
GYVENIMUI
Netekus tòv˜ griva visas vaiko pasaulis. Nerimas, kuris i‰gyvenamas i‰siskyrus su artimu Ïmo-
gumi, labai veikia vaiko psichikos sveikatà. Psichologiniai tyrimai rodo, kad atsirad´s nerimas
stipriai paÏeidÏia ir sulòtina vaiko psichosocialin´ raidà. Gali atsirasti psichini˜ ir fizini˜ lig˜
simptom˜. Motinos meilòs stoka kdikystòje turi ∞takos vaiko asmenybòs ir protiniam vysty-
muisi. Ilgalaikiai psichologiniai tyrimai parodò, kad vaikui padaroma Ïala visam gyvenimui.
Motinos ir vaiko atskyrimas labiausiai paveikia emocin∞ vaiko vystymàsi.

Vyresnio amÏiaus vaikai, màstydami egocentri‰kai, daÏniausiai kaltina save: „A‰ nebuvau pa-
kankamai geras ir mama mane paliko“. Vaikas ima neigiamai save vertinti, nepasitiki ne tik sa-
vimi bei savo jògomis, bet ir visais aplinkiniais, ypaã suaugusiaisiais. ·iuos jausmus sustiprina
iki tòv˜ praradimo (tòvams netekus tòvystòs teisi˜) patirta emocinò, fizinò, o kai kada ir seksua-
linò prievarta. Vaikai nuvertina save, jauãiasi „antrar‰iai“. Atsiveria gana didelò ir gili vidinò
tu‰tuma. Tai jausmas, natraliai kylantis praradus artimà Ïmog˜. Tokios bsenos vaikas jauãia
poreik∞ surasti naujà Ïmog˜, kuris galòt˜ uÏpildyti atsiradusià tu‰tumà. Vaikai na‰laiãiai ie‰ko
Ïmogaus, galinãio pakeisti prarastus tòvus. Tai ypaã akivaizdu vaik˜ namuose. Vos tik suaugu-
sieji ∞eina ∞  kambar∞, pribòg´ vaikai pra‰o atvykusi˜j˜ tapti j˜ mamomis, tòãiais.

KÑ APIE ØVAIKINIMÑ IR GLOBÑ TURI ÎINOTI SU
VAIKU DIRBANTYS SUAUGUSIEJI
Na‰laitis jauãia didel∞ „emocin∞ alk∞“. Atrodyt˜, jei suaug´s Ïmogus yra pasiruo‰´s suteikti
tai, ko vaikui trksta, abi pusòs susiderina, susidraugauja ir santykiai klostosi sòkmingai. Ta-

•
Laidotuvi˜ metu vaikas turòt˜ bti su arti-
mu, j∞ mylinãiu Ïmogumi, o ne su nepa-
Ï∞stamaisiais.

•
Kasdienis gyvenimas turòt˜ kuo maÏiau
keistis.

•
Gedintys suaugusieji neturi slòpti savo
jausm˜, bet juos privalo valdyti, kad ne-
baugint˜ vaiko.

•
Vaikui reikia suteikti galimyb´ kalbòti apie
mirt∞ ir mirus∞ Ïmog˜. Vaikui bus lengviau
kalbòti, jei jis jaus nuo‰ird˜ domòjimàsi.

Pedagogo pagalba gedinãiam vaikui yra ypaã svarbi, nes vaiko tòvai ar artimieji daÏnai patys
bna apimti praradimo jausm˜ ir negali skirti reikiamo dòmesio vaikui. DarÏelyje ar mokyk-
loje vaikas praleidÏia didÏiàjà laiko dal∞, ir pedagogai gali numatyti vaiko poreikius. DaÏnai,
siekiant padòti vaikui, reikia labai paprast˜ dalyk˜ – domòtis vaiku, nepalikti vienatvòje, ne-
bijoti jo jausm˜, i‰klausyti klausimus ir ∞ juos atsakyti. Svarbu atsiminti, kad gedòjimas yra
normalus ir btinas procesas, kuriam nereikia kliudyti. Nesistenkite „apeiti“ gedulo, o padò-
kite „pereiti“ j∞ kartu su vaiku. Pedagogas gali ir tòvams padòti suprasti vaiko poreikius. ·alia
individualaus kontakto su vaiku, gali planuoti temas, uÏsiòmimus, kad visi vaikai galòt˜ i‰si-
kalbòti, paklausti. Vaikai paprastai patys turi labai daug minãi˜ ir ‰nekantis kartu jiems pa-
dedama atsisakyti nerealisti‰k˜ fantazij˜, kurios ilgainiui gali pereiti ∞ sveikatos negalavimus,
emocij˜ ar elgesio problemas.

•
Parodyti, kad vaiko i‰gyvenimai yra teisòti,
priimti jo jausmus, domòtis jo fantazijo-
mis ir klausimais.

•
MaÏi vaikai gali priimti ribotà informaci-
jos kiek∞. Atsakymai ∞ juos turi bti trum-
pi ir paprasti, atitikti vaiko amÏiaus tarps-
nio lyg∞.

•
Parodyti, kad lidesys gali trukti ilgai ir
nedrausti lidòti. Padòti vaikui suprasti,
kad ‰iam pasikeitimui priimti reikòs labai
daug laiko.

Atsitikus nelaimei ‰eimoje svarbu:
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„Pavir‰utini‰ko“ bendravimo tipo vaikai
Jie lengvai bendrauja su nepaÏ∞stamais asmenimis, nòra kukls, nori bti dòmesio centre, pa-
sirodyti. Taãiau bendraudami tarsi „plaukia pavir‰iumi“. Kit˜ santykiai su jais nòra ilgalai-
kiai, pastovs. Jie labiau domisi Ïmonòmis, o ne daiktais, Ïaidimais ar uÏduotimis. Jiems
sunku ko nors mokytis (naujo Ïaidimo, nauj˜ ÏodÏi˜ ir kt.), j˜ mokymosi pasiekimai Ïemes-
ni, nei leist˜ intelektiniai gebòjimai.

Pailiustruosiu „pavir‰utini‰ko bendravimo“ pavyzd∞. Man ∞òjus ∞ grup´ pripuola simpati‰ka
penkiametò. Ji ima uÏ rankos, klausia vardo, kvieãia paÏiròti savo pie‰inio. Atsisòda ant ke-
li˜, daug kalba, apÏiri papuo‰alus, klausia, i‰ kur juos gavau. Atrodo, kad mes paÏ∞stamos
jau gana seniai, nors matomòs pirmà kartà. Pasijuntu, kad esu svarbi ‰iai mergaitei – ji nori
bti su manimi, bendrauti. Situacija akimirksniu pasikeiãia, kai ∞ grup´ ∞eina vieno i‰ vaik˜
tòtis. Mergaitò pribòga prie jo, pasisveikina, pasakoja, kà ‰iandien veikò darÏelyje, pra‰o ap-
Ïiròti telefonà. Pana‰iai ji reaguoja ∞ naujai atòjusius kitus tòvus.

Provokuojantys vaikai
·ie vaikai stengiasi atkreipti ∞ save suaugusi˜j˜ dòmes∞ ypatingai – ∞vairiais bdais juos pro-
vokuodami. Siekia, kad suaugusieji bendraut˜ tik su jais. Bendraudami su kitais vaikais jie
bna agresyvs ir pavyds, todòl Ïaidimai daÏnai baigiasi konfliktais. Toks bendravimo tipas
daÏniau bdingas berniukams.

Paprastai grupòs pedagogai tokius vaikus atpaÏ∞sta jau pirmà darbo dienà. Tai vaikai, kurie
pavydi nors maÏiausio dòmesio, parodyto kitiems. Jie tarsi reikalauja, kad tik jais bt˜ rpi-
namasi. DaÏniausiai dòmes∞ i‰sikovoja konfliktuodami – nuolatos skriaudÏia kitus arba ne-
tinkamai elgiasi ir su pedagogais.

UÏslopinti arba uÏguiti vaikai
DaÏniausiai tai pasyvs vaikai, kuri˜ elgesys neatitinka j˜ biologinio amÏiaus galimybi˜. Jie
maÏai domisi kitais vaikais, jiems svarbesni daiktai, o ne socialiniai ry‰iai.

Keturmeãi˜ grupòje verda gyvenimas: dalis vaik˜ stato didel´ pil∞ i‰ kaladòli˜, kiti pie‰ia prie
stalo, o mergaitòs ÏaidÏia su lòlòmis „mamas“. Atokiau nuo kit˜ sòdi mergaitò ir ÏaidÏia su
mink‰tais Ïaislais. Prie jos pribòga kita mergaitò ir pasilo dalyvauti bendrame „‰eimos“ Ïai-
dime – joms reikia dar vieno vaiko. Abi mergaitòs nueina Ïaisti. Pirmoji susidomi lòle veÏi-
mòlyje, ji nepriima jai pasilyto vaiko vaidmens, neÏaidÏia. Tuo tarpu mergaitòs jau susirado
kità joms reikalingà Ïaidòjà – vaiko vaidmeniui.

VAIKˆ, PRARADUSIˆ TñVUS,
BENDRAVMO YPATUMAI
Daugeliui vaik˜, praradusi˜ tòvus, jau nuo pat gimimo trksta ‰velnumo ir rpinimosi jais,
Ïmogi‰kos ‰ilumos ir supratimo. Psichologijoje tokiai emocinei izoliacijai apibdinti vartoja-
mas deprivacijos terminas. Nustatyta, kad emocinò izoliacija labai veikia auganãio vaiko as-
menyb´ ir jo elges∞. Galima i‰skirti keletà bendravimo tip˜.

ãiau taip nòra. Vyksta gana ilgas ir sudòtingas adaptacijos procesas. Susitinka du skirtingi
Ïmonòs, turintys savo asmeninius lkesãius, norus, ateities perspektyvas. Traumuotas vaikas
negali greitai patikòti naujo suaugusiojo – savo globòjo – geranori‰kumu. Jis bijo prisiri‰ti,
priartòti, nes ankstesnis patyrimas rodo, kad vòl gali bti paliktas. Dar ilgai vaikas negali sau-
giai, be baimòs uÏmigti, nes atsibud´s bijo nerasti nauj˜ nam˜.

ADAPTACIJOS PROCESO YPATUMAI
Labai svarbu dirbantiems su ∞vaikintais ar globojamais vaikais atpaÏinti, kuriame adaptacijos
etape vaikas yra.

Pirmàj∞ etapà galime pavadinti „medaus mònesiu“. Patek´ ∞ naujus namus, dauguma vaik˜
pradÏioje elgiasi nedràsiai. Jie tyrinòja aplinkà ir juos supanãius Ïmones. Atvirai nerei‰kia savo
nuomonòs, nor˜, jausm˜. Stengiasi bti ypaã geri, paslaugs. Øvairiais bdais rodo savo dòkin-
gumà – pasakydami, padòdami dirbti ∞vairius darbus.

Antrasis etapas. Kai atsiranda pasitikòjimo uÏuomazgos bei dalinis saugumas, kai vaikas patiki,
kad globojantys asmenys niekur nedings, jis ima reik‰ti ir kitokius jausmus – sutrikimà, susier-
zinimà, pavydà, pykt∞. ·is laikotarpis sunkiausias. Jo metu formuojasi nauji vaiko santykiai su
suaugusiaisiais, atsisakoma seno elgesio. ·iuo laikotarpiu ∞ naujà globòjà gali bti nukreipiamos
visos i‰ anksãiau patirtos nuoskaudos bei nusivylimai. Susiformuoja „pamotòs“ situacija. Pa-
sakose nebna geros pamotòs. Visada ji pikta, negailestinga, neuÏjauãianti, skriaudÏianti – ir
emoci‰kai, ir fizi‰kai. Daugel∞ ‰i˜ dalyk˜ vaikai i‰ asociali˜ ‰eim˜ jau bna patyr´ gyvendami su
biologine motina. Bdami nuo jos atskirti (ypaã jai mirus), jie negali ant jos pykti. DaÏniausiai
jie ima jà idealizuoti. Taãiau neigiami jausmai niekur nedingsta. Jie slegia vaikus. Vaikui reikia
palengvinti savo bsenà, susirasti, kam tuos jausmus skirti, i‰reik‰ti. Taikiniu tampa naujoji
mama ar globòja. Juk ir mes, suaugusieji, emocijas „uÏkrauname“ savo artimiesiems. Savo agre-
sijà, nusivylimà dalis vaik˜ i‰rei‰kia atvirai. Jie parodo, kad pyksta, arba pasako apie tai. Kiti at-
virai nekalba, bet i‰koneveikia naujuosius tòvus, kai ‰ie nemato ir negirdi. ·iame etape globò-
jams labai svarbu suvokti, jog ‰ie destruktyvs jausmai skirti ne jiems, o biologiniams tòvams,
kurie paliko vaikà. Globòjams reikia daug stiprybòs ir kantrybòs. Kartais prireikia ir specialisto
pagalbos.

Jei vaiku besirpinantis asmuo visa tai suvokia ir priima kaip savo nesugebòjimà susitvarkyti su vaiku
ir nusivilia, tai vaikui dar kartà tarsi patvirtinama, kad jis yra blogas, kaltas, vis˜ nelaimi˜ ‰altinis.

Prie‰ingu atveju – kai globòjas supranta, kas vyksta, ir neatstumia vaiko, ‰is pradeda suvokti,
kad jo jausmai nòra visa griaunantys, ardantys, o ‰alia esantis suaug´s Ïmogus yra patikimas,
stiprus, suprantantis ir pasiruo‰´s padòti.

Sòkmingai ∞veikus ‰∞ laikotarp∞, adaptacija baigiasi. Tai nerei‰kia, kad nebelieka konflikt˜ ir krizi˜.
Kaip ir visose ‰eimose, j˜ bna. Taãiau atsirad´s pasitikòjimas ir saugumas padeda jas spr´sti.

Noriu pabròÏti, kad kiekvieno vaiko adaptacinis laikotarpis yra skirtingas ir ypatingas. Jis pri-
klauso nuo vaiko amÏiaus, patirt˜ traumini˜ i‰gyvenim˜, atskyrimo nuo tòv˜ laiko. Jei vaikas
∞vaikinamas ar globojamas kà tik prarad´s tòvus, adaptacijos periodas sutampa su gedòjimu. At-
likti tyrimai rodo, kad netgi kdikiai, kuri˜ tòvai mirò ar dingo, irgi gedi. Vaiko atskyrimas
nuo tòv˜ arba globòjo, prie kurio vaikas buvo prisiri‰´s, veikia taip pat kaip ir tòv˜ mirtis. Kuo
jaunesnio amÏiaus vaikas yra atskiriamas nuo jam artimo suaugusiojo, tuo ilgesnis ir intensy-
vesnis yra gedòjimas. Suaugusi˜j˜ gedòjimas trunka 1–2 metus, o jaunesnio amÏiaus vaikas gali
gedòti pus´ savo vaikystòs, kai kuriais atvejais net 6–8 metus.
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reikalingi. Tokie vaikai fantazuoja ne tik apie tòvus, bet ir apie kasdienius ∞vykius. Tai nòra sà-
moningas melavimas. Tiesiog dalis vaik˜ link´ nuo realybòs bògti ∞ fantazijà. Ten jiems saugu,
nes patys kuria tai, kà nori. Fantazijose niekas negali j˜ palikti, kaip realybòje tai nutiko. Dir-
bant su tokiais vaikais svarbu ne nuneigti, kad jie fantazuoja, meluoja, bet pradÏioje suprasti,
kodòl jie tai daro, kalbòtis apie i‰gyvenamus jausmus, kurie netgi fantazuojant yra reals. Vò-
liau palengva padòti jiems gr∞Ïti ∞ realyb´ – „Tu nori, kad taip bt˜, taãiau yra kitaip“.

Paprastai visi esame ∞prat´ vengti tam tikr˜ tem˜, kai bendraujame su netekt∞ patyrusiais Ïmo-
nòmis. Labai daÏnai suaugusieji sutrinka, kai vaikai klausia j˜ apie mirt∞ arba kodòl juos paliko
tòvai. Nereikia vengti toki˜ pokalbi˜, jei vaikai nori apie tai kalbòtis. Øvaikinti vaikai bijo kalbò-
ti su ∞tòviais apie savo biologinius tòvus. Jie bijo ∞Ïeisti juos, taãiau gali noròti apie tai kalbòti su
kitais savo artimais suaugusiaisiais. Jie nenori i‰girsti, kokia baisi j˜ biologinò mama ar tòtis,
kurie juos paliko. Tai dar labiau juos traumuot˜. Geriausia ∞vardinti tai kaip negalòjimà, nesu-
gebòjimà pasirpinti jais, neteisti j˜. Jei vaikas gedi ir nori kalbòti apie mirt∞, pabandykite jam
suprantamai paai‰kinti, kas tai yra. Nevenkite tuo metu vaikui labai svarbios temos. Tuomet jis
Ïinos, kad bet kuriuo, nors ir labai sunkiu klausimu gali kreiptis ∞ jus.

ØVAIKINTAS AR GLOBOJAMAS VAIKAS PRADÎIOS
MOKYKLOJE
Dòl bet kurio pasikeitimo ∞vaikintas vaikas pasijunta labai nesaugiai. Ypaã jautriai jis reaguoja ∞
suaugusi˜j˜, su kuriais bendrauja, pasikeitimus. DaÏnai net aplinkos pasikeitimas sukelia neti-
kòtas elgesio reakcijas. Tai susij´ su j˜ patirta skaudÏiausia gyvenimo trauma – tòv˜ netektimi.
Tai pats didÏiausias pasikeitimas Ïmogaus gyvenime, kuris aktualizuojasi esant bet kokiam ap-
linkos ar aplinkini˜ pasikeitimui.

Øvaikinti vaikai daÏniau bijo mokyklos, yra nerimastingesni. Dòl padidòjusio nerimo dalis toki˜
vaik˜ tampa klasòs klounais. Jie stengiasi trukdyti kitiems ir tokiu bdu atkreipti ∞ save dòmes∞.
Tokio elgesio prieÏastis – didelis nepasitikòjimas savimi.

Kitas labai didelis sunkumas – taisykli˜, kurios galioja mokykloje, priòmimas ir j˜ laikymasis.
Øvaikinti vaikai daÏnai turi dòmesio sutrikim˜, hiperaktyvumo problem˜, todòl jiems labai sun-
kiai sekasi laikytis visiems bendr˜ taisykli˜. Neretai pasitaiko, kad kaip tik mokykloje atsiskleidÏia
Ïemesni vaik˜ intelekto gebòjimai. Juos ugdyti reikia pagal individualià ugdymo programà. Tuo-
met pedagogai susiduria su labai dideliu globòj˜, kurie stengiasi priversti vaikà mokytis pagal
bendràjà programà, prie‰inimusi, nors dòl vaiko gebòjim˜ tai ne∞manoma. Tokioje situacijoje pe-
dagogai turòt˜ ∞ pagalbà pasikviesti psichologus, kurie testais padòt˜ nustatyti vaiko intelektà.

PEDAGOGO BENDRAVIMAS SU VAIKO
GLOBñJAIS AR ØTñVIAIS
Ne∞manoma vaiko paÏinti, suprasti ir padòti jam nesusipaÏinus su j∞ supanãiais suaugusiai-
siais – tòvais, globòjais, ∞tòviais.

Jei globòjai ar ∞tòviai ∞vaikintà vaikà priima kaip savo, dòl jo i‰gyvena ir juo rpinasi kaip
∞prastose ‰eimose, tai ir bendravimas su jais niekuo nesiskiria nuo ∞prastinio.

Taãiau daÏnai neigiamà informacijà apie vaiko elges∞ globòjai priima kaip kritikà sau. Jie jauãiasi,
kad negali, nemoka gerai auklòti ∞vaikinto vaiko. Ø bet kokias uÏuominas reaguoja labai skaudÏiai.

Gerai prisitaikiusieji
Tai vaikai, kurie moka prisitaikyti prie aplinkini˜. Jie randa „savo vietà“ ir „savo Ïmones“.
Santykiai su juos priÏirinãiais suaugusiaisiais geri ir emoci‰kai ‰ilti.Tai vaikai, kurie nesiski-
ria nuo kit˜. Paprastai tokie vaikai bna arba labai anksti ∞vaikinti, arba globojami gimini˜,
arba jau vòlesniame amÏiuje prarad´ tòvus. Tai vaikai, kuriais visada rpinosi, globojo, mylò-
jo giminòs ar globòjai.

Vaikai, emocinius ir socialinius poreikius siekiantys
pakeisti kuo nors kitu
DaÏnai tai bna intensyvus valgymas, didelis seksualinis aktyvumas, perdòtas dòmesys daik-
tams. ·io tipo vaikams bdingas nejautrumas, nesugebòjimas suprasti ir uÏjausti kità Ïmog˜.

PavyzdÏiui, vienoje penkiameãi˜ grupòje berniukas i‰ kit˜ i‰siskyrò labai dideliu apetitu. At-
rodò, kad jis visuomet alkanas. ·v´sdami grupòs draugo gimtadien∞, visi vaikai sveikino jubi-
liatà, dalijosi ∞spdÏiais apie savo gimtadienius. Visi vaikai ∞sitraukò ∞ bendrà Ïaidimà. Minò-
tas berniukas kas kelias minutes vis klausò, ar bus valgomas tortas, kada visi eis valgyti. Prie
‰ventinio stalo dauguma vaik˜ gana greitai paragavo vai‰i˜ ir nuòjo toliau Ïaisti. Jis liko val-
gyti. Paskui pasiòmò ∞ rankas kelis sausainius ir susiki‰o juos ∞ ki‰en´. Jis visà laikà turi turòti
maisto.Valgiu domisi labiau nei kitais grupòs ∞vykiais.

ØVAIKINTAS AR GLOBOJAMAS VAIKAS
PRIE·MOKYKLINñJE GRUPñJE
Dauguma ∞vaikint˜ ar globojam˜ vaik˜ lanko ugdymo ∞staigas. Kadangi didesn´ dal∞ dienos
penkeri˜ met˜ vaikai praleidÏia prie‰mokyklinòje grupòje, pedagogas tampa vaikams labai svar-
bus. Pedagogas gali tapti artimu vaiko draugu, su kuriuo galima dalintis rpesãiais, nusivyli-
mais. Todòl bendraujant svarbiausia pasitikòti vienas kitu, bti sàÏiningiems, atviriems. Kartais
bna, kad pedagogas gaili vaiko, Ïiri ∞ j∞ kaip ∞ gyvenimo nuskriaustà, stengiasi sukurti jam
i‰imtines sàlygas. Tai – me‰kos paslauga vaikui. Kiti vaikai, pajut´ tok∞ i‰skyrimà, tampa pikti,
agresyvs, bendraudami su na‰laiãiu. Vaikas tampa pedagogo numylòtiniu, bet atstumiamas
bendraamÏi˜. Vòliau ir pats ∞vaikintasis pradeda naudotis ypatinga padòtimi, manipuliuoti.
Stipròja jo supratimas, kad jis yra kitoks. ·iuo savo i‰skirtinumu pradeda naudotis – i‰ aplinki-
ni˜ tikisi, kad bet kuriuo atveju jie jam turi padòti, daryti ∞vairi˜ nuolaid˜, atleisti uÏ bet kok∞
elges∞. Tokiais atvejais vaikai i‰moksta tiktai imti, patys kitiems nieko neduodami. Ko nors ne-
gav´, tampa pikti, agresyvs, reikalaujantys, netgi Ïiaurs. Todòl labai svarbu nesivadovauti tik
gailesãiu. Geriausia pasistengti suprasti vaikà, palaikyti j∞, i‰mokyti bendrauti lygiaverti‰kumo
pagrindu. Netek´ tòv˜ vaikai jauãiasi esà kitokie. DidÏiausia pagalba yra ta, kai padedama vai-
kui pajusti, jog jis toks pat kaip ir daugelis tikrose ‰eimose auganãi˜ vaik˜.

Kitas svarbus aspektas – pozityvus vaiko vertinimas, palaikymas. Netek´ tòv˜, vaikai pasiÏy-
mi ypaã Ïemu sav´s vertinimu. Todòl labai svarbu pastebòti, pagirti, kà jie daro gerai. Nesòk-
mòs atveju – paguosti, kad ateityje pasiseks, priminti, jog ir kitiems ne visada i‰ karto pa-
vyksta. Atrasti sritis, kà vaikas daro geriausiai, kas jam patinka.

Kai kurie tòv˜ netek´ vaikai link´ labai daug fantazuoti. Gali stebinti vaik˜ gebòjimas vaizdin-
gai, su daugybe detali˜ pasakoti apie tòvus, senelius, namus. Vòliau paai‰kòja, jog tai vaizduotòs
vaisius, kuris uÏpildo neÏinià ir tu‰tumà. Tai padeda vaikams i‰gyventi, kad jie yra pamesti, ne-
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SKURDO SÑLYGOMIS
AUGANTIS VAIKAS

Kas yra skurdo aplinka?
Lietuvoje ‰iuo metu skursta apie 600 tkst. Ïmoni˜. Jie sudaro apie 16% vis˜ gyventoj˜. Ypaã
skurdÏiai gyvena maÏiausiai 30 tkst., arba beveik vienas procentas Lietuvos gyventoj˜. Gero-
kai skurdÏiau gyvena tie gyventoj˜ sluoksniai, kurie yra silpni rinkos ekonomikos dalyviai arba
turi i‰laikom˜ ‰eimos nari˜. Lyginant pagal amÏi˜, pastebima, kad vaikai ir jaunuoliai iki 17
met˜ skursta daÏniau negu vidutinis gyventojas ‰alyje. Kas penktas ikimokyklinio amÏiaus vai-
kas gyvena skurstanãioje ‰eimoje. Daugiau nei 30%  (7) daugiavaiki˜ ‰eim˜ skursta.

Skurdas yra ne tik pajam˜ stygius. Tai bsena, kuomet netenkinami elementars Ïmogaus gy-
venimui btini poreikiai, t. y. kai trksta materialini˜, kultrini˜ bei socialini˜ i‰tekli˜ net ma-
Ïiausiam gyvenimo lygiui laiduoti. Kitais ÏodÏiais tariant, tai yra:

•
maisto stoka;

•
neturima nuolatinòs pastogòs;

•
laiku nesuteikiama medicininò pagalba;

•
nòra galimybòs lankyti ugdymo
institucijà;

•
nemokòjimas skaityti ir ra‰yti;

•
nedarbas;

•
bejògi‰kumas;

•
laisvòs nebuvimas;

•
Ïmogi‰kosios esmòs pamynimas;

•
ribotos galimybòs gyventi sveikai ir pan.

Ir jeigu vienas i‰ ‰i˜ apibdinim˜ tinka ugdomam vaikui ar jo ‰eimos nariams, tuomet gali-
ma kalbòti apie skurdo aplinkà. Îinoma, vaik˜ skurdas emoci‰kai yra sunkiausiai suvokia-
mas. Bet viena jo savybò ypaã svarbi – jis suponuoja ateities perspektyvas. Vargu ar skurstan-
ãios ‰eimos sugebòs uÏtikrinti geras mokymosi sàlygas savo vaikams. O i‰silavinimo stoka yra
kitas skurdo pavoj˜ keliantis veiksnys. Skurdo paplitimas tarp auk‰tàj∞ ir tik pagrindin∞ ar vi-
durin∞ i‰silavinimà ∞gijusi˜ asmen˜ skiriasi apie de‰imt∞ kart˜. Todòl didelò tikimybò, kad
skurstanãiose ‰eimose uÏaug´ ir negav´ pakankamo i‰silavinimo vaikai skurs ir jau sukr´ sa-
vo ‰eimas.

Paprastai apie tai nekalba, bet pradeda vengti bendrauti su pedagogais. Tokiu atveju reikòt˜ kal-
bòti, informuoti apie teigiamus ∞vykius, gerà vaiko elges∞.

Kartais globòjai ar ∞tòviai nusivilia paãiu vaiku. Jiems atrodo, kad vaikas yra ne toks kaip visi. Tada
atvirai kaltina vaikà, baudÏia. Visus neigiamus dalykus priskiria vaiko paveldimumui. Dòl ‰i˜ prieÏas-
ãi˜ prie‰mokyklinio ugdymo pedagogai turi labai apgalvotai, atsakingai bendrauti su globòjais ar
∞tòviais. Geriausia ne konstatuoti sunkumus, bet kviesti globòjus bendradarbiauti, suprasti, kas vyksta
su vaiku. Visada pabròÏti ir teigiamas vaiko savybes – kà jis daro gerai, kas jam sekasi puikiai. Prie-
‰ingu atveju globòjai gali jausti, kad pedagogai konkuruoja su jais, bando bti geresni vaikui. Labai
daÏnai patys globòjai jauãiasi nesaugiai, nepasitiki savimi.Todòl labai svarbu, kad pedagogas pabròÏ-
t˜, kokie jie svarbs vaikui.Galima pakartoti, kà gero vaikas kalbòjo apie savo ∞tòvius, kuriuos papras-
tai vadina tòvais. Taip parodysite, kad vertinate juos, nekonkuruojate. Øgysite pasitikòjimà ir bendra-
vimas taps saugesnis bei veiksmingesnis. Jokiu bdu nereikòt˜ domòtis biologiniais vaiko tòvais, jo
gyvenimo istorija iki ∞vaikinimo. Tai gali uÏkirsti kelià bet kokiam tolesniam bendravimui.

PAGALBA SKRIAUDÎIAMIEMS VAIKAMS
I‰ pirmo Ïvilgsnio gera ‰eima, turinti graÏ˜ namà, du savo vaikus, paima globoti dvi mergaites se-
sutes i‰ vaik˜ nam˜. Atrodyt˜ viskas gerai – mergaitòms pasisekò. Taãiau vienos i‰ mergaiãi˜ mo-
kytoja atskleidò tikrà situacijà. Syk∞ ji pamatò mòlynes ant vaiko kno. Pasirodo, ‰eima pasiòmò
na‰laites tik dòl pa‰alp˜, t. y. noròdama jas gauti, nes abu tòvai labai maÏai uÏdirba. Mergaitòs gy-
veno vir‰utinòje namo dalyje, kur buvo i‰imtos rankenos, kad jos negalòt˜ i‰eiti. Jos niekada ne-
valgò prie bendro stalo, ne‰iojo suply‰usius drabuÏius.

Patys vaikai neturi kam pasisk˜sti. DaÏniausiai jie bijo arba neturi artim˜j˜. Tuomet artimiausi
Ïmonòs yra pedagogai. Jiems vaikas gali pasiguosti arba pedagogas gali paklausti jo, kas nutiko, ko
jis toks lidnas arba kodòl yra mòlynòs. Taigi daÏnai i‰ bevilti‰kos padòties vaikus gali gelbòti peda-
gogai. Jie pirmieji pastebi, kad vaikas lidnas, nusimin´s, uÏsidar´s, arba bijo, kai kas nors garsiai
pradeda kalbòti. Tai signalas, kad vaikas blogai jauãiasi, kad kaÏkas vyksta. DaÏnai Ïaisdami vaikai
kalba apie tai, kas skriaudÏia j˜ veikòjus. Kai kurie vaikai atvirai pasako, kaip juos baudÏia. Be abe-
jo, negalima skubotai daryti i‰vad˜. Geriausia pasitarti su socialiniu darbuotoju, kad jis aplankyt˜
‰eimà arba informuoti vaiko teisi˜ apsaugos tarnybà.

Pedagogai daÏnai pirmieji pastebi vaiko elgesio ar savijautos pokyãius. Jie gali rekomenduoti
kreiptis profesionalios pagalbos. DaÏniausiai pasikeiãia vaiko nuotaika. Jis atrodo prislògtas, nieko
nenori. Linksmas vaikas tampa lidnas, depresi‰kos nuotaikos, daÏnai verkia, nenori Ïaisti su ki-
tais. Pradeda blogai valgyti, miegoti. Tokia vaiko bsena t´siasi diena i‰ dienos. Tuomet pedago-
gas turòt˜ informuoti ∞staigos psichologà arba pasikalbòti su tòvais ar globòjais, pabandyti i‰siai‰-
kinti toki˜ pokyãi˜ prieÏastis. Pats pedagogas tokioje situacijoje turòt˜ daugiau dòmesio skirti pri-
slògtam vaikui.

Sunkiausia bendrauti su vaikais, patirianãiais ar patyrusiais seksualin´ prievartà. Labai daug vaik˜,
kurie gyveno asocialiose ‰eimose ar globos ∞staigose, yra susidr´ su seksualiniu tvirkinimu, arba
gundymu. DaÏnai jie buvo atviro seksualinio elgesio stebòtojais. Tokius vaikus galime atpaÏinti i‰
netikòtai gausios informacijos apie lytinius organus, jutimus. DaÏnai j˜ elgesys nuspalvintas sek-
sualiai. Îaidimuose vyrauja seksualiniai santykiai. Tokiems vaikams reikalinga profesionali psi-
chologinò pagalba. GrieÏti draudimai sunkumus perkelia ∞ pogrind∞. Vaikai slapta t´sia tokius Ïai-
dimus, ∞traukia ir kitus. Taãiau svarbu atskirti, jog tam tikrame amÏiaus tarpsnyje yra visai natra-
lus vaik˜ susidomòjimas prie‰inga lytimi. Jau keturmeãiai pradeda domòtis, kuo berniukai skiriasi
nuo mergaiãi˜. Tai visai natralu ir taip turi bti. ·is laikotarpis praeina. Pagalba reikalinga tiems
vaikams, kurie tarsi uÏstrig´ – seksualinò tema i‰lieka j˜ dòmesio centre.
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Siekiant padòti skurdo veikiamam vaikui, Ïinotina, kad ‰iuo metu galima dvejopa parama:
parama maÏas pajamas gaunanãioms ‰eimoms bei parama socialiai remtin˜ ‰eim˜ vaikams.

·eimoms, turinãioms maÏas pajamas, ∞vertinus j˜ situacijà, teikiama ‰i socialinò parama:

•
mokama socialinò pa‰alpa ‰eimoms, ku-
ri˜ pajamos maÏesnòs uÏ valstybòs
nustatomas. Ji skiriama ‰eimoms arba
vieniems gyvenantiems, sutuoktinio ne-
turintiems asmenims, kai jie dirba pagal
darbo sutart∞ arba nedirba dòl svarbi˜, ∞s-
tatyme numatyt˜ prieÏasãi˜: besimokan-
tiems valstybinòse dieninòse mokymo ∞s-
taigose, bedarbiams, pensininkams, inva-
lidams, besigydantiems ir t. t.;

•
gyvenam˜j˜ patalp˜ ‰ildymo i‰laid˜ ir i‰-
laid˜ kar‰tam vandeniui kompensacija;

•
savivaldybòs sprendimu i‰mokamos vien-
kartinòs pa‰alpos.

Esant sunkiai ekonominei padòãiai, teikiama parama socialiai remtin˜ ‰eim˜ vaikams per
ikimokyklines ir mokyklines vaik˜ ∞staigas. Be to, pedagogui, dirbanãiam su prie‰mokyklinio
amÏiaus vaikais, Ïinotina, ∞ kà kreiptis pagalbos, kaip suburti bendradarbiavimui kolegas specialis-
tus. Juk kiekvienoje savivaldybòje, seninijoje yra socialinio darbo specialistai, vaiko teisi˜ apsau-
gos tarnyb˜ specialistai, ugdymo institucijose – socialiniai pedagogai. DaÏniausiai nesòkm´ nule-
mia tai, kad pedagogai sau prisiima per didel´ atsakomyb´, vir‰ijanãià j˜ kompetencijà. Proble-
mos sprendimo sòkmò priklauso nuo gebòjim˜ suburti specialist˜ komandà ir bendradarbiauti.

Skurdo prevencija
Sociopedagoginiu aspektu prevencija orientuojasi pirmiausia ∞ prie‰mokyklinio ugdymo tikslà (1)
– laiduojant vaiko asmenybòs skleidimàsi ugdyti aktyv˜, savimi ir savo gebòjimais pasitikint∞, stip-
rià paÏinimo motyvacijà turint∞ vaikà, sudaryti prielaidas tolesniam sòkmingam ugdymuisi mo-
kykloje. Prie‰mokyklinio ugdymo tikslas remiasi pedagoginòs prevencijos prielaidomis, akcentuo-
janãiomis pozityvi˜j˜ ugdymo tiksl˜ formulavimà, prevencinio proceso nenutrkstamumà, pre-
vencinio proceso individualizavimà bei atsiÏvelgimà ∞ vaik˜ amÏiaus ypatumus. Todòl pirmiausia
atkreiptinas dòmesys ∞ prie‰mokyklinio amÏiaus vaik˜ kompetencij˜ ugdymo grupes:

•
socialinò kompetencija;

•
sveikatos saugojimo kompetencija;

•
paÏinimo kompetencija;

•
komunikavimo kompetencija;

•
meninò kompetencija.

Kodòl ‰eimos skurdas kelia problemas vaikui?
Kiekvienam pedagogui gerai Ïinoma A. Maslow poreiki˜ hierarchijos piramidò: nepatenkinus
Ïemesni˜j˜ (fundamentali˜j˜) poreiki˜, ne∞manoma patenkinti auk‰tesni˜j˜. Juk penkeri˜ –
‰e‰eri˜ met˜ vaikas mokosi imtis uÏduoãi˜, save kontroliuoti. Bendraudamas su kitais penkia-
metis vaikas yra gana patikimas, tesi Ïod∞, gerai prisitaiko, draugi‰kas, nereiklus aplinkiniams.
Bdamas ‰e‰eri˜, jau imasi vadovauti, ∞sakinòti jaunesniems, su jais kovoti. Stengiasi visà laikà
judòti. ·iuo metu susiduriama su keliomis vystymosi krizòmis (3) , kuri˜ sprendimas susij´s su
vòlesni˜ vaiko gebòjim˜ raida. Juk tarp iniciatyvumo ir kaltòs jausmo bei darb‰tumo ir menkaver-
ti‰kumo svarb˜ vaidmen∞ vaidina vaiko poreiki˜ tenkinimas. Ar patenkinti jo fiziologiniai (al-
kio, tro‰kulio), saugumo (namai, ‰eima, sveika aplinka) ir kt. poreikiai? Anot A. Juodaitytòs, tai
pirminis vaiko asmenybòs tapsmo periodas, kuriam bdingas emocinis sav´s vertinimas ir j∞ ati-
tinkantis elgesio form˜ bei j˜ padarini˜ suvokimas. ·iam periodui taip pat bdingi sudòtinges-
ni emociniai i‰gyvenimai ir emocinòs sferos raida. Taãiau tai tik nei‰samus ypatybi˜, bding˜
prie‰mokyklinio amÏiaus vaikams, sàra‰as. Todòl darytina i‰vada, kad skurdas yra ‰io amÏiaus
vaikams bding˜ vystymosi uÏduoãi˜ trikdymas bei elementari˜ poreiki˜ nepatenkinimas, turintis
sunki˜ padarini˜ tolesnei jo raidai ir brandai. Juk kiek vòliau, jau pagrindinòje (pastaruoju metu
vis daÏniau ir pradinòje) mokykloje atsiskleidÏia ‰i˜ vaik˜ bendravimo sunkumai, emocini˜ re-
akcij˜ pakitimas, nepakankama fizinò, moralinò, socialinò, intelektualinò branda, charakterio
silpnumas. Visa tai perauga ir ∞ valkatavimà, sàmoningà melà, polink∞ ∞ afektus, agresyvumà,
grupavimàsi, asocialumà ir pan.

Kitas svarbus aspektas yra tai, kad vaikui ∞veikiant vystymosi krizes svarbus bendras pedagogo ir
‰eimos darbas. Bundantis vaiko pareigos jausmas, smalsumas neretai yra uÏgniauÏiamas dòl
skurdo aplinkos. Stipròjanti iniciatyva virsta kalte, suvarÏymu. NeuÏtikrinant galimybi˜ patirti
sòkm´, vòliau tai neretai perauga ∞ menkaverti‰kumo jausmà. Todòl kalbant apie skurdo sàlygo-
mis augant∞ vaikà btina atsiÏvelgti ∞ tai, kad dòl socialinòs patirties stokos ir galimybi˜ tik atei-
tyje tapti savaranki‰kiems, vaikai yra visi‰kai priklausomi nuo suaugusi˜j˜, kurie nulemia vie-
nokias ar kitokias vaik˜ gyvenimo ir ugdymo sàlygas, j˜ psichinòs, socialinòs, kultrinòs raidos
kryptis.

Kaip padòti skurdo sàlygomis auganãiam vaikui?
Siekiant teikti veiksmingà ir kvalifikuotà pagalbà, kiekvienas pedagogas pirmiausia turòt˜ ge-
bòti atpaÏinti skurdo sàlygomis auganãius vaikus. Be jau minòt˜ skurdo aplinkos bruoÏ˜,
kiekvienas ugdytojas individuali˜ pokalbi˜, stebòjim˜ metu nesunkiai gali pastebòti ir kitus,
apie skurdà bylojanãius rodiklius:

•
autokratinius santykius ‰eimoje;

•
asocialaus (deviantinio) elgesio toleravimà;

•
vyraujanãius nusivylimo ir menkaverti‰ku-
mo jausmus;

•
silpnus socialinius santykius su bendruo-
mene;

•
padidòjus∞ moters vaidmen∞ ugdant vaikà.
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ØVERTINK
KOKIOS, ms˜ manymu,

yra pagrindinòs problemos,
rpesãiai, klausimai, reikmòs?

KURIÑ spr´sti pirmiausiai?
KAS svarbiausi Ïmonòs?
KODñL kilo problem˜?

TIKRINK IR APÎVELK
REZULTATUS

KOKIU MASTU pavyko 
∞gyvendinti tikslus?

SUDARYK pasiekt˜ tiksl˜ sàra‰à.
SUDARYK naujam ciklui
svarbi˜ dalyk˜ sàra‰à.

PLANUOK
KAIP mums kartu tvarkytis

‰ioje situacijoje?
KOKIE ms˜ bendri

tikrovi‰ki tikslai?
APTARKITE kartu sudarytà

planà ar sutart∞.

ØGYVENDINK
ØGYVENDINK planà.

KONTROLIUOK, kaip jis vykdomas.
REGISTRUOK ∞vykius.
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vystytis ir ∞veikti konkreãiam amÏiaus tarpsniui bdingus sunkumus. Jeigu tie sunkumai yra
ne∞veikiami arba j˜ susikaupò labai daug, tuomet paÏeidÏiama pusiausvyra – vaikas pradeda
elgtis nekompetentingai.

PaÏymòtina, kad skurdo sàlygomis auganãio vaiko prevencinòs ugdymo kryptys realizuoja-
mos pastarojo ugdymo kompetencij˜ pagrindu: siekiama palaikyti ir puoselòti vaiko orumà,
pasitikòjimà savimi; sudaromos sàlygos suvokti savo jausmus; palaikomi ir plòtojami vaiko
gebòjimai; skatinama ir puoselòjama komunikacija ir pan.

Kaip jau buvo minòta, neretai skurdà patyr´ vaikai i‰moksta asocialaus gyvenimo princip˜ ir
jais vadovaujasi savo asmeniniame gyvenime. Taip formuojasi nukrypimai nuo socialini˜
norm˜: vaik˜ elgesyje pasirei‰kia agresyvumas, socialinis pasyvumas, savanaudi‰kumas. Øvai-
rios asocialaus elgesio formos yra artimai tarpusavyje susijusios ir paprastai daugiau ar ma-
Ïiau lemia viena kità. Todòl atkreiptinas dòmesys ∞ socializacijos procesà, kuomet labiausiai
reikia vaikui padòti.

* Îodis ASPIRE – mnemonika, sudarytas i‰ pirm˜j˜ angl˜ kalbos ÏodÏi˜ raidÏi˜ ( AS – Assessment / ∞vertinimas, P – Planning /
planavimas, I – Implementation / ∞gyvendinimas, RE – Review &Evaluation / tikrinimas ir rezultat˜ apÏvelgimas).

Vaikui gyvenant skurdo sàlygomis ir patiriant nepritekli˜ deformuojasi jo kompetencij˜ ug-
dymas. Kuo blogesnò ‰eimos socialinò padòtis, tuo labiau ji veikia vaiko knà ir sielà. Skur-
dÏiausiomis sàlygomis gyvenantys vaikai vis daÏniau skundÏiasi galvos ir nugaros skausmais,
sutrikusiu miegu. Lyginant su bendraamÏiais i‰ socialiai stabili˜ ‰eim˜, ‰ie blogiau vertina sa-
vo situacijà, asmenines perspektyvas ir sveikatos bkl´. Skurdo sàlygomis gyvenantys vaikai
daÏniau uÏ kit˜ grupi˜ vaikus jauãiasi vieni‰i ir bejògiai, ÏeidÏiama j˜ savigarba.

Nuo skurdo ir socialinio nuosmukio vaikai serga. Higienini˜ reikalavim˜ neatitinkantys
bstai, blogas maistas, informacijos apie sveikatà ir pirminòs pagalbos stoka, menkas tòv˜ at-
sakomybòs jausmas neigiamai veikia vaik˜ organizmà, silpnina j˜ gynybines galias. Blogos
socialinòs gyvenimo sàlygos lemia lig˜ rizikos veiksnius. Skurdo sàlygomis augantys vaikai
jauãiasi atstumti ir nepripaÏinti socialiniu poÏiriu. Be to, jie daug daÏniau serga nei j˜
bendraamÏiai i‰ socialiai stabilesni˜ ‰eim˜. Vaiko raidà skurdas veikia dvejopai – psichologi-
niu (vaikas jauãiasi bejògis, nepasitiki savimi) ir fiziniu (j∞ puola ligos, ∞sitraukia ∞ sveikatai
Ïalingus ∞proãius) aspektais.

Kaip paÏymi vokieãi˜ mokslininkai (5), vis daugiau nuo tòv˜ skurdo kenãiantys vaikai tik
retais atvejais sugeba nekreipti ∞ tai dòmesio. Skurdas daro Ïmog˜ vieni‰à. Vartotoj˜ visuo-
menòje, kur nuolatos lenktyniaujama, tas, kuris neturi lò‰˜ ir atsilieka, greitai izoliuojamas.
Skurdas tampa gòda. Pedagogai pastebi, kad su ‰e‰eri˜ met˜ vaiku lengviau kalbòti apie mirt∞
negu apie tòv˜ bedarbyst´ ir pan. Todòl ugdymo institucija turòt˜ kiek ∞manoma padòti la-
vintis socialiai nuskriaustiems vaikams, kad jie galòt˜ ∞sigyti i‰silavinimà, tapt˜ stabiliomis
asmenybòmis, pajògt˜ ateityje konkuruoti darbo rinkoje. Be to, ‰alia pedagoginòs, socialinòs
pedagoginòs, psichologinòs pagalbos, skurde gyvenantiems vaikams btina nuolatinò medik˜
pagalba.

•
didinant mokymosi prieinamumà, savival-
dybòse steigti fondus finansinei pagalbai
vaikams teikti;

•
skirti daugiau dòmesio vaikams, turintiems
mokymosi motyvacijos bei ugdymosi sun-
kum˜;

•
sudaryti sàlygas speciali˜j˜ poreiki˜ turin-
tiems vaikams ugdytis kartu su bendraam-
Ïiais;

•
plòtoti pedagog˜ darbà su tòvais, ypatingà
dòmes∞ teikiant probleminòms ‰eimoms.

Be to, yra Ïinoma, kad siekiant sumaÏinti ar apriboti skurdo plitimà ‰vietimo priemonòmis
tikslinga:

Pedagoginòs korekcijos galimybòs
Atkreiptinas dòmesys ∞ sociopedagoginiame darbe taikomà ASPIRE metodà* . Pedagoginia-
me darbe taikant ‰∞ metodà, orientuojamasi ∞ veiklos ciklà, padedant∞ praktinòje veikloje
∞vertinti situacijà, planuoti konkreãius veiklos Ïingsnius, juos ∞gyvendinti bei po to anali-
zuoti orientuojantis ∞ naujà ∞vertinimà ir t. t. Toks procesas suteikia galimyb´ papildyti ir
patikrinti korekcini˜ pedagogini˜ priemoni˜ efektyvumà.

Minima pedagoginò korekcija siejasi su kompensacinio modelio analize. Socialinò kompe-
tencija apibdinama kaip pusiausvyra. Ji suprantama kaip vaiko gebòjimai, kurie padeda jam
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Apie tòv˜ alkoholizmo ∞takà vaisiui Ïinoma jau seniai. Nustatyta, kad motinos alkoholizmas
dvigubai pavojingesnis vaisiui nei tòvo. Nò‰ãios moters piktnaudÏiavimas alkoholiu nulemia
naujagimio psichini˜ ir biologini˜ nukrypim˜ komplekso formavimàsi –  vadinamàj∞ alkoholi-
n∞ vaisiaus sindromà ar alkoholin∞ vaisiaus efektà. ·iam sindromui bdinga: lòtesnis augimas,
kaukolòs ir veido deformacijos, centrinòs nerv˜ sistemos funkcij˜ sutrikimai ir Ïymios vidaus
organ˜ deformacijos. Bdingi veido pokyãiai yra ‰ie: trumpi aki˜ vok˜ ply‰iai, plona vir‰utinò
lpa, mikrocefalija. Kitos anomalijos – ‰irdies, aki˜, galni˜ ir sànari˜ defektai. Taip pat gali
bti sulòtòj´s vystymasis ir tiek neÏymus, tiek Ïymus protinis atsilikimas.

Alkoholik˜ vaikams didesnò tikimybò susirgti nerv˜ ir psichikos ligomis (neurozòs, psichopati-
nis asmenybòs vystymasis ir pan.), jie yra daÏnesni poliklinik˜ ir  ∞vairi˜ ligonini˜ pacientai.
Daugumos autori˜ nuomone, suaugusiems alkoholik˜ vaikams gresia daug didesnò nei kitiems
depresijos, nerimo rizika, jiems bdingas Ïemas sav´s vertinimas, nepasitikòjimas kitais Ïmonò-
mis, intymumo problemos, bendravimo sunkumai, agresija.

Plaãiai tiriama ir tòv˜ alkoholizmo ∞taka vaikams. Tyrimai, atlikti ∞vairiose pasaulio ‰alyse, liu-
dija, kad nuo 30 iki 50% alkoholik˜ yra i‰ alkoholik˜ ‰eim˜. Îymus ‰ios srities tyrinòtojas D.
W. Goodwin, remdamasis dvyni˜, ∞snyt˜ vaik˜ bei kitais alkoholik˜ vaik˜ tyrimais, nustatò,
kokià tikimyb´ susirgti alkoholizmu turi alkoholik˜ giminaiãiai. Alkoholik˜ vaikams, lyginant
su visa populiacija, tikimybò susirgti alkoholizmu yra 4 kartus didesnò. Ir ‰i tikimybò labai ne-
daug priklauso nuo to, ar vaikà auklòjo tikri tòvai, ar ∞tòviai, kurie alkoholiu nepiktnaudÏiauja.
Antros eilòs giminaiãiams ‰i tikimybò du kartus didesnò. Be to, didesnò tikimybò susirgti alko-
holizmu yra tiems asmenims, kuri˜ abu tòvai yra alkoholikai. Rizika didesnò tiems, kuri˜ serga
motina, o ne tòvas; berniukams ‰i tikimybò didesnò nei mergaitòms.

Dauguma autori˜ pripaÏ∞sta, kad alkoholizmas nòra paveldimas, kaip kai kurios ligos. Paveldi-
mas tik psichologinis polinkis ∞ alkoholizmà, kuris liudija Ïmogaus neatsparumà alkoholio po-
veikiui ir dòl to greitai besivystanãià priklausomyb´. Be to, didel´ ∞takà alkoholik˜ vaikams turi
ir socialinò aplinka alkoholik˜ ‰eimoje.

ApÏvelgsime psichologines alkoholik˜ vaik˜ ypatybes. Dauguma autori˜ pripaÏ∞sta, kad alko-
holik˜ vaikai, net jau suaug´ ir sukr´ savo ‰eimas, labai skiriasi nuo kit˜ Ïmoni˜. C. Black
(1981) nuomone, jau vien gyvenimas alkoholiko ‰eimoje traumuoja vaikus, ir nò vienas vaikas
tokioje ‰eimoje negali i‰likti nepaliestas, nenukentòj´s.

Be abejo, vaik˜ reakcija ∞ tòv˜ alkoholizmà priklauso nuo j˜ amÏiaus. E. Marlin (1988) pa-
teikia tokius savo stebòjim˜ duomenis:

•
mokymosi sunkumai, Ïemas paÏangu-
mas, mokyklos nelankymas;

•
maÏai draug˜;

Vaikystòje alkoholik˜ vaikams bdinga:

•
psichosomatinòs ligos;

•
jie daÏnai tampa nesirpinimo, prievartos
ar net incesto aukomis.

5
Laima Bulotaitò

ALKOHOLØ IR NARKOTIKUS
VARTOJANâIˆ TñVˆ VAIKAS

Kad ir kur dirbtumòte – vaik˜ darÏelyje, pradinòje mokykloje ar gimnazijoje,– js
tikrai susiduriate su vaikais, kuri˜ tòvai piktnaudÏiauja alkoholiniais gòrimais. Ir
nuo js˜ elgesio, supratimo, paramos bei pagalbos ‰iems vaikams labai priklauso,
kaip ‰ie vaikai jausis ir elgsis.

Noròdami padòti ‰iems vaikams, pirmiausia turime patys suprasti, kas yra priklau-
somybò nuo alkoholio, kas bdinga priklausomam nuo alkoholio asmeniui, kaip
tòv˜ alkoholio vartojimas paveikia j˜ vaikus. Pabandysime tai i‰siai‰kinti, remda-
miesi vaik˜, kuri˜ tòvai piktnaudÏiauja alkoholiu, tyrimais.

Tòv˜ alkoholizmo ∞takos vaik˜ sveikatai klausimai plaãiai tyrinòjami visame pasau-
lyje. PripaÏ∞stama, kad tarp tòv˜ alkoholizmo ir fizinòs bei psichinòs vaik˜ sveika-
tos ir elgesio yra tiesioginò priklausomybò.

1.
Tòv˜ alkoholizmo ∞taka vaisiui.

2.
Fizinis ar psichologinis motinos trauma-
vimas nò‰tumo metu.

3.
Nepakankama vaiko prieÏira.

4.
Gerianãio tòvo asmenybòs ypatumai, as-
menybòs degradavimas.

5.
Netinkamas vaik˜ auklòjimas. Fizinò,
psichologinò, o kartais net seksualinò
prievarta. Pedagoginis bei socialinis vaik˜
apleistumas.

6.
Pakitusi motinos psichika. Literatroje
net vartojamas terminas „alkoholiko
Ïmona“. Tokiai moteriai bdingas neri-
mas, ∞tampa, baimò, psichosomatiniai su-
trikimai, didelis  neuroti‰kumas. Statisti-
kos duomenimis, nuo 30 iki 40% alko-
holik˜ Ïmon˜ konsultuojasi su psichiat-
rais ar neurologais.

7.
Psichi‰kai traumuojanti situacija ‰eimoje.

8.
Mikrosocialinò aplinka, ∞ kurià nei‰ven-
giamai patenka alkoholiko ‰eima.

Skiriami ∞vairs patogeninio tòv˜ alkoholizmo poveikio vaikams veiksniai:
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Nustatyta, kad tòv˜ elgesys priklauso ir nuo vaik˜ lyties. Alkoholik˜ ‰eimose berniuk˜ padò-
tis yra nepalankesnò nei mergaiãi˜. Su jais blogiau elgiamasi, jie daÏnai emoci‰kai atstumia-
mi, mu‰ami.

Tokie santykiai alkoholik˜ ‰eimoje nulemia ir vaikams bdingus jausmus bei elges∞: gòdà,
kalt´, melavimà, vieni‰umà, nepasitikòjimà savimi ir pan. Dauguma alkoholik˜ ‰eim˜ sten-
giasi paslòpti nuo aplinkini˜ savo ‰eimos nelaim´. Taip elgtis mokomi ir vaikai. Jie niekam
nepasakoja apie tòvo alkoholizmà, stengiasi tai nuslòpti, jei reikia – net pameluoja, pavyz-
dÏiui: „Mano tòvelis i‰vaÏiav´s“, „Jo darbas labai svarbus“, „Tòvelis labai pavargsta darbe“.
Taip ir pana‰iai vaikai ai‰kina draugams, mokytojams, kaimynams, atsakydami ∞ ∞vairius
klausimus apie tòvà. Nekalbòdami su kitais ‰ia tema dauguma alkoholik˜ vaik˜ mano, kad
tik jie vieni tokie nelaimingi.

Kai kurie alkoholik˜ vaikai jauãia kalt´ dòl ‰eimos bòd˜. Kartais ‰ià nuomon´ palaiko ir tò-
vai. Geriantis tòvas daÏnai tiesiogiai kaltina ‰eimos narius: „Js sugriovòte mano gyvenimà“,
„Jei ne js visi – bãiau laimingas“.

Alkoholik˜ vaikai nemoka reik‰ti savo jausm˜. ·eimoje jie neturi teisòs parodyti savo jaus-
m˜, o tuo labiau kalbòti apie jausmus. „Ir be tav´s uÏtenka bòd˜“, „Nel∞sk su savo kvailom
problemom“, – taip ir pana‰iai sakoma vaikams, kai jie nori pasiguosti, pasidalinti savo jaus-
mais, vargais.

Net pusò ms˜ tirt˜ alkoholik˜ ‰eim˜ vaik˜ paÏymòjo, kad jiems geriau, kai tòvo namie nò-
ra (ypaã kai jis gydosi nuo alkoholizmo). 85,4% berniuk˜ ir 78,8% mergaiãi˜ prisipaÏino,
kad jie gòdinasi savo tòvo alkoholiko.

Nuolatinò nerimo bei baimòs bsena, neÏinia, kas j˜ laukia namie, atsiliepia vaik˜ elgesiui
mokykloje, su draugais. Jie tampa labai atsargs, ∞tars, kontroliuoja save. Alkoholik˜ vaikai
neturi daug draug˜, nelanko breli˜, vengia pasilinksminim˜.

Alkoholizmas ‰eimoje paveikia visà ‰eimà, bet kiekvienà ‰eimos nar∞ skirtingai. Sharon Weg-
schaider (1976,  1981) nuomone, kiekvienas alkoholiko ‰eimos narys prisiima tam tikrà
vaidmen∞, kuris jam padeda i‰gyventi. Vaidmuo, kur∞ prisiima vaikas, priklauso nuo to, kiek
laiko tòvai priklausomi (nuo alkoholio ar kit˜ narkotik˜), kiek yra vaik˜ ‰eimoje, nuo vaik˜
padòties ‰eimoje, j˜ ry‰i˜ su kitais suaugusiaisiais, ne ‰eimos nariais, ir to, kuris i‰ tòv˜ yra
priklausomas. S. Wegschaider apra‰ò 4 vaidmenis, kuri˜ daÏniausiai imasi ‰eimos nariai.

Pirmasis vaidmuo – „‰eimos herojus“, kurio daÏniausiai imasi pirmasis vaikas ‰eimoje. Jis
gerai mokosi, yra tvarkingas, pareigingas ir kelia vis˜ aplinkini˜ susiÏavòjimà. Antrasis – „at-
pirkimo oÏys“. Jis visiems uÏklina, nieko neatlieka laiku ir gerai. ·eimos nariai i‰lieja ant jo
susikaupus∞ pykt∞ dòl vis˜ savo bei ‰eimos bòd˜, negand˜. „Pamir‰tas vaikas“ – treãiasis
vaidmuo, daÏniausiai ir tenkantis treãiajam vaikui ‰eimoje. Jis niekam neuÏklina, neturi jo-
ki˜ ypating˜ poreiki˜ ar reikalavim˜, nepra‰o uÏuojautos, pagalbos ar paramos. Aplinkiniai
daÏnai net pamir‰ta apie jo buvimà. „Juokdarys“ stengiasi viskà paversti juokais, pasi‰aipyti
pats i‰ sav´s bei ‰eimos varg˜. Tai daÏniausiai ketvirtasis vaikas ‰eimoje.

Taãiau nereikia pamir‰ti, kad ‰ie vaikai elgiasi vienaip, o jauãiasi kitaip. Vaidmen˜ apra‰y-
mai pateikti lentelòje.

Paauglystòje jie gali: Bdami sauaug´ jie:

Remiantis tyrimais, ilgalaikiais stebòjimais, asmenine alkoholik˜ vaik˜ patirtimi, bandoma i‰siai‰kin-
ti, kas bdinga alkoholik˜ ‰eimoms – kokie tarpusavio santykiai, vaik˜ auklòjimo stiliai ir pan.

DaÏnai alkoholiko ‰eima lyginama su „serganãia ‰eima“, kuriai bdingas uÏdarumas, pa‰aliniai as-
menys joje yra nepageidaujami; konfliktai bei nesutarimai ‰eimoje yra ignoruojami ir neigiami.
Tokiose ‰eimose galioja keturios pagrindinòs taisyklòs: ‰altumo, tylòjimo, neigimo ir izoliacijos.

1.
Hipoprotekcija (20% ‰eim˜). Nepakan-
kama tòv˜ kontrolò bei dòmesys, nesirpi-
nimas vaiko psichikos sveikata bei elgesiu.

2.
·iurk‰tus elgesys. 39% ‰eim˜ tòvas, o
4% ‰eim˜ motina ‰iurk‰ãiai elgòsi su vai-
kais, daÏnai juos baudò, mu‰ò.

Be abejo, vaik˜ padòtis, auklòjimo stiliai, bendravimas su jais nòra vienodas visose alkoholik˜
‰eimose. I‰tyr´ 100 alkoholik˜ ‰eim˜ (L. Bulotaitò, 1988), i‰skyròme ‰iuos vaik˜ auklòjimo bei
elgesio su vaikais tipus alkoholik˜ ‰eimose:

•
bti pa‰alinti i‰ mokyklos ar jos nebelan-
kyti dòl ankstyv˜ vedyb˜, nò‰tumo;

•
piktnaudÏiauti alkoholiu ar kitais narko-
tikais;

•
turòti rimt˜ elgesio problem˜;

•
kentòti nuo nerimo, depresijos;

•
bandyti Ïudytis.

•
turi bendravimo sunkum˜;

•
gali patirti sunkum˜ darbe;

•
gali tapti alkoholikais, narkomanais, psi-
chikos ligoniais;

•
gali bandyti Ïudytis.

3.
Atstmimas (31% ‰eim˜). âia i‰skyròme
du potipius: kai atstumia tòvas, bet yra
emocinis ry‰ys su motina (29% ‰eim˜), ir
visi‰kas atstmimas (2% ‰eim˜).

4.
Didesnò moralinò atsakomybò (10% ‰ei-
m˜). Irgi i‰skyròme du potipius: paauglio
bendradarbiavimas su motina sprendÏiant
visas ‰eimos problemas (4%) ir ‰eimos
„galvos“ vaidmens atlikimas (6%).
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gali suklaidinti Ïmones, ∞tikinti, kad jie turi ypating˜ sunkum˜ ir sutrikim˜, kuriuos btina
spr´sti ar net gydyti. To neÏinodami, Ïmonòs gal∞ ir toliau sau ramiai gyventi (R. W. Seefeldt,
M. A. Lyon, 1992).

Dauguma psicholog˜ praktik˜, dirbanãi˜ vaik˜ darÏeliuose, mokyklose ar konsultuojanãi˜ jau
suaugusius alkoholik˜ vaikus pritaria nuomonei, kad psichologinò parama ir pagalba ‰iems vai-
kams yra btina. Ir kuo anksãiau ji suteikiama, tuo veiksmingesnò yra.

PAGALBA PIKTNAUDÎIAUJANâIˆ ALKOHOLIU
·EIMˆ VAIKAMS
Iki ‰iol nesukurta veiksming˜ teisini˜, psichologini˜ ar socialini˜ priemoni˜ tarpusavio santy-
kiams, psichologiniam klimatui piktnaudÏiaujanãiose alkoholiu ‰eimose pagerinti ar vaikams
apsaugoti nuo nepalankios tòv˜ ∞takos.

Taãiau mes galime ir turime padòti vaikams. Vaikai negali pakeisti situacijos ‰eimoje, priversti
alkoholiko mesti gerti. Pagalbos jiems tikslas – parodyti, kad jie gali ir turi pakeisti save – po-
Ïir∞ ∞ alkoholizmà, poÏir∞ ∞ save. Apibendrindami savo darbo su alkoholik˜ vaikais rezultatus
bei patyrimà, dauguma autori˜ nurodo, kad alkoholik˜ vaikai pasijunta geriau, jei Ïino, kad:

•
jie nòra vieni‰i. Daugeliui – tiek vaik˜,
tiek suaugusi˜j˜ – gyvenanãi˜j˜ alkoholi-
k˜ ‰eimose kyla pana‰i˜ rpesãi˜;

•
jie nòra kalti dòl to, kad vienas i‰ tòv˜ geria;

•
jie negali i‰spr´sti tòv˜ alkoholizmo prob-
lemos. Tik pats alkoholikas atsakingas uÏ
savo gòrimà;

•
alkoholizmas – tai pirmiausia liga, o ne
‰eimos nelaimò. Ir ‰eimos nariai negali jos
i‰gydyti;

•
alkoholizmas –  liga, apie kurià daug para-
‰yta. Studijuojant literatrà randami atsa-
kymai ∞ i‰kilusius klausimus;

•
nereikia visko uÏgniauÏti savyje, btina su-
sirasti Ïmog˜, kuriam galima i‰sipasakoti
savo rpesãius, jausmus, su kuriuo gali at-
virai apie viskà pasikalbòti;

•
svarbiausia, kà galima ir reikia padaryti –
tai padòti sau, daugiau rpintis savimi, sa-
vo savijauta, jausmais.

Visas ‰ias mintis bei supratimà pedagogas gali perteikti vaikams ∞vairi˜ uÏsiòmim˜ metu. ·i te-
ma gali bti pasirinkta pokalbiui ar diskusijai i‰ anksto, bet gali kilti ir netikòtai, kalbantis visai
kitais klausimais, pavyzdÏiui, aptariant  vaiko neatvykimà ∞ uÏsiòmimus, vaiko sumu‰imà, ma-
tytà kino filmà ar siuÏetà per televizijà. Pedagogas, atsiskleidus tokiems faktams, turi uÏtikrinti
vaikui konfidencialumà, elgtis labai takti‰kai. Kalbòdami su vaikais turime formuoti neigiamà
poÏir∞ ∞ alkoholio vartojimà, bet ne ∞ j∞ vartojant∞ asmen∞. Priklausomybò nuo alkoholio – liga,
o ne Ïmogaus silpnybò, bevali‰kumas, „pasileidimas“ ir pan. Netinkamai kalbòdami ‰ia tema,
mes tik dar labiau atstumsime vaikus, kuri˜ ‰eimoje piktnaudÏiaujama alkoholiu.

Pateiksime keli˜ uÏsiòmim˜, kuriuos gali pravesti pedagogai, pavyzdÏius.

Alkoholik˜ vaikai

·eimos Lydimas Neadekvatumas Padeda ‰eimai Darboholikas Gali susidoroti

herojus sòkmòs Pyktis pajusti savo Nesugeba  su nesòkmòmis

Sutrikimas vert´ pripaÏinti Atsakingas uÏ save

Atsakingas Vieni‰umas (‰eima gali esàs neteisus

Daro tai, PaÏeidÏiamumas didÏiuotis) Per daug

kà reikia atsakingas

Atpirkimo Prie‰i‰kas PaÏeidÏiamumas Nukreipia Problem˜ Prisiima

oÏys Piktas Kaltò dòmes∞ sukòlòjas atsakomyb´

Vieni‰umas nuo alkoholiko mokykloje, Dràsus

Baimò vòliau – darbo Sugeba pripaÏinti

vietoje tikrov´

Kalòjimas

Neplanuotas

nò‰tumas

Pamir‰tas Atitol´s Vieni‰umas Palengvinimas Seksualinio Nepriklausomas

vaikas Vieni‰as Savo (nors dòl vieno identi‰kumo Talentingas

menkaverti‰kumo vaiko nòra ko problemos Krybingas

suvokimas jaudintis) Mir‰ta jauno Geba i‰reik‰ti

PaÏeidÏiamumas amÏiaus  save

Juokdarys Nesubrend´s Baimò Linksmina, Negali ∞veikti Gali rpintis

Silpnas Nesaugumas padeda ‰eimai  stres˜ savimi

Vieni‰umas atsipalaiduoti Kompulsyvus Nebòra vien

Sutrikimas klounas „klounas“

Susituokia su Su juo linksma

„herojumi“ bti

Lieka nesubrend´s Turi gerà

humoro jausmà

Alkoholik˜ I‰orinò Vidiniai Vaidmuo Ateitis Ateitis

vaik˜ i‰rai‰ka jausmai ‰eimoje nesuteikus suteikus

vaidmenys pagalbos pagalbà

Daug kas pripaÏ∞sta, kad ir suaug´ alkoholik˜ vaikai skiriasi nuo kit˜ Ïmoni˜, nes „tòv˜ pasòti
baimòs, kaltòs, nepasitikòjimo savimi ir pan. jausmai apraizgo nematomais saitais visà Ïmogaus
gyvenimà – darbà, ‰eimà ir t. t.“ (Susan Forward, 1989). Lietuvi˜ kalba yra i‰leista bestseleriu
tapusi Janet Woititz knyga „Suaug´ alkoholik˜ vaikai“ (Vilnius, 1999).

Yra ir kitoki˜ nuomoni˜ apie alkoholik˜ vaikus. Kai kurie  autoriai ra‰o, kad alkoholiko ‰ei-
mos ∞taka vaikams labai pana‰i ∞ destrukcinòs, konfliktinòs ‰eimos ∞takà, o alkoholik˜ vaik˜
psichologinò charakteristika labai pana‰i ∞ destrukcini˜, konfliktini˜ ‰eim˜ vaik˜ charakteristi-
kà. ·i˜ autori˜ nuomone, vaik˜ psichikos sveikatà, savijautà labiau lemia tarpusavio santyki˜
‰eimoje pobdis, o ne pats alkoholizmo faktas.

Pastaruoju metu pasigirsta nuomoni˜, kad toks alkoholik˜ vaik˜ kategorizavimas ne tik kad
nenaudingas, bet gali padaryti Ïalà. Alkoholik˜ vaik˜ apibdinimas pana‰us ∞ horoskopà. Jis
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Taip bna …
Tikslas: pasikalbòti  apie tai, kaip jauãiasi vaikai, kai j˜ tòveliai geria.

Priemonòs: eilòra‰tis.

Eiga: perskaityti vaikams J. Erlicko eilòra‰t∞.

– Kur ‰∞vakar tavo tòtis?
– Pas kaimynà. Pas kaimynà.
– Kà ten veikia tavo tòtis?
– Geria vynà. Geria vynà.

– Kà paròj´s jis darys?
– I‰ nam˜ mane varys.
Atsives ãionai draug˜ –
Neparuo‰iu pamok˜…

– Kà gi, kà gi tau daryti?
Ar mama uÏtart negali?
– Kad mama mane paliko,
I‰vaÏiavo ∞ Uralà…

– Gal turi tu kok∞ dòd´,
Gal yra kokia teta?
– Dòdò uÏdarytas sòdi –
Kombinavo kaÏinkà…

– Kur tu eisi i‰varytas?
– Gal ∞l∞siu ∞ garaÏà…
– Bet kodòl jis elgias ‰itaip?
– NeÏinau, esu dar maÏas…

– Gert nesveika, Ïmonòs kalba, –
Ar negirdi tavo tòtis?
– NeÏinau, man skauda galvà
Ir bijau a‰ klausinòti…

Apsilankymas pas sergant∞ draugà

– Gal, kol gr∞‰, paÏirim kinà?
– Televizorius parduotas.
– Gal i‰sikepam kiau‰in∞?
– Kad pas mus nòra nò duonos...

– Bògam gal paÏaist ∞ gatv´
Ar ∞ mi‰kà? ·itoks oras!
– Kad suply‰´ mano batai,
Ir a‰ baisiai miego noriu...

– Na, tai kà gi mudu darom?
– NeÏinau a‰, kà daryti...
– Ar tik vakarais jie geria?
– Ne, tòvelis i‰ pat ryto...

– Kad rytais, esu girdòj´s,
·ito nepardavinòja...
– Bet atgrins dòdò Jonas –
Atsine‰ odekolono...

– Kaip gyvensi, kur tu dòsies?
– A‰ girdòjau kalbant Ïmones,
Kad i‰ve‰ greit mano tòt∞, –
Gal tada i‰simiegosiu...

Juozas Erlickas. Bilietas i‰ dangaus.
Vilnius: Vyturys, 1990

•
Papra‰yti vaik˜ pasakyti, apie kà ‰is eilòra‰tis, kokius jausmus jis jiems sukòlò.

•
Papasakoti, kas ir kaip gali padòti vaikams, kuri˜ tòvai geria.

Mano tòvelis geria…
Tikslas: pasikalbòti su vaikais apie tai, kad vaikai nekalti dòl to, jog j˜ tòveliai geria.
Aptarti, kaip galima padòti ‰iems vaikams.

Priemonòs: apsakymas.

Eiga: perskaityti apsakymà.

Onutò
Onutò dar visai maÏa. Ji tik pradòjo lankyti mokyklà. Taip laukò ‰ios dienos. Mama jà
apavò naujais bateliais, ∞ plaukus ∞pynò spalvingus kaspinòlius, nupirko daug nauj˜
knygeli˜. Onutei tai – didelò ‰ventò. Mama jai negali daÏnai pirkti nauj˜ drabuÏòli˜,
Ïaisl˜, knygeli˜. Mama  turi pirkti maisto, mokòti uÏ butà. O tòtis… Onutò visada su
pavydu Ïiri ∞ kitus vaikus, kuri˜ tòãiai eina kartu pasivaik‰ãioti, supa juos spuoklò-
mis, laksto vaikydamiesi viens kità ar paprasãiausiai kartu sòdi ant suolelio ir maska-
tuoja kojomis… Onutò irgi turi tòt∞, bet jis  neskaito jai knygeli˜, neina kartu pasi-
vaik‰ãioti, net nepasikalba. Onutòs tòtis geria. I‰gòr´s jis bna piktas, ròkia ant mamos
ir Onutòs, dauÏo indus,  grasina visus i‰mesti i‰ nam˜. O mama tada verkia. Kai jis uÏ-
miega, Onutò su mama bijo net Ïiròti televizori˜, kaip pelytòs sòdi virtuvòje ir ‰nab-
Ïdasi. Kad tik jis nepabust˜ ir vòl neimt˜ triuk‰mauti…

Onutei gòda, kad jos tòtis geria. Bet ji neÏino, kaip galòt˜ jam padòti. Kai ji pra‰o jo
negerti, jis tik dar labiau pyksta ir ròkia ant mamos.  Vienu metu Onutò buvo nutaru-
si, kad ji taps labai labai gera mergaitò – klausys mamos, valys kambarius, laistys gòles,
nebepra‰ys joki˜ saldaini˜, led˜ ar lòli˜, – bet tai nepadòjo.

Draugòs visada linksmos, ‰ypsosi ir daug juokiasi. O Onutò tyliai sòdi kamputyje. Ji
bijo, kad kas nors paklaus jos apie tòvel∞, suÏinos, kad jis geria ir visai nebenoròs su ja
draugauti, net sòdòti viename suole…

•
Paklausti vaik˜, ar Onutò kalta, kad jos tòvelis geria.

•
Pasakyti vaikams, kad, deja, nemaÏa suaugusi˜ Ïmoni˜ geria ir turi toki˜ bòd˜. Vaikai
dòl to tikrai nekalti ir negali niekuo padòti savo tòvams. Todòl jiems labai lidna, jie
jauãiasi vieni‰i.

•
Paklausti vaik˜, kaip jauãiasi Onutò.

•
Papra‰yti vaik˜ pagalvoti, kaip jie galòt˜ padòti Onutei pasijusti geriau, pralinksmòti.

Pastaba: jei skaitote ‰∞ apsakymà vaik˜ grupei, neskatinkite j˜ kalbòti apie savo ‰eimas.
Jei vaikas nori apie tai pakalbòti, pasilykite tai padaryti vòliau.
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6
Au‰ra Kurienò

SMURTÑ PATIRIANTIS
VAIKAS

VAIKÑ ÎALOJANTIS ELGESYS
Suprasti, kodòl suaug´s Ïmogus, daÏnai pats artimiausias, smurtauja prie‰ maÏà vaikà, nepa-
prastai sudòtinga. ·iandien yra Ïinoma, kad nòra vienos tokio suaugusi˜j˜ elgesio prieÏasties,
taip pat ai‰ku, kad prievarta prie‰ vaikus nepriklauso nuo socioekonominòs ‰eimos padòties,
rasòs ar religijos. Vaikas turi bti apsaugotas, kai jo psichinei ar fizinei sveikatai ar gerovei i‰-
kyla gròsmò ar padaryta Ïala dòl suaugusi˜ Ïmoni˜ veiksm˜ ar neveikimo. Vaikas turi bti
apsaugotas nuo smurtinio elgesio, nes tai yra Ïmogaus teisi˜ paÏeidimas. Smurtas turi bti
sustabdytas, net jei ir nòra akivaizdÏi˜ fizini˜ ar psichini˜ pakitim˜. Pirmiausia, siekiant ap-
saugoti vaikus nuo smurto ir neprieÏiros, reikia tokius vaikus identifikuoti. Gydytojai,
pedagogai, slaugytojos, kiti ‰vietimo ∞staig˜ darbuotojai, kasdien susitinkantys su vaikais, tu-
ri unikalià galimyb´ labai anksti atpaÏinti ‰ias situacijas ir pamatyti tokius vaikus.

Pedagogams vaik˜ darÏelyje, nepriklausomai nuo to ar jie dirba su socialiai remtin˜ ar labai pa-
siturinãi˜, i‰silavinusi˜ ‰eim˜ vaikais, gali tekti susidurti su smurtà patyrusiais maÏyliais. Smur-
taujantys giminaiãiai (tòvai, seneliai, broliai, dòdòs ir tetos) ir negiminaiãiai (auklòs, treneriai,
kaimynai) gali gyventi miestuose ir kaimuose. Tai gali bti tiek vyrai, tiek moterys, i‰silavin´ ir
turintys menkà i‰silavinimà, ∞vairaus amÏiaus ir socialinòs padòties. Smurtinis elgesys su vaiku
gali bti vienkartinis veiksmas, pavyzdÏiui, stiprus vaiko mu‰imas, kad nustot˜ verkti ar paklu-
st˜, taãiau gali bti ir nuolatinis elgesio bdas su vaiku, pavyzdÏiui, seksualinis i‰naudojimas,
neprieÏira, emocinis kankinimas.

Prievarta prie‰ vaikà, kad ir kokios formos ji bt˜, lemia kiekvienà vaiko vystymosi aspektà.
Smurtas sutrikdo fizin´ vaiko sveikatà, intelektualin∞ vystymàsi, psichologin∞ funkcionavimà, so-
cialinius ∞gdÏius ir gebòjimus. Patys vaikai retai kada pasakoja apie patirtà skriaudà, daÏnai jie net
neÏino ir nesupranta, kad toks suaugusi˜j˜ elgesys yra netinkamas, jauãiasi kalti patys, yra ∞bau-
ginti, gòdijasi, neÏino, kam ir kokiais ÏodÏiais galòt˜ papasakoti, bijo, kad niekas nepatikòs.
Pedagogai, kasdien matantys vaikus, turi galimyb´ stebòti j˜ fizin´ sveikatà, socialin∞ ir emocin∞
bei intelekto vystymàsi ir labai anksti atkreipti dòmes∞ ∞ pokyãius ir sutrikimus. Todòl labai svarbu
atpaÏinti prievartà patyrusius vaikus, Ïinoti smurto r‰is ir padarinius vaiko vystymuisi, galòti su-
teikti btinà pagalbà. Atidus vaiko kasdienio elgesio ∞vertinimas leidÏia nuspr´sti, ar vaiku pakan-
kamai fizi‰kai ir emoci‰kai rpinamasi, kad jis galòt˜ saugiai augti ir vystytis.

KOKS ELGESYS VAIKÑ ÎALOJA?
Yra skiriamos keturios vaikà Ïalojanãio elgesio r‰ys – tai neprieÏira ir apleistumas – neten-
kinimas esmini˜ tiek fizini˜, tiek emocini˜ vaiko poreiki˜, fizinis smurtas, emocinis psi-
chinis Ïalojimas, seksualinis smurtas arba i‰naudojimas. Vaikas gali patirti vienà kurià nors
i‰ ‰i˜ smurto form˜ arba j˜ kombinacijà. Daugumos prievartà i‰gyvenusi˜ vaik˜ patirtyje
smurtas yra susiliej´s, fizin´ skriaudà lydi emocinò, seksualin´ traumà – fizinò.

NeprieÏira, apleistumas – tai ilgalaikis fizini˜ ir psichini˜ vaiko poreiki˜ netenkinimas, to-
dòl kyla gròsmò vaiko visaverãiam vystymuisi ir funkcionavimui.

Labai svarbu, kad vaikas turòt˜ kam i‰sipasakoti, pasiguosti. Todòl mokytojai, auklòtojai turi pa-
pasakoti vaikams apie nemokamos  psichologinòs pagalbos telefonu galimybes. Psichologai, kon-
sultantai ne tik i‰klauso vaik˜ sunkumus, bet ir pataria, stengiasi padòti vaikams pasijusti geriau.

REIKALINGI TELEFONAI

Pati veiksmingiausia darbo su vaikais, kuri˜ tòvai piktnaudÏiauja alkoholiu, forma – grupi-
niai uÏsiòmimai. UÏsiòmim˜ skaiãius – nuo 10 iki 15. Grupini˜ uÏsiòmim˜ metu vaikai turi
turòti galimyb´ i‰sikalbòti, papasakoti apie savo jausmus, patyrimà. Tam naudojamos ∞vai-
rios uÏsiòmim˜ formos: paskaitòlòs, diskusijos, pie‰imas, vaidmeniniai Ïaidimai ir pan.

Pagrindinòs uÏsiòmim˜ temos, nagrinòjamos ∞vairiose programose alkoholik˜ vaikams, yra ‰ios:

1.
Viltis.
Vaikai turi suprasti, kad jie nòra vieni‰i.
Tam jie turi i‰sikalbòti, pasipasakoti apie
savo problemas, bòdas.

2.
Jausmai.
Padòti vaikams i‰reik‰ti ir paÏinti jausmus.
Vaikai turi suprasti, kad nòra nei ger˜, nei
blog˜ jausm˜.

3.
Alkoholizmas.
Paai‰kinti vaikams, kaip vystosi priklauso-
mybò nuo alkoholio. Kad alkoholizmas –
liga, o ne nelaimò ar bòda. Vaikai turi suÏi-
noti apie alkoholizmo gydymo galimybes.

4.
Alkoholizmas – ‰eimos liga.
Paai‰kinti vaikams, kaip liga paveikia ‰ei-
mos narius. Kà gali padaryti ‰eimos nariai.

5.
Sav´s paÏinimas.
Kalbòti su vaikais apie j˜ paãi˜ polinkius,
interesus, tikslus.

Dauguma autori˜, pateikdami savo darbo
su  alkoholik˜ vaikais programas, pabrò-
Ïia, kad uÏsiòmim˜ trukmò, temos, forma,
pobdis labiausiai priklauso nuo vaik˜
amÏiaus. Svarbi ir vieta, kur vyksta grupòs.

Tiek medikai, tiek psichologai su alkoholik˜ vaikais susiduria daÏniausiai tik krizòs atvejais, kai
vaikui reikia neatidòliotinos pagalbos. Îmonòs, kasdien susiduriantys su vaikais – pedagogai ar
breli˜ vadovai – daÏniausiai Ïino arba bent jau ∞taria, kas vyksta vaiko ‰eimoje. Ir todòl gali su-
teikti vaikams  btinà paramà, pagalbà ir parodyti dòmes∞ kuo anksãiau.

Vaik˜ telefono linija 8-800 28800 Kasdien 16.00-21.00

Vilniaus jaunimo linija 8-800 28888 Darbo dienomis 16.00-7.00
Savaitgaliais  visà parà

Vilniaus mokykl˜ linija 8-800 28080 Darbo dienomis  8.00-17.00

Vilniaus psicholog˜ konsultacija telefonu 8-800 20002 Darbo dienomis 13.00-20.00

•
Jaunimo linijos bei psicholog˜ konsultacijos telefonu yra daugumoje Lietuvos miest˜. Te-
reikia paskambinti savo miesto informacijos telefonu ir suÏinosite reikiamà numer∞
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KAIP ATPAÎINTI FIZIN¢ PRIEVARTÑ PATYRUSØ
VAIKÑ?
Esminis klausimas, kur∞ pedagogas turòt˜ sau uÏduoti: ar ‰is vaiko suÏalojimas galòjo atsirasti
atsitiktinai, netyãia susiÏalojus? Tokie akivaizds fiziniai poÏymiai, kaip antai: mòlynòs, nu-
degimo Ïymòs, patinimai, pabrinkimai, gumbai, nubrozdinimai, nutrynimai, Ïaizdos, ∞dròs-
kimai  ir kiti odos suÏeidimai, lÏiai, ∞vairios Ïaizdos, turòt˜ sukelti pedagogo susirpinimà ir
poreik∞ i‰siai‰kinti, kas atsitiko. Svarbu suvokti, ar pateiktas vaiko paai‰kinimas atitinka suÏa-
lojim˜ turin∞, kitaip sakant, ar pasakojimas yra tikòtinas ir atspindi realius ∞vykius. Vertòt˜
susirpinti, jei vaikui bdingi tam tikri poÏymiai:

•
daugybinòs, ∞vairi˜ spalv˜ mòlynòs ant
vaiko kno rodo, kad yra keli˜ skirting˜
dien˜ sumu‰imai;

•
mòlyni˜ forma ar vieta gali nurodyti, kokiu
bdu patirtas suÏalojimas, koks daiktas mu-
‰imui buvo naudojamas (pavyzdÏiui, vaikai
retai patys susiÏaloja sòdmenis);

•
vaikas atsisako paai‰kinti, kaip atsirado su-
Ïalojimas („A‰ neÏinau, kaip tai atsitiko“).

•
paai‰kinimas maÏai tikòtinas, neatitinka
suÏalojimo pobdÏio;

•
vaikui nòra suteikta reikiama ar tinkama
pagalba, nuvertinama traumos reik‰mò ir
padariniai.

Fizin´ prievartà patiriantys vaikai mano, kad juos supantis pasaulis yra neprognozuojamas ir la-
bai gròsmingas. Suaugusieji, kurie jais rpinasi, gali bti pikti, nekantrs ir dirgls, depresi‰ki,
tolimi. Jie gali staiga, neprogozuojamai pavirsti Ïiauriais Ïmonòmis. Gyvendamas su smurtau-
janãiais suaugusiaisiais, vaikas suvokia save kaip nemylimà, „blogà“, netinkamà. Toks pasaulio
ir sav´s suvokimas ry‰kiai atsispindi vaiko elgesyje. Turòtume bti atids ‰iems vaiko elgesio
pasirei‰kimams:

•
bijo suaugusi˜ Ïmoni˜;

•
i‰sigàsta, kai kas nors ‰alia verkia;

•
i‰sigàsta netikòt˜, staigi˜ kito Ïmogaus
judesi˜;

•
i‰sigàsta netikòt˜ gars˜;

•
elgiasi agresyviai, yra piktas arba atsiskyr´s;

•
„nieko nejauãia“;

•
yra baimingai paklusnus, pasyvus, nerodo
iniciatyvos;

•
bijo tòv˜, bijo eiti namo;

•
apsireng´s netinkamais oro sàlygoms dra-
buÏiais (pavyzdÏiui, kar‰tà vasaros dienà
dòvimi ilgomis rankovòmis drabuÏiai gali
slòpti mòlynes).

Emocinò prievarta – tai vaiko kompetencijos ir sav´s vertinimo tyãinis griovimas ar Ïymus trik-
dymas dòl Ïeminimo, bausmi˜, atmetimo, gàsdinimo ir normali˜ socialini˜ sàveik˜ slopinimo.

•
fizinis apleistumas – biologini˜ vaiko po-
reiki˜ netenkinimas – nesirpinimas vaiko
maitinimu (vaikas nuolat alkanas), rengi-
mu (vaikai neturi bat˜ ar ‰ilt˜ drabuÏi˜
Ïiemà), fiziniu saugumu, sveikata (vaikas
negauna tinkamos medicininòs prieÏiros,
vejamas i‰ nam˜, paliekamas ‰vietimo
∞staigoje ir pan.);

•
emocinis apleistumas – psichologini˜
vaiko poreiki˜ netenkinimas, skatinimas
ar leidimas vartoti alkohol∞ ar rkalus;

•
socialinis apleistumas – nesirpinimas
vaiko socializacija, i‰silavinimu, neleidimas
∞ mokyklà, speciali˜j˜ vaiko poreiki˜ ne-
tenkinimas, gabum˜ ignoravimas.

KAIP ATPAÎINTI APLEISTÑ NEPRIÎIÌRIMÑ VAIKÑ?
Elgesio ir fiziniai poÏymiai, kurie leidÏia ∞tarti apleistumà ir netinkamà prieÏirà:

•
vaikas menkai fizi‰kai i‰sivyst´s – maÏo
gio, svorio, silpnas;

•
netvarkinga vaiko i‰vaizda – murzinas vei-
das ir knas, purvini ir netinkami drabu-
Ïiai, neturi reikiam˜ mokymosi priemo-
ni˜;

•
dant˜ ir burnos ertmòs ligos;

•
vaikas nuvarg´s ir apati‰kas, sunkiai su-
kaupia dòmes∞, mieguistas;

•
vaikas nuolat alkanas;

•
vaikas netvarkingai lanko ‰vietimo ∞staigà,
nòra laiku atvedamas ar paimamas, „pa-
mir‰tamas“;

•
vaikà pasiima kaskart kiti Ïmonòs – vaikui
nepaÏ∞stami ar tik i‰ matymo paÏ∞stami
Ïmonòs;

•
neblaivs, netvarkingi suaugusieji atveda ∞
‰vietimo ∞staigà ar pasiima i‰ jos vaikà;

•
vaikas vagiliauja;

•
vaikas neturi elementari˜ higienos ∞gdÏi˜.

Vertinant neprieÏirà reikòt˜ atsiÏvelgti ∞ realias ‰eimos gyvenimo sàlygas – ar ‰eima tikrai gy-
vena pavojingoje kaimynystòje ir vaikai saugumo sumetimais neleidÏiami ∞ laukà, ar tòvai dòl
darbo sàlyg˜ priversti palikti vaikus vienus ir pan.

Fizinò prievarta – tai yra neatsitiktiniai sàmoningi suaugusi˜ Ïmoni˜ veiksmai vaiko atÏvilgiu,
kurie sukelia skausmà ir gali sukelti sveikatos ir vystymosi sutrikim˜. Fizinis smurtas gali bti
vienkartinis epizodas arba pasikartojantys veiksmai – mu‰imas, stumdymas, spardymas, degini-
mas, kandÏiojimas, smaugimas, bet koks skausmo kòlimas (Ïnaibymas, badymas ir pan.). Fizi-
nò trauma gali bti ∞vairi – nuo lengvo apdraskymo ir nubrozdijimo iki lÏusi˜ kaul˜, smege-
n˜ sutrenkimo, vidaus organ˜ (inkst˜, kepen˜, bluÏnies) suÏalojimo. Fizinò prievarta taip pat
pasirei‰kia ypating˜ bausmi˜ taikymu – kankinimu, vaiko uÏdarymu tamsioje patalpoje (san-
dòliuke, rsyje, dòÏòje), darbo skyrimu ne pagal vaiko jògas.

Apleistumas gali bti fizinis, socialinis ir emocinis:
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Emoci‰kai Ïalojamo vaiko bdingas elgesys:

•
kalbos sutrikimas – vaikas mikãioja, sun-
kiai kalba;

•
psichosomatiniai skundai – galvos, pilvo
skausmai, pykinimas, alpimas;

•
nevalingas ‰lapinimasis ir tu‰tinimasis;

•
depresija;

•
destruktyvus ir autodestruktyvus elgesys;

•
nepasitikintis savimi, sav´s vertinimas la-
bai Ïemas, link´s izoliuotis;

•
perdòtai nuolankus suaugusiajam;

•
pasyvus, neturi iniciatyvos;

•
meluoja;

•
ne pagal amÏi˜ suaug´s arba ne pagal am-
Ïi˜ vaiki‰kas.

Emoci‰kai sutrik´ ir psichologi‰kai skriausti vaikai elgiasi pana‰iai, taãiau stebint j˜ tòv˜ elges∞,
galima atskirti sutrikimà nuo Ïalojimo. Emoci‰kai sutrikusi˜ vaik˜ tòvai pripaÏ∞sta, kad j˜ vai-
kai turi sunkum˜, siekia rasti pagalbà savo vaikui, tuo tarpu tòvai, emoci‰kai skriaudÏiantys sa-
vo vaikus, neigia, kad yra bòd˜, kaltina vaikà, atsisako silomos pagalbos, nòra susirpin´ vaiko
gerove, nesidomi vaiko pasiekimais.

KAIP ATPAÎINTI EMOCI·KAI SKRIAUDÎIAMUS
VAIKUS, JEI ANT Jˆ KÌNO NñRA MñLYNIˆ AR
ÎAIZDˆ?
Emocinò prievarta yra sunkiausiai nustatoma prievartos r‰is. Psichologi‰kai Ïalojamus vai-
kus sunku atpaÏinti, nes emocinò prievarta nepalieka fizini˜ Ïenkl˜ ant kno, jos neigiamas
efektas gali pasireik‰ti tik vòlesniu vaiko vystymosi periodu.

Emocinò prievarta apròpia tiek ir veiksmus, nukreiptus prie‰ vaikà, pavyzdÏiui, Ïodinòs agresi-
jos atakos, tiek ir neveikimà vaiko atÏvilgiu, pavyzdÏiui, vaiko emocinis atstmimas, uÏuojautos
ir palaikymo nebuvimas. Kaltinimas, Ïeminimas, atstmimas, nepaisymas, nuolatinis neigia-
mas lyginimas su broliais ar seserimis, nuolatinò rpesãio vaiko gerove stoka, gàsdinimas, ∞trau-
kimas ∞ asocialià veiklà, kankinimo bausmòs (pavyzdÏiui, uÏrakinimas tamsiose patalpose) – tai
suaugusi˜ Ïmoni˜ elgesys, kuris gali sukelti Ïymius vaiko elgesio ir emocij˜ sutrikimus. Emoci-
nò prievarta gali pasireik‰ti atskirai arba bti sudedamoji fizinòs ir seksualinòs prievartos dalis.
Tik pagalvokime, kas atsitinka, kai skubantis ar pavarg´s suaugusysis lyg ‰iap sau rikteli:„Ar tu
kvaila, kad neÏinai, kaip klausyti?“ arba „Tu niekam tik´s tinginys, eik ir uÏsiimk kuo nors“, ar-
ba „Man bjaurus tavo zyzimas, uÏsiãiaupk“. Kartais tai nuolat kartojami – „Tu esi vienas var-
gas, kaip a‰ nuo tav´s pavargau“ arba „Tu nieko negali gerai padaryti“, „Geriau jau btum ne-
gim´s“. ÎodÏiai gali bti ∞vairs – i‰ròkti ∞pykus ar pavargus, atsitiktiniai ar nuolatos kartojami,
ir jeigu juos taria vaikui svarbus suaugusysis, kuriuo jis pasitiki, – tòtis, mama, pedagogas, mo-
ãiutò, dòdò, – jie ÏeidÏia skaudÏiau uÏ fizinius kirãius. Jokie kaulai nelÏta, bet emociniai randai
lieka ilgam. Pasikartojanãios traumos – neprognozuojami pykãio protrkiai, nuolatiniai nuo-
taik˜ svyravimai, emocinis ‰altumas ir vaiko emocini˜ poreiki˜ ignoravimas, gàsdinimas – su-
darko vaiko sav´s vaizdà ir palieka emocin´ negal´ visam gyvenimui.

Suaugusi˜j˜ elgesys, emoci‰kai Ïalojantis vaikus, yra:

•
atstmimas – suaugusysis nepripaÏ∞sta vai-
ko vertingumo ir jo poreiki˜ teisòtumo,
parodo, kad vaikas yra nemylimas ir nepa-
geidaujamas;

•
izoliavimas – suaugusysis atriboja vaikà
nuo ∞vairi˜ socialini˜ patyrim˜, nuo san-
tyki˜ sukrimo, verãia vaikà tikòti, kad jis
yra vienas ir vieni‰as pasaulyje;

•
ignoravimas – suaugusysis nestimuliuoja
vaiko emocinio vystymosi ir nereaguoja ∞
vaiko signalus;

•
terorizavimas – Ïodinò agresija, priekai‰t˜
srautai, baimòs atmosferos sukrimas, su-
augusysis pravardÏiuoja, Ïemina, gàsdina
vaikà, tyãiojasi, verãia jaustis kaltà, verãia
vaikà tikòti, kad pasaulis yra gròsmingas;

•
socialinis tvirkinimas – suaugusysis „anti-
socializuoja“ vaikà – ∞traukia j∞ ∞ neteisòtà
veiklà – vagystes, elgetavimà, destrukcin∞
nusikalstamà elges∞.

Atskirti, kur baigiasi netinkamas psichologinis vaik˜ auklòjimas – daÏnas kritikavimas, per-
dòta baimò dòl vaiko laisvalaikio ir t. t., o kada prasideda emocinò prievarta, nòra paprasta.
Emociniu vaikà Ïalojanãiu elgesiu apibdinamas toks elgesys, kai nuolat netenkinami emo-
ciniai vaiko poreikiai ir jo savijautos destrukcija tampa auklòjimo stiliumi, nekintamu elge-
sio modeliu. Tokie vaikai kaltinami dòl tòv˜ nesòkmi˜, lig˜, saviÏudybi˜, skyryb˜, dòl to
kad jie pana‰s ∞ „blogà tòvà/mamà“ ir t. t. Toks „auklòjimas“ gali bti apibendrintas taip:
„Tu esi toks niekam tik´s, kad geriau btum negim´s“.
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•
lieãia/trina savo genitalijas nuolat ar /ir iki
skausmo;

•
ÏaidÏia moters/vyro vaidmenis piktai, ag-
resyviai ar labai lidnai. Nekenãia savo ar
kitos lyties. Nemògsta savo kno, daÏnai
sako, kad jo knas negraÏus ir ne‰varus;

•
∞kyriai domisi seksualine veikla, slapta
bando liesti suaugusiuosius, reikalauja,
kad kiti j∞/jà liest˜. Elgiasi ∞mantriai ir
„seksualiai keistai“ – „gundo“ suaugus∞j∞;

•
pra‰o, kad Ïmonòs nusirengt˜ nuogai,
prievarta i‰renginòja kitus. Verãia kitus
vaikus Ïaisti „daktarà“;

•
seksualinòs Ïinios yra neadekvaãiai amÏiui
i‰samios; uÏduoda nepaÏ∞stamiems Ïmo-
nòms ∞vairius atvirus seksualinius klausi-
mus;

•
atsisako apsirengti. Slapta demonstruojasi
nuogas/nuoga. Atsisako palikti Ïmones
vienus vonioje/tualete;

•
bijo nusirengti kit˜ Ïmoni˜ (gydytojo, bend-
raamÏi˜, per kno kultros uÏsiòmimus ir
pan.) akivaizdoje;

•
vie‰ai, ∞kyriai masturbuojasi, ∞traukia ∞ tai
kitus vaikus;

•
ki‰a daiktus ∞ savo ar kit˜ mak‰t∞ ar i‰eina-
màjà angà;

•
nuogas imituoja tikrà seksualin´ sueit∞ ar/
ir oralin∞ seksà. Imituoja lytin∞ aktà su ki-
tais vaikais, gyvnais ar Ïaislais;

•
bijo tam tikr˜ specifini˜ viet˜, pavyzdÏiui,
kaip vonios ar lovos. Sutrik´s miegas – bi-
jo uÏmigti, sapnuoja ko‰marus, miega la-
bai neramiai, bla‰kosi, verkia per miegus;

•
yra pasyvus, sukaustytas. Nòra spontani‰-
kas. PavyzdÏiui, kno kultros pamokose
sòdi tiesiai, ∞sitemp´s, suspaud´s kojas, kai
kiti vaikai spontani‰kai ‰okinòja, laksto,
ròkauja. Sportuodamas keistai juda, stip-
riai suspaud´s kojas, atrodo, lyg tarpukojis
bt˜ surakintas;

•
jauãia ypatingà nerimà, akivaizdÏiai bijo,
kai yra liepiama atsigulti ant nugaros, pa-
vyzdÏiui, per kno kultros uÏsiòmimus;

•
bijo, vengia prisilietim˜, ypatingai suau-
gusi˜ Ïmoni˜, „sustingsta“ paliestas. Kil-
nojamas ar gaudomas, i‰lieka „tiesus“ ir
∞sitemp´s. Nejaukiai jauãiasi sòdòdamas
ant keli˜, pakviestas ateina ir atsisòda, ta-
ãiau jauãiasi nejaukiai, sòdi ∞sitemp´s;

•
gali bti ‰ie fiziniai poÏymiai – nieÏòjimas
arba skausmas genitalij˜ srityje, sunkumai
‰lapinantis, skausmas gerklòje, sunkumai
ryjant, genitalij˜ srities, analinòs angos
traumos.

goti savo knà ir vengti bet kokio kontakto, kiti, visi‰kai atvirk‰ãiai, atvirai demonstruoja  ir
„silo“ savo knà  kiekvienam, prarad´ normalias ribas, nes negali suvokti socialiai priimt˜ fizi-
nio artumo ir atstumo norm˜. Nò vienas elgesio pasirei‰kimas nòra „geresnis“, tai tik skirtingi
bdai „prane‰ti“ apie siaubingà traumà. Suaugusieji turòt˜ atkreipti dòmes∞ ∞ ‰iuos pavojaus sig-
nalus vaik˜ elgesyje ir siekti profesionalios pagalbos, jei ikimokyklinio amÏiaus vaikas:

Seksualinò prievarta – tai suaugusio Ïmogaus veiksmai vaiko atÏvilgiu, siekiant patirti seksua-
lin∞ pasitenkinimà arba gauti su ‰ia sritimi susijus∞ pelnà.

Sàvoka „vaik˜ seksualinis i‰naudojimas“ apima i‰prievartavimà arba mòginimà i‰prievartauti,
seksualin∞ tvirkinimà, vaiko panaudojimà pornografijai, lytini˜ organ˜ demonstravimà, atvirà
kalbòjimà apie seksà, norint ‰okiruoti vaikà arba sukelti jo susidomòjimà, leidimà ar skatinimà
Ïiròti sekso filmus arba pornografinius Ïurnalus.

Îinia apie vaiko seksualin∞ tvirkinimà ar i‰prievartavimà gàsdina. Pirma suaugusiojo reakcija yra
neigimas – „to negali bti“. Neigimas yra tiek asmeninò Ïmogaus, tiek ir visuomenòs reakcija –
„to negali bti ‰itoje ‰eimoje“, „to negali bti ms˜ bendruomenòje“. Deja, faktai rodo, kad sek-
sualinio tvirkinimo atvej˜ yra vis˜ sluoksni˜ ‰eimose, dauguma tvirkintoj˜ yra vaikui gerai paÏ∞s-
tami Ïmonòs, giminaiãiai, be to, vaikai nòra link´ meluoti apie seksualin∞ i‰naudojimà.

•
Mama nuolatos kaltina ir Ïemina Indr´
(5,2 m.), kai atveda ar pasiima jà i‰
grupòs: „Sakiau nesine‰ti ‰ito Ïaislo, nieka-
da neklausai“, „Kaip ãia pasidòjai batus?“,
„Ar negali pasijudinti, palieku ir i‰einu“.

•
Mama nuolat lygina maÏàj∞ Jokbà (7 m.)
su jo vyresne seserimi: „Jo sesuo tai niekad
nekòlò rpesãi˜“, „Ms˜ vyresnioji puikiai
pie‰ia, dainuoja, tikras dÏiaugsmas, tai ne
‰is”, „Su ms˜ vyresniàja tai jums nebt˜
rpesãi˜…“, „·itas – tai tikra rak‰tis...”

•
Kiekvienà kartà tòtis, atòj´s pasiimti Mariaus
(5,5 m.), pasityãioja i‰ berniuko. Bdingi
komentarai tokie: „Argi tu nesugebi net
striukòs uÏsisegti?“, „Atrodai kaip koks kvai-
lys su ta kepure“, „Tai kà tu ãia nupie‰ei? Ø
kà gi ãia pana‰u, turbt net pats neatspò-
tum“, „·tai kaip normals vaikai susideda
daiktus spintelòje“.

•
Rokas (6,5 m.), kuris agresyviai ÏaidÏia
grupòje, kasdien piet˜ miego metu uÏdaro-
mas rbinòje, „nes negali bti su normaliais
vaikais“. Taip pat jam sakoma, kad „tòvai
tav´s atsikrato ir mums tave uÏkrauna“.

•
Mama vertina Dorotòjà (5,3 m.) kaip blo-
gio ∞siknijimà: „·ità tai turbt Dievas
man kaip bausm´ atsiuntò“, „Ji mane ∞ ka-
pus nuvarys...“

•
Miglò (6 m.) atsisako valgyti meduolius,
nes „ji bus stora ir mama jos nemylòs“.

•
Pedagogui pradòjus pasakoti, kaip Povilui
(5,5 m.) sekòsi pamokòlòse, mama skubo-
mis tarsteli: „Ai, vòl turbt nieko neveikò,
tikrai neturiu kada ‰iandien ‰nekòti“.

KAIP ATPAÎINTI SEKSUALIAI I·NAUDOJAMÑ VAIKÑ?
Seksualiai i‰naudojami vaikai, net ir patys maÏiausi, tikrai nesuprantantys to, kas i‰ tikr˜j˜
vyksta, jauãia didÏiul´ gòdà papasakoti apie ‰iuos ∞vykius. Jie i‰gyvena baim´, nerimà, izoliacijà,
jauãiasi kitokie, yra perdòtai jautrs. Kadangi seksualinò prievarta tiesiogiai paÏeidÏia kno ri-
bas, tai ir jos padariniai gali bti matomi „kno elgesyje“. Vieni vaikai pradeda ypatingai sau-

Bdingi elgesio pavyzdÏiai:
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PROBLEMINIS SEKSUALINIS VAIKˆ ELGESYS
Stebòdami vaik˜ Ïaidimus ir j˜ kasdienius uÏsiòmimus, pedagogai gana lengvai galòt˜ atpaÏinti
ypatingà kai kuri˜ vaik˜ elgsenà, kuri skiriasi nuo kit˜ bendraamÏi˜. Toliau pateikiami proble-
minio vaik˜ seksualinio Ïaidimo poÏymiai.

•
Jei ∞ seksualin∞ elges∞ yra ∞traukti (∞sitrauk´)
vaikai, kurie paprastai kartu neÏaidÏia, nòra
draugai, yra skirtingo amÏiaus arba skirtingo
i‰sivystymo lygio, nebent aplinkui nòra to pa-
ties amÏiaus vaik˜. Dauguma vaik˜ renkasi
savo amÏiaus Ïaidim˜ partnerius, tik kartais ∞
Ïaidimus ∞traukiami kito amÏiaus vaikai, jei
aplink nòra bendraamÏi˜. Sulòtòjusio vysty-
mosi vaikai gali rinktis jaunesnius draugus,
nes j˜ i‰sivystymo lygis yra pana‰us. Svarbu
yra ∞vertinti, ar vaikas turi galimyb´ turòti sa-
vo amÏiaus ir i‰sivystymo lygio draug˜, kad
galòtume ∞vertinti, ar toks elgesys tarp skirtin-
go amÏiaus vaik˜ yra probleminis. Apskritai
kuo didesnis vaik˜ amÏiaus skirtumas, tuo di-
desn∞ nerimà tai turòt˜ kelti.

•
Seksualiniai Ïaidimai dominuoja tarp vis˜ ki-
t˜ veikl˜. Paprastai vaikai yra smalss ir do-
misi ∞vairiausias gyvenimo aspektais – nuo
„kodòl ‰vieãia saulò?“ iki „i‰ kur atsiranda vai-
kai?“. Seksualinis elgesys yra tik vienas i‰ dau-
gybòs gyvenimo aspekt˜ ir domòjimais juo yra
tinkamai subalansuotas su kitomis veiklomis.

•
Vaikas turi neadekvaãiai amÏiui i‰sami˜ Ïini˜
apie seksualin∞ gyvenimà ir jo elgesys labiau
bdingas suaugusi˜ Ïmoni˜ seksualiniam el-
gesiui nei vaiki‰kam Ïaidimui. Jis tiksliai imi-
tuoja lytin∞ aktà, gali nusakyti lytini˜ organ˜
i‰vaizdà ir pan. Paprastai vaikai suÏino apie ly-
tinius dalykus i‰ televizijos, film˜, Ïurnal˜, tòv˜,
kit˜ vaik˜ ir gautas fragmenti‰kas ir abstrakãias
Ïinias ∞pina ∞ bendrà Ïinojimà ir nuoseklià visu-
mà. Vaikai, kurie patiria seksualin∞ i‰naudojimà,
yra ∞traukti ∞ suaugusi˜j˜ seksualin∞ gyvenimà,
∞gyja Ïini˜, kurios yra per daug i‰samios, netin-
kamos j˜ amÏiui ir interesams.

•
Seksualinis vaiko elgesys t´siasi, nepaisant ai‰-
kaus ir nuoseklaus reikalavimo sustoti. Papras-
tai vaikai labai greitai pajauãia, kad vie‰ai sek-
sualiai elgtis nedera. Suaugusieji daÏnai yra ne-
nuosekls drausdami vienà ar kità vaik˜ elges∞,
tada toks elgesys t´siasi arba kartojasi. Nenuo-
sekls reikalavimai gali paskatinti vaikà elgtis
netinkamai. Seksualinis vaik˜ elgesys, kuris t´-
siasi ir kartojasi, nepaisant ai‰kaus draudimo,
gali bti vaiko sàmoningas ar nesàmoningas
pagalbos pra‰ymas.

•
Seksualinis elgesys progresuoja – intensyvòja
ir daÏnòja. Natralus ir sveikas seksualinis vai-
ko elgesys pasirei‰kia sporadi‰kai ir nevyksta
suaugusi˜j˜ akivaizdoje. Iki mokyklos vaikai
„i‰moksta“ slòpti savo seksualinius Ïaidimus
nuo suaugusi˜ Ïmoni˜. Jei vaiko seksualinis
elgesys paÏeidÏia kit˜ vaik˜ emocin´ ir fizin´
erdv´, yra Ïinomas ir matomas suaugusiems
Ïmonòms, jeigu jis daÏnòja, tai turòt˜ kelti
rimtà susirpinimà.

•
Seksualinis vaiko elgesys sukelia kitiems vai-
kams diskomfortà ir j˜ nusiskundimus. Svei-
kas ir natralus seksualinis elgesys vyksta abie-
j˜ vaik˜ Ïodiniu arba nebyliu savanori‰ku su-
sitarimu. Kai vaiko seksualiniu elgesiu skun-
dÏiasi kiti vaikai, kai toks elgesys sukelia fizin∞
ar emocin∞ skausmà ir kitiems, ir jam paãiam,
tai yra rimtas galimo neadekvataus elgesio po-
Ïymis. Jei vaikas tapatina seksà su skausmu,
baime ir kitomis negatyviomis emocijomis, jis
gali naudoti j∞ kaip ginklà prie‰ kitus vaikus.
Pikta seksuali kalba, gestai, taip pat seksuali-
niai prisilietimai gali bti naudojami kaip ko-
vos  priemonò.

Reikia paÏymòti, kad vaik˜ domòjimasis seksualiniais dalykais yra nevienareik‰mis rei‰kinys ir
reikia bti ypaã atsargiems, tiek vertinant tok∞ elges∞, tiek ir kalbantis su vaiku apie tai. Ne vi-
siems vaikams, patyrusiems seksualin∞ i‰naudojimà, bdingi visi ‰ie poÏymiai, kai kurie de-
monstruoja tik vienà kur∞ ar kelias elgesio aprai‰kas. Vieno atskiro poÏymio nepakanka padary-
ti i‰vadoms apie seksualin∞ i‰naudojimà, taãiau net ir vienas specifinis poÏymis turòt˜ atkreipti
pedagogo dòmes∞, paskatinti toliau atidÏiai stebòti vaikà ar konsultuotis su specialistais.

NATÌRALUS VAIKˆ SEKSUALINIS ELGESYS
Atskirai noròt˜si aptarti vaik˜ seksualini˜ Ïaidim˜ reik‰m´, vertinant galimà seksualin∞ i‰nau-
dojimà. Kai maÏi vaikai elgiasi seksualiai, kartais yra sunku atskirti natral˜ ir sveikà elges∞ nuo
elgesio, kuris yra pavojaus signalas ir prane‰a mums apie vaiko i‰gyvenamà sumai‰t∞.

Natralus ir sveikas seksualinis elgesys yra toks, kuriuo tiriama ir renkama informacija. Tai yra
elgesys, kai vaikai tyrinòja vienas kito knà, Ïirinòdami, liesdami (pavyzdÏiui, Ïaisdami „gydy-
tojà“) arba tyrinòja, susipaÏ∞sta su lyties vaidmenimis ir elgesiu (pavyzdÏiui, Ïaisdami „namus“).
Natralus seksualinis vaik˜ elgesys visada yra savanori‰kas, Ïaidimuose ir tyrinòjimuose daly-
vauja to paties amÏiaus, gio, i‰sivystymo lygio vaikai.

Vaikai, kurie ∞sitraukia ∞ seksualinius tyrinòjimus, paprastai daug laiko praleidÏia kartu (yra
draugai ar broliai, seserys), ÏaidÏia ∞vairiausius Ïaidimus ir atlieka ∞vairiausius tyrinòjimus, taigi
ir lyties, tai yra abipusis, bendras tyrinòjimas. Normalus seksualinis domòjimasis i‰kyla tik ret-
karãiais ir nedominuoja tarp vis˜ kit˜ Ïaidim˜. Seksualiniai Ïaidimai gali priversti vaikà susi-
gòsti, bet paprastai nepalieka gilaus pykãio, gòdos, baimòs ar nerimo jausm˜. DaÏniausiai ‰ie ty-
rinòjimai yra spontani‰ki ir paprastai vaikai nuo prisilietim˜ patiria malonius pojãius.

Kai vaikai yra uÏklumpami ÏaidÏiant seksualinius Ïaidimus ir jiems paai‰kinama, kad jie turi
nustoti taip elgtis, toks elgesys pastebimai sumaÏòja.

Individuals skirtumai tarp vaik˜ pasirei‰kia visaip, taigi ir seksualinis vaik˜ elgesys gali bti skir-
tingas dòl daugelio veiksni˜ – vaiko amÏiaus, patiriam˜ stres˜, ‰eimos gyvenimo sàlyg˜, religini˜
∞sitikinim˜, ‰eimos vertybi˜, ‰eimos struktros, laiko, praleidÏiamo vaik˜ institucijose, ir kt.
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KÑ DARYTI, JEI VAIKAS JUMS PAPASAKOJO, KAD
JIS YRA SKRIAUDÎIAMAS?

•
Bkite atviras ir supratingas.
I‰likite ramus. Jei js reaguosite labai emo-
cionaliai – i‰sigàsite ar supyksite, vaikas
nustos pasakoti. Patikinkite vaikà, kad jis
gerai padarò papasakodamas jums.

•
Nesistenkite atlikti tyrimo ir apklausos.
Palikite ‰∞ darbà profesionalams, jie suÏi-
nos, kas, kur ir kada atsitiko. I‰klausykite
vaikà tiek, kiek vaikas jums gali ir nori tuo
metu papasakoti. DaÏnai tai yra sena pa-
slaptis, kurià jis saugojo dienas, mònesius
ar net metus. Raskite ramià vietà ‰nekòtis.
Paskatinkite vaikà i‰reik‰ti jausmus, bet
netardykite jo.

•
Supraskite, kad vaikas i‰gyvena jausm˜
sumai‰t∞.
DaÏnai smurtautojas yra artimas vaikui
Ïmogus, ‰eimos narys, ir net jeigu vaikas
turi stipri˜ negatyvi˜ jausm˜, jis taip pat
myli tà Ïmog˜ ir bijo j∞ ∞skaudinti.

•
Tikòkite vaiku.
Nei‰reik‰kite abejonòs vaiko pasakojimu,
neneikite to, kà i‰girdote, kad ir kaip sun-
ku bt˜ tuo patikòti. Vaikai retai sukuria
istorijas apie smurtà, ypaã seksualin´ prie-
vartà. Jie link´ saugoti paslapt∞ ilgai, nes
jiems buvo grasinama ar kartojama, kad
tai yra j˜ paãi˜ kaltò. Patikinkite vaikà,
kad tai, kas atsitiko, nòra jo kaltò.

•
Paai‰kinkite vaikui, koki˜ veiksm˜ im-
sitòs.
Øtarimas apie galimai patirtà smurtà yra
pakankama prieÏastis prane‰ti apie tai vai-
ko teisi˜ apsaugos tarnybai. Pasakykite,
kad jums reikòs pasikalbòti su teta ar dòde,
kuri jau yra padòjusi kitiems tokiems, kaip
jis vaikams. Patikinkite, kad nieko nesaky-
site tòvams, jei galimas smurtautojas yra
‰eimos narys.

•
Jei vaikas jums papasakoja apie patirtà
smurtà (pavyzdÏiui, seksualin∞) i‰ karto po
∞vykio, neprauskite vaiko ir neskubòkite
perrengti drabuÏi˜ – tai gali bti svarbs
∞kalãiai.

•
Nepasakokite kitiems Ïmonòms, ku-
riems to Ïinoti nebtina. Gerbkite vaiko
privatumà.

•
Jei vaikas pasirinko jus savo patikòti-
niu, tai bkite kartu, kai jis tai turòs papa-
sakoti kitiems Ïmonòms, palaikykite, pa-
dòkite jam saugiau jaustis.

DaÏnai pedagogams, dirbantiems su vaikais, kyla klausim˜, kaip reikia elgtis su smurtà paty-
rusiu vaiku. Ar reikia elgtis kaip nors ypatingai? Ne. Tiesiog nepamir‰kite, kad ‰vietimo
∞staiga tokiam vaikui galbt yra pati saugiausia vieta. âia, bdamas saugus, vaikas gali i‰-
reik‰ti savo lides∞, pykt∞, ilges∞ ir kitus skausmingus ir daÏnai suaugusiesiems sunkiai i‰tve-
riamus jausmus. Pamokykite vaikus konstruktyvi˜ pykãio ar lidesio rei‰kimo bd˜, ne-
drauskite jiems pykti ir lidòti, bkite kantrs ir supratingi, priimkite vaikà su jo skausminga
patirtimi, ‰itaip padòsite vaikui patikòti, kad suaugusieji gali bti mylintys ir rpestingi, o jis
yra vertas meilòs ir rpinimosi.

KÑ DARYTI, JEI ØTARIATE, KAD VAIKAS PATIRIA
SMURTÑ?
Jei ∞tariate, kad vaikas patiria smurtà, nebijokite kreiptis pagalbos ∞ kompetentingus Ïmones.
Tam, kad galòtumòte argumentuoti savo ∞tarimà, stebòkite ir fiksuokite vaiko elges∞, venkite
vertinim˜. Pvz. „Jonukas ∞kando, sulauÏò, ∞spyrò“, o ne „Jonukas buvo tiesiog baisus, ne-
draugi‰kas“ ir pan. Svarbu atsiÏvelgti ∞ kiekvieno vaiko unikalumà.

Pasitarkite su profesionalais, vaik˜ teisi˜ ar vaik˜ elgesio specialistais, neminòdami vaiko var-
do ir pavardòs tol, kol tikrai priimsite sprendimà apie savo ∞tarimus informuoti oficialias vai-
ko teisi˜ apsaugos tarnybas. Kaip nòra vienos smurtinio elgesio prieÏasties, taip ir suaugusio-
jo, siekianãio apsaugoti vaikà, veiksmai turi bti individuals kiekvienu atveju, atsiÏvelgiant ∞
konkretaus vaiko situacijà.

Venkite ir neskubòkite savo ∞tarimais pasidalinti su vaiko tòvais. DaÏnai vaikas smurtà patiria
btent ‰eimoje ir js˜ skuboti veiksmai gali i‰gàsdinti ‰eimos narius arba sukelti pykt∞, gali
turòti neprognozuojam˜ padarini˜ vaikui. Taip pat neaptarinòkite konkretaus vaiko su savo
bendradarbiais tol, kol nesate tikri, kokiu tikslu tai darote – ar noròdami gauti papildomos
informacijos, ar sumaÏinti savo nerimà.

Neskubòkite i‰vie‰inti vaiko vardo ir pavardòs, apginkite ir saugokite jo privatumà.

•
Seksualinis vaiko elgesys yra nukreiptas ∞ su-
augus∞ Ïmog˜ ir sukelia jam diskomfortà.
Øprasta, kad vaikai buãiuoja suaugusiuosius,
juos apkabina. Jie daro tai spontani‰kai, arba
jiems buvo taip liepta. Kai vaikas lieãia suau-
gus∞j∞ labiau suaugusiems ∞prastu bdu, siekia
seksualini˜ prisilietim˜ i‰ suaugusiojo ar silo
save kaip sekso objektà, tai turòt˜ kelti pagr∞s-
tà nerimà.

•
Seksualinis elgesys yra susij´s su intensyvia gò-
da, kalte, baime. Natralus vaik˜ seksualinis
elgesys yra spontani‰kas, linksmas ir nerpes-
tingas, lydimas kikenimo ir kvailiojimo. UÏ-
tikti „tai“ darantys vaikai paprastai susigòsta ir
jauãiasi kalti, taãiau tie jausmai nòra labai in-
tensyvs ir i‰ esmòs skiriasi nuo intensyvios
kaltòs, baimòs ir nerimo, kur∞ i‰gyvena vaikas,
patyr´s seksualin´ prievartà, papirktas ar/ir
prigàsdintas.

•
Vaikas skriaudÏia arba lyti‰kai stimuliuoja gy-
vnus, seksualizuoja daiktus, Ïmones ar santy-
kius. PavyzdÏiui, vaikas sako apie kità vaikà ar
suaugus∞ Ïmog˜, kad „jis nori su manim sek-
so“, be jokio adekvataus tam pagrindo. Vaikas
mato kasdienius objektus kaip seksualius ar
tam skirtus.

•
Vaikas seksualinius veiksmus paai‰kina nelo-
gi‰kai (pavyzdÏiui, „ji nesakò, kad nenori“).
Øprasta, kad vaikai, uÏklupti ÏaidÏiant seksua-
linius Ïaidimus, bando paai‰kinti, kà ir kodòl
jie daro (pavyzdÏiui, „mes ÏaidÏiame „dakta-
rà“). Jei vaikas neigia savo atsakomyb´ ar jo
paai‰kinimas rodo akivaizd˜ kito Ïmogaus tei-
si˜ ignoravimà, tai kelia susirpinimà.

•
Seksualinis vaiko elgesys susij´s su papirkinòji-
mu, Ïeminimu, gàsdinimu, manipuliacijomis.
Normalus ir sveikas seksualinis Ïaidimas yra
savanori‰kas, abipusis, dÏiaugsmingas. Øtarimà
kelia seksualinis vaiko elgesys, jei yra naudoja-
ma fizinò ar emocinò prievarta – ‰antaÏas, gàs-
dinimai ir pan.
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Austòja Landsbergienò

UÎSIENIEâIˆ, ATVYKUSIˆ
GYVENTI Ø LIETUVÑ  VAIKAS

Europos ir JAV edukologams jau ne vienà de‰imtmet∞ yra akivaizdu, kad homoge-
ni‰ka vaik˜ grupò – nebedaÏnai pasitaikantis rei‰kinys. ·iais laikais ∞ tà paãià grup´
susirenka „visokio plauko“ vaikai, kalbantys ∞vairiausiomis kalbomis. Tai – ir nau-
jas i‰‰kis ugdytojams, kuri˜ daugelis krimto mokslus tais laikais, kai apie tokià si-
tuacijà net nebuvo kalbama. Ypaã tai aktualu stovint Europos Sàjungos akistatoje:
juk netrukus galime sulaukti migrant˜ i‰ paãi˜ ∞vairiausi˜ valstybi˜, kurie kalbòs
savo kalba, turòs savas tradicijas ir... atsive‰ savo vaikus, kuriuos patikòs ms˜ –
Lietuvos pedagog˜ – globai.

1.
Susiformav´s lytinis ir rasinis identitetas. Vai-
kas supranta, kad tai yra nekintantis vienetas.

2.
Supranta, kad yra ‰eimos narys. Domisi kit˜
‰eimomis, pvz., kodòl Agnò gyvena tik su ma-
myte?

3.
Ypaã domisi vaik˜ poÏiriu ∞ tai, kas j∞ i‰skiria.

4.
Domisi lytiniais, rasiniais, etniniais, fiziniais
Ïmoni˜ pana‰umais ir skirtumais.

5.
Pradeda domòtis socioekonominiu statusu,
amÏiumi (Man penkeri. A‰ moku daugiau nei
mano brolis ir pan.), senòjimu (Kas bus, kai
man bus tiek met˜, kiek moãiutei? ir pan.).

6.
Kuria ∞vairias teorijas, kuriomis bando ai‰kinti
Ïmoni˜ skirtumus.

7.
Ypaã imlus negatyviems socialiniams stereoti-
pams, kuri˜ gali susilaukti.

8.
Lengvai priima stereotipus. Pradeda erzinti ar
atstumia tuos, kurie neatitinka „norm˜“, pa-
vyzdÏiui, apknius, ne‰iojanãius akinius ir pan.

9.
Padidòja galimybò, kad j∞ erzins ar atstums dòl
to, kad i‰siskiria.

10.
Sugeba kriti‰kai màstyti apie stereotipus; gali
lyginti realyb´ su stereotipais; supranta, kas
yra teisinga, o kas – ne.

Kiekvienas vaikas – jau nekalbant apie vaikà i‰ kitos ‰alies – turi savità kultrin∞ kontekstà, kur∞
atsine‰a ∞ grup´. Dar prie‰ kalbant apie ∞vairiapusi‰kà kultrine prasme ugdymo turin∞ reikòt˜
paminòti tai, kad svarbu suprasti, kaip save ir aplinkinius suvokia penkiameãiai. Jie jau nebòra
„tabula rasa“: jie jau girdòjo, matò ir susiformavo tam tikrà poÏir∞ ∞ Ïmoni˜ pana‰umus ir skir-
tumus, taãiau vis dar labai atviri naujai informacijai. Amerikieãi˜ edukologas Derman-Sparks
i‰skyrò ‰iuos bruoÏus, bdingus penkiameãiams:
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Kriti‰kas Ïvilgsnis ∞ vaik˜ Ïirimas televizijos laidas ir kit˜
Ïiniasklaidos priemoni˜ pateikiamà informacijà vaikams
Nepamir‰kite, kad – nors ir netiesiogiai – i‰ televizijos ekran˜, radijo, vaiki‰k˜ knyguãi˜ ar
Ïaisliuk˜ vaikai gali mokytis stereotipinio màstymo.

I‰sami kryptinga savianalizò
Pedagogams daÏnai atrodo, kad i‰ankstines nuostatas formuoja ‰eima, taãiau taip bna toli
graÏu ne visada. Atkreipkite kritin∞ Ïvilgsn∞ ir ∞ save – gal js˜ komentarai irgi skaudina, nors
atrodo visai nekalti? Juk jums taip pat daro ∞takà js˜ ∞sitikinimai, nuomonòs, i‰ankstinòs
nuostatos ir kultra.

Informacijos apie vaiko kultrin´ aplinkà integravimas ∞
ugdymo turin∞ bei procesà
Beveik ne∞manoma apibròÏti, kokie vaik˜ i‰ skirting˜ kultr˜ ugdymosi poreikiai arba optimals
t˜ poreiki˜ tenkinimo bdai – visa tai js suprasite, surink´ informacijà apie konkret˜ vaikà.

DaÏniausiai vis dòlto susiduriame su „turistiniu“ ugdymo turiniu – tai toks ugdymo turinys, kai
kitos kultros yra tarsi „aplankomos“: parodomos „kitoki˜“ vaik˜ nuotraukos, „kitoks“ maistas ir
pan. Tokio ugdymo turinio esmò yra ta, kad akivaizdus skirstymas ∞ „mus“ ir „juos“. ·io ugdymo
turinio integracinòje visuomenòje privalòsime atsisakyti, nes jis nepadeda adekvaãiai siekti sociali-
ni˜, emocini˜ bei paÏintini˜ ugdymo tiksl˜ visiems vaikams, neskatina tolerancijos ∞vairovei, ne-
pritaikytas kultrinei bei lingvistinei ∞vairovei, nesuteikia galimybòs kiekvieno vaiko savirai‰kai bei
pasitikòjimui savimi ugdyti, nòra lankstus individualiems vaiko poreikiams.

11.
Pradeda kriti‰kai màstyti apie tai, kas gali ki-
tus ∞skaudinti (pravardÏiavimas, erzinimas).

12.
Yra subrend´s priimti savo ir kit˜ skirtumus.

13.
Gali kriti‰kai màstyti apie tam tikras visuome-
nòs normas, bet tik remdamasis asmenine pa-
tirtimi, (kai kurie Ïmonòs sako, kad Ïmonòs
veÏimòliuose negali dirbti parduotuvòse, ta-
ãiau teta Agnò dirba).

14.
Atranda bdus, kaip reaguoti ∞ nedorà elges∞
ar komentarus.

15.
Tinkamai reaguoja ∞ istorijas apie Ïmones, ku-
rie kovojo uÏ lygyb´ – ypaã jei toki˜ Ïmoni˜
buvo/yra jo aplinkoje.

16.
Suaugusiojo padedamas gali imtis konkreãi˜
veiksm˜, kad integruot˜ atstumtàj∞ ∞ grup´.

REKOMENDACIJOS PEDAGOGUI,
DIRBANâIAM DAUGIAKULTÌRñJE GRUPñJE

Numatyti tikslus
Îinodami ‰ias penkiameãi˜ savybes, galime i‰kelti tikslus, kurie padòt˜ ugdymo turin∞ pa-
versti daugiakultriu:

•
skatinti ∞vairiapus´ vaiko savirai‰kà ir pasi-
tikòjimà savimi;

•
skatinti kiekvieno vaiko lygiavert∞ bei em-
pati‰kà bendravimà su aplinkiniais;

•
skatinti kritin∞ stereotip˜ ir i‰ankstinòs
nuomonòs vertinimà;

•
skatinti vaikà kovoti uÏ savo ir kit˜ teises,
kai susiduriama su neteisybe.

I‰siai‰kinti vaiko patirt∞ bei kultrines nuostatas
Puikiai Ïinome, kad ugdymo turinio planavimo centre turi bti vaikas. Atòjus vaikui ∞ grup´,
pedagogas turi pasidomòti, kokie yra vaiko poreikiai, potyriai, kuo jis domisi, kokie jam kyla
klausimai, jausmai ir pan. Ypaã svarbu, kad ugdytojas rinkt˜ tokio pobdÏio informacijà
nuolat: jei nesuprantate vaiko kalbos, stebòkite, kaip jis bendrauja su kitais, kalbòkitòs su tò-
vais. I‰ tòv˜ taip pat reikòt˜ surinkti informacijà apie tai :

•
ar tòvai bendrauja tik su savo kultros at-
stovais, ar priima ir juos supanãià aplin-
kà/kultrà;

·EIMA

KULTÌRINIAI

PANA·UMAI IR

SKIRTUMAI

SPECIALIEJI

POREIKIAI

AMÎIUS LYTIS

SOCIALINñ

KLASñ

RASINIAI

PANA·UMAI

IR SKIRTUMAI

Daugiakultròje aplinkoje, kokioje dabar mes
gyvename, geriausia, kai Ïmoni˜ skirtumai ir
pana‰umai pleãia vaiko akirat∞ bei ugdo jo to-
lerancijà. Ugdytojui bt˜ naudinga surinkti
visà ∞manomà informacijà apie kiekvieno vai-
ko ‰eimà, o paskui tà informacijà integruoti ∞
ugdymo turin∞, kad visi vaikai grupòje susipa-
Ïint˜ su skirting˜ kultr˜ atstovais bei i‰mok-
t˜ juos vertinti bei gerbti. Schemoje pateikia-
mas pavyzdys, kokios potemòs galòt˜ sudo-
minti:

•
kokie pagrindiniai vaiko kultros identite-
to bruoÏai, kas ypaã svarbu, kokie vaidme-
nys tenka vyrui/moteriai kultrinòje vaiko
terpòje, kà tòvai patart˜ daryti, jei vaikas
susilaukt˜ komentar˜ savo atÏvilgiu;

•
ar vaikas yra anksãiau patyr´s „kultrin∞
‰okà“. Kultrinis ‰okas daÏniausiai i‰tin-
ka susidrus su kitokiomis tradicijomis,
kitokiais paproãiais ir pan. Suaug´ tai
priima natraliai, taãiau vaikui daÏnai i‰-
kyla begalò klausim˜, griva jo susikurtas
pasaulio ∞sivaizdavimas. Tokiu metu b-
tina suaugusiojo pagalba ir parama.

•
kokia tòv˜ nuomonò apie daugiakultr∞
ugdymo turin∞ ir t. t.
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Kalbos ugdymo bdai
Bene didÏiausia problema, susidrus su uÏsienieãi˜ ar i‰ kit˜ kultr˜ atòjusiais vaikais, yra
kalbos barjeras. Mokslininkai dar ir dabar ginãijasi: ar reikia vaikà „∞mesti“ ∞ naujos kalbos
terp´ ir taip priversti j∞ i‰mokti naujà kalbà, ar reikia tvirtinti gimtosios kalbos pamatus pa-
maÏu integruojant ir kità kalbà. Îinoma, jei pedagogas nemoka vaiko gimtosios kalbos (o
taip daÏniausiai ir bna), tai i‰eitis tòra viena. ·i problema ypaã aktuali JAV, kur net 14%
moksleivi˜ namuose kalba ne angl˜ kalba, todòl toje ‰alyje ir atlikta daugiausiai tyrim˜. Ty-
rimai rodo, kad vaikams daug geriau (ne tik emoci‰kai, bet ir akademine prasme), jei vis˜
pirma gerai i‰mokstama gimtoji kalba. PavyzdÏiui, Kalifornijos Carpinteria mieste buvo at-
liktas tyrimas, kurio metu tirti ispani‰kai kalbantys vaikai. Pirmàjà vaik˜ grup´ sudarò vai-
kai, kurie òjo ∞ „ispani‰kai kalbanãius“ darÏelius (su angl˜ kalbos mokymu), o antràjà – ∞
„angli‰kai kalbanãius“. Pradinòse klasòse daug geresni˜ rezultat˜ pasiekò vaikai, kurie òjo ∞
„ispani‰kai kalbanãius“ darÏelius ir mokòsi angl˜ kalbos kaip antrosios kalbos. Taãiau dòl vi-
sai suprantam˜ prieÏasãi˜ toki˜ program˜, kuriose visiems vaikams bt˜ galima mokytis j˜
gimtàja kalba, pasila yra ne∞manoma. Kaip tokiam vaikui gali padòti pedagogas? Vis˜ pir-
ma, jis turi i‰manyti kalbos i‰mokimo procesà ir pritaikyti ugdymo turin∞ ypatingam atvejui.

•
Pirmoje naujos kalbos i‰mokimo stadijoje vaikai tik klausosi ir bando i‰‰ifruoti jiems dar ne-
paÏ∞stamus kodus. ·ioje stadijoje pedagogas turi taip bendrauti su vaiku, kad vaikui reikòt˜ tik
i‰klausyti ir atlikti tam tikrus paprastus veiksmus: pavyzdÏiui, nusiplauk rankas“, “sutvarkyk
Ïaisliukus“ ir pan. Bt˜ labai gerai ir paãiam pedagogui turòti svarbiausi˜ frazi˜ vaiko gimtàja
kalba Ïodynòl∞ (tòvai su malonumu jums i‰vers pageidaujamas frazes), kuris padòt˜ ekstrema-
liomis situacijomis. PavyzdÏiui, „mama ateis greitai“, „dabar eisime ∞ laukà“ ir pan. Bendravimà
‰ioje stadijoje turtina gestai, veiksmai, paveiksliukai ir kt. vaizdinòs priemonòs. ·is periodas gali
trukti nuo keli˜ savaiãi˜ iki keleto mònesi˜ – viskas priklauso nuo vaiko pasitikòjimo savimi ir
adaptacijos lygmens.

•
Antrojoje naujos kalbos i‰mokimo stadijoje vaikas jau supranta pagrindinius, daÏniausiai
vartojamus ÏodÏius ir turi savo – jau internalizuotà – Ïodynòl∞. Dabar vaikas gali jums atsakyti
„taip“, „ne“; atsakyti ∞ paprastus klausimus, prasidedanãius „Kas…? kaip..? kur..?“; atsakyti ∞
„Ar/ar“ klausimus; pasakyti pagrindinius daiktavardÏius (pavyzdÏiui, ma‰ina, lòlò, stalas, tualetas
ir t.t.). I‰auga vaiko motyvacija – jis jauãiasi labai laimingas, kad gali pradòti bendrauti. Netai-
sykite vaiko klaid˜! ·ioje stadijoje vaikas vis dar labai daug klausosi, o supratimas dar labai ri-
botas, todòl leiskite jam paãiam gilintis ∞ naujos kalbos labirintus. ·is periodas paprastai uÏtrun-
ka apie 2–3 mònesius.

Taikytini darbo bdai, metodai
Mokyti vaikus, atòjusius i‰ kitos kultrinòs terpòs – nelengvas uÏdavinys. Vaikas ‰vietimo
∞staigoje susiduria su svetimu pasauliu. Darbo su ‰iais vaikais tikslas – integruoti juos ∞  bend-
ruomen´ bei adaptuoti j˜ elges∞ priklausomai nuo situacijos. ·iuo atveju pedagog˜ tikslas – pa-
dòti i‰laikyti pirmin∞ kultrin∞ identitetà ir i‰mokyti vaikà efektyviai funkcionuoti visuomenòje,
kurioje jis atsidrò. Kad pedagogà lydòt˜ sòkmò, patartina atsiÏvelgti ∞ tam tikrus aspektus.

•
Pedagogas turi ∞sigilinti ∞ ry‰∞ tarp vaiko vystymosi ir kultros. Standartai, prie kuri˜ pedagogas
gali bti ∞prat´s, nebtinai pasiteisins dirbant su vaikais i‰ kitos kultrinòs terpòs.

•
Pedagogas turi vengti standartini˜ vertinimo form˜, nes jos daÏniausiai nòra pritaikytos vai-
kams i‰ kit˜ kultrini˜ terpi˜. Labiausiai tinka stebòjimas ir individualios vaiko paÏangos verti-
nimas kompetencij˜ srityse.

•
Pedagogas turi sutarti su tòvais. Tai nerei‰kia, kad ir namuose, ir ‰vietimo ∞staigoje bus diegia-
mos identi‰kos vertybi˜ sistemos, taãiau ugdytojai ir tòvai privalo gerbti ir rodyti pagarbà tam,
kas vyksta uÏ ‰vietimo ∞staigos ar nam˜ rib˜.

•
Rinkdami informacijà apie kultrinius pana-
‰umus ir skirtumus, pasidomòkite ‰eimos
struktra; kalba; kasdienybe; pasakomis/mu-
zika/‰okiu; maistu/maisto ruo‰imu; laisvalai-
kiu; ‰venãi˜ ritualais; kà ‰eima i‰skiria kaip
bdinga tik jiems.

•
Rinkdami informacijà apie rasinius pana‰u-
mus ir skirtumus, atkreipkite dòmes∞ ∞: fizines
ypatybes (oda, akys, plaukai); situacijà ‰eimo-
je (juk santuoka gali bti tarprasinò); kokia
‰eimos nuomonò apie kitos rasòs Ïmones.

•
Kalbòdami apie lytis, i‰siai‰kinkite, kokius
vaidmenis ‰eimoje atlieka moterys, vyrai, ber-
niukai bei mergaitòs; gerbkite tradicijas, ta-
ãiau neleiskite ∞si‰aknyti stereotipams.

•
Net jei ir nòra speciali˜j˜ poreiki˜ vaik˜ ar j˜
‰eimos nari˜ grupòje, toki˜ tikrai bus kur
nors netoliese: kalbòkite su vaikais apie tai,
kaip skiriasi j˜ gyvenimas, kokias specialiàsias
priemones jie naudoja, kad galòt˜ integruotis
∞ visuomen´, kaip galima jiems padòti (ne tik
mes konkreãiai, bet ir visuomenò).

•
Kalbòdami apie amÏi˜, susiÏinokite viskà apie
tòvus, senelius; apie vaidmens/statuso ‰eimoje
priklausomyb´ nuo amÏiaus; apie ligas ar arti-
m˜j˜ mirt∞.

•
Kalbòdami apie socialin´ padòt∞ kalbòkite apie
∞vairias profesijas (galite pasikviesti tòvus, kad
papasakot˜, kà jie dirba – arba net aplankyti
juos darbovietòje), apie skirtingus uÏdarbius;
nedarbà; benamius. Neleiskite ∞si‰aknyti stere-
otipams ir skatinkite vaikus gerbti vis˜ profe-
sij˜ darbuotojus.

•
Pedagogas turi i‰mokti nei‰skirti vaik˜ uÏ tam tikrus stereotipi‰kai puikius nuopelnus (pavyz-
dÏiui, paklusnumà). Vaikai labai jautriai reaguoja ∞ tai, kaip juos vertina suaugusieji. Nesulauk´
pagyrimo, jie lengvai praranda pasitikòjimà savimi. Tai, kas girtina vienoje kultroje, gali bti
smerktina kitoje, todòl reikia susilaikyti nuo vertinam˜j˜ komentar˜.

•
Pedagogas turi suartòti su vaiku, nes tyrimai rodo, kad, esant asmeniniam kontaktui, vaikai –
net ir visi‰kai nekalbantys vyraujanãia kalba – rodo daugiau iniciatyvos ir yra imlesni. ·ie vaikai
atsiduria jiems visi‰kai nepaÏ∞stamoje erdvòje, todòl labai svarbu uÏmegzti emocin∞ kontaktà.
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2
Ona Monkeviãienò

VAIKAS, TURINTIS EMOCINIˆ
IR ELGESIO SUNKUMˆ

AGRESYVUS ELGESYS
Pedagogai ir tòvai pastebi, kad kai kurie prie‰mokyklinio amÏiaus ir pradini˜ klasi˜ vaikai el-
giasi agresyviau nei kiti.

Agresyvus elgesys yra toks veiksmas ar poelgis, kuriuo tikslingai siekiama pakenkti ki-
tam arba norima kà nors naikinti. Asmuo turi ketinimà pakenkti kitam, i‰lieti ant kito su-
sikaupus∞ pykt∞, reikalauti privilegij˜, jis nori valdyti, dominuoti ir pasirenka veiksmus, kurie
sukelia fizin∞ skausmà, ∞ÏeidÏia, Ïemina, naikina.

Skiriami ∞ daiktus ir ∞ Ïmones nukreipti agresyvs veiksmai. Ø daiktus nukreipti agresy-
vs veiksmai – daikt˜ atòmimas, lauÏymas, dauÏymas, Ïaidimo vietos uÏvaldymas ir kt. Vai-
kai griebiasi ‰i˜ agresyvi˜ veiksm˜, kad atimt˜ i‰ kito tai, kà ‰is turi, i‰stumt˜ i‰ Ïaidimo vie-
tos, i‰sikariaut˜ pirmumo teis´ ir kita. Agresija daÏniausiai i‰rei‰kiama fiziniais veiksmais.
Vaikai gali pykti ir tiesiog ant daikt˜, pavyzdÏiui, kad daiktas guli ant kelio ir „nepasitrau-
kia“, nes jiems bdingas daikt˜ sugyvinimas (vaikai priskiria daiktams Ïmogaus savybes).
Tuomet agresyvs j˜ veiksmai nukreipti tiesiai ∞ daiktà. Siekio pakenkti kitam Ïmogui ‰iuo
atveju nòra. Kartais vaikai nesusivokia, ant ko ir kodòl pyksta (ant sav´s, kad nesugebòjo, kad
patyrò nesòkm´, ar ant kito), todòl savo pykt∞ nesàmoningai i‰lieja ant daikt˜. Ø Ïmones nu-
kreipti agresyvs veiksmai – siekis pakenkti kitam, i‰lieti ant kito susikaupus∞ pykt∞, reika-
lauti privilegij˜, siekis dominuoti, daryti ∞takà kitam mu‰imu, ‰aipymusi, kritikavimu ir kt.
Agresija rei‰kiama ir fiziniais veiksmais, ir ÏodÏiais. Agresyviai kariaujama dòl pagrindinio
vaidmens Ïaidime, dòl mamos, tòãio ar pedagogo dòmesio, dòl savo sumanymo ∞gyvendini-
mo ÏaidÏiant keliems vaikams kartu ir kt.

Tyrimai rodo, kad penkiameãiam ‰e‰iameãiam vaikui bdingesni ∞ Ïmones nukreipti agresy-
vs veiksmai (iki 4 met˜ bdingesni ∞ daiktus nukreipti agresyvs veiksmai), be to, vaikas ag-
resijà rei‰kia ne tik fiziniais veiksmais, kaip iki 4 met˜, bet ir ÏodÏiais.

Tyrimai rodo ir kità tendencijà – jei 2 met˜ vaikui bdingi ∞ daiktus nukreipti agresyvs
veiksmai, tai vòliau bus bdingi ir ∞ Ïmones nukreipti agresyvs veiksmai.

âia apibdintos visos stadijos, nes neÏinia, kokios stadijos vaikas gali pakliti ∞ js˜ grup´.
Gali bti, kad vaikas jau kuris laikas gyvena Lietuvoje ir susidrò su ‰ia kalba, gali bti, kad
‰ia kalba bendrauja vienas tòv˜, o gali bti taip, kad vaikas niekada negirdòjo nò vieno lietu-
vi‰ko ÏodÏio. Suprantama, su kiekvienu ‰i˜ vaik˜ reikòt˜ bendrauti skirtingai.

Svarbiausia, kad kiekvienoje grupòje bt˜ sukurta saugi kultrine prasme aplinka visiems jo-
je esantiems vaikams. Saugi kultrine prasme aplinka – tai saugi ir psichologine, ir fizine
prasme aplinka, kurioje vaikas jauãiasi saugus ir reikalingas. Bendraukite su ‰eimomis, i‰siai‰-
kinkite visus kultrinius niuansus. I‰siai‰kinkite, kokiose ‰alyse vaikas jau gyveno ir perskai-
tykite literatrà, kurià rasite ta tema. Perskaitykite ne vienà knygà – tik taip susidarysite ob-
jektyv˜ vaizdà. ·v´skite ne tik bendràsias lietuvi‰kas ‰ventes, bet ir visas, kurias ‰venãia vaikai
js˜ grupòje. Skatinkite vaikus kuo daugiau bendrauti namuose gimtàja kalba: skaityti, kal-
bòti, klausytis – taip jie greiãiau ims suprasti lietuvi‰kai. Taip pat klausykite ir stebòkite vai-
kus nuolat, nes tik jie jums leis suprasti, ar js˜ grupòje yra saugi kultrine prasme aplinka.

•
Treãiojoje naujos kalbos i‰mokimo stadijoje vaikai pradeda kalbòti trumpais sakiniais, frazò-
mis ir gali lygiaverti‰kai bendrauti su kitais. Jie vis dar daro gramatikos ir tarimo klaid˜, taãiau
jau gali reik‰ti savo mintis. Klaidas taisykite savo pavyzdÏiu ir taisyklinga vartosena, o ne tiesio-
giai taisydami , skatinkite vaiko bendravimà su kitais, skatinkite j∞ reik‰ti savo mintis – taip bus
greiãiau i‰mokstama nauja kalba. Vaikai ‰ioje stadijoje mokosi veikdami, todòl svarbu, kad jie
nuolat galòt˜ turtinti savo mokòjimus ir gebòjimus. ·is periodas trunka iki 2 met˜.

•
Ketvirtojoje naujos kalbos i‰mokimo stadijoje vaikai laisvai bendrauja kasdieniniame kon-
tekste ir daro labai maÏai klaid˜, taãiau tiksliniuose pokalbiuose jiems vis dar trksta Ïodyno
bei ∞gdÏi˜. Pedagogus daÏnai toks „tobulas“ kalbos mokòjimas apgauna: jiems nesuprantama,
kad puikiai kalbantis vaikas nesupranta, jei jam ai‰kinama kas nors specifinio. ·iuo metu ypaã
svarbi pedagogo parama – ne galvoti, kad vaikas lòtas ar negabus, o padòti jam integruotis ∞
naujosios kalbos aplinkà. ·is periodas trunka dar 3–4 metus ir tik po to galima sakyti, kad vaikas
kalba antràja kalba taip, kaip gimtàja.
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VPU dòstytoj˜ ir magistrant˜ tyrimas (2003) parodò, kad ir prie‰mokyklini˜ grupi˜ pedagogai
∞sitraukia ∞ jògos varÏybas su vaiku. Jei vaikas elgòsi negatyviai, tik ∞ 27,5% situacij˜ pedagog˜
atsakas buvo pozityvus, tuo tarpu net ∞ 38,8% situacij˜ pedagogai reagavo negatyviai, t. y. pra-
dòjo jògos varÏybas su vaiku, „mokydami“ j∞ agresyvaus reagavimo bd˜.

Agresyv˜ vaik˜ elges∞ suaugusieji skatina, turòdami kuo geriausius tikslus: padòti vaikui atsisa-
kyti agresyvi˜ veiksm˜, mokytis bendrauti taikiai. Tiek tòvams, tiek pedagogams vis dar trksta
reikiamo psichologinio ra‰tingumo, kad atrast˜, perimt˜ ir naudot˜ tuos bdus, kurie i‰ ties˜
skatina aplinkiniams priimtinà taik˜ vaik˜ elges∞.

2.
Agresyvus elgesys gali bti i‰moktas. Jei
vaiko nam˜ aplinkoje kas nors elgiasi agre-
syviai ir taip valdo kitus, vaikas padaro i‰va-
dà, kad agresyvs veiksmai leistini, kad tai
stipraus Ïmogaus bruoÏas, ir i‰bando tok∞
elges∞ bendraudamas su kitais vaikais. Pa-
vyzdÏiui, jei namie vaikas drausminamas
mu‰imu, jis mu‰a kità vaikà, kai jam atro-
do, kad ‰is elgiasi netinkamai. Mantas gru-
pòje sudavò kitam vaikui, kai ‰is paòmò jo
ma‰inòl´, ir ilgai nesuprato, kodòl visi ma-
no, kad jis pasielgò netinkamai. Netinka-
mai, jo nuomone, pasielgò ma‰inòl´ paòm´s
berniukas.

Suaugusieji patys nepagalvoj´ paskatina agresyvaus elgesio ∞sitvirtinimà:

•
Demonstruodami jògos skirtumà, drausmina vaikà: bara, stato ∞ kampà, pajuokia, kritikuoja,
mu‰a. Vaikas i‰moksta ‰i˜ agresyvaus elgesio veiksm˜, mògdÏiodamas suaugusiuosius.

•
Netinkamu atsaku ∞ agresyv˜ elges∞ j∞ dar labiau paskatina. PavyzdÏiui, mama liepia jaunes-
niam vaikui susitvarkyti Ïaislus. ·is protestuoja, atsikalbinòja, uÏsispiria, piktai verkia. Tada ma-
ma nusprendÏia kitaip: tegul Ïaislus sutvarkys vyresnysis, pakaks, jei jaunesnysis padòs ∞ vietà dò-
lion´, su kuria kà tik Ïaidò. Vaikas i‰ to padaro i‰vadà: elgdamasis agresyviai jis gali i‰vengti nema-
loni˜ pareig˜, ∞veikti kità Ïmog˜. Kità kartà jis btent taip ir pasielgs.

•
Liepia, priverãia liautis elgtis agresyviai, taip skatindami agresyv˜ elges∞. Vaikams susipe-
‰us, tòvai arba pedagogas liepia jiems liautis, jòga juos i‰skiria, apibara, nubaudÏia. Agresyvs
vaik˜ veiksmai laikinai sustabdomi, taãiau agresyvus elgesys paskatinamas ir bus naudojamas atei-
tyje, nes vaikas ∞sidòmi jògos veiksmus susidariusiai situacijai i‰spr´sti.

•
DaÏnai skatina vaikà atsimokòti tuo paãiu j∞ nuskriaudusiam vaikui, taigi vaikas mokosi
atker‰yti. Tai didina agresijà, vòliau toks elgesys perkeliamas ir ∞ santykius su suaugusiuoju. Pa-
vyzdÏiui, Saulius paòmò ir sulauÏò Viliaus kranà. Vilius atsimokòjo tuo paãiu – subraukò Sau-
liaus knygut´. Saulius, degdamas noru atker‰yti, sudavò Viliui. Vilius, nutaik´s progà, paki‰o
kojà pro ‰al∞ bòganãiam Sauliui. ·is griuvo ir skaudÏiai uÏsigavo. Dabar Vilius jautòsi laimòj´s,
o Saulius krò ker‰to planus. Abiej˜ vaik˜ agresyvus elgesys paskatintas: Vili˜ agresyviai elgtis
skatina pergalòs jausmas; Sauli˜ agresyviai elgtis skatina pralaimòjimas ir tro‰kimas atsilyginti
tuo paãiu. Tòvai, nesuvokdami, kad ‰iuo atveju pralaimi abu vaikai, daÏnai pamoko savaj∞:
„Duok jam atgal, ko stovi lyg stuobrys“, „I‰mok apsiginti. Kai kità kartà tave erzins, trenk jam,
tuomet liausis“.

KOKIOS AGRESYVAUS ELGESIO PRIEÎASTYS?

1.
Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikas vis dar
elgiasi impulsyviai – jis automati‰kai
reaguoja ∞ kito ÏodÏius ar veiksmus, atsa-
ko stiprumas tiesiogiai priklauso nuo to,
kok∞ jausmà ir kaip stipriai jis i‰gyvena.
PavyzdÏiui, jei vaikas labai supyk´s, jis
gali stipriai trenkti kitam, nestabteldamas
ir neapmàstydamas kitokio reagavimo
bdo. Jei vaikas nusimin´s, jis puola ∞
a‰aras, nepaisydamas tòãio pastab˜, kad
„vyrai dòl toki˜ niek˜ neverkia“. Vaikas
dar tik mokosi valdyti atsakà ∞ i‰gyvena-
mus jausmus.

•
Suaugusieji patys ∞sitraukia ∞ jògos varÏybas su vaiku. Jei vaikas nepaklsta, jis baramas.
Tuomet vaikas uÏsispiria. Jei tòvai nebeÏino, kà daryti, pasimeta, vaikas patiria pergalòs jausmà,
tai skatina agresyv˜ jo elges∞. Jei tòvai vaikà mu‰a, jòga priverãia paklusti, vaikas uÏsidega noru
atker‰yti. Ker‰to tro‰kimas stiprina agresyv˜ elges∞. Kai vaikas padaro kà nors, kas labai nepa-
tinka tòvams, jis vòl pajunta pergalòs jausmà bei agresyvaus elgesio naudà. Taip ir sukasi uÏbur-
tas ratas, kuriame pralaimi ir tòvai – juk jie nenori skatinti vaiko agresyvumo, ir vaikas – jis ga-
lòt˜ i‰mokti bendrauti taikiai, bet savo aplinkoje mato tik prievartos elgesio model∞.

3.
Agresyvaus elgesio vaikus moko televizija,
kompiuteriniai Ïaidimai, ∞vairs „‰ou“.
Buvo atliekami tyrimai, ∞rodantys agresy-
vaus elgesio pavyzdÏi˜ ∞takà vaiko elgesiui.
Vaikams buvo rodomi filmai, kuriuose
veikòjai elgiasi agresyviai. Lik´ vieni Ïaidi-
m˜ kambaryje vaikai gana detaliai atkarto-
davo visus agresyvius veiksmus su lòlòmis
ir daiktais. Agresyvaus elgesio formavimosi
procesas ai‰kinamas taip: vaikas stebi agre-
syv˜ elges∞, ∞sidòmi situacijas, kuriose jis
tarsi yra leistinas, Ïaisdamas mògdÏioja ag-
resyvius veiksmus (‰audo, mu‰asi, lauÏo,
griauna), visa tai ilgam i‰lieka pasàmonòje;
jei vaiko aplinkoje nesusidaro ‰iam agresy-
viam elgesiui pasireik‰ti palankios sàlygos
(pavyzdÏiui, nei namuose, nei prie‰mo-
kyklinòje grupòje agresyvus elgesys netole-
ruojamas ir stabdomas), vaikas nesigriebia
agresyvi˜ veiksm˜, bet jeigu aplinkoje su-
sidaro palankios sàlygos (pavyzdÏiui, kie-
me toks elgesys vertinamas, prie‰mokykli-
nòje grupòje toleruojamas), vaikas pradeda
elgtis agresyviai.

4.
Agresyviau paprastai elgiasi ilgalaik´ ∞tam-
pà patiriantys vaikai. Jie daug jautresni,
dirglesni, nervingesni nei kiti, jiems bdin-
gi pykãio ir agresijos priepuoliai. Pavyz-
dÏiui, vaikas, kurio tòvai ilgam i‰vaÏiav´ ∞
uÏsien∞, jauãiasi j˜ paliktas, i‰gyvena stresà
ir pradeda elgtis agresyviai. Vaikas, ilgai ne-
pritampantis prie prie‰mokyklinòs grupòs
gyvenimo, gali kelti namuose „isterijas“.
Vaikas tiesiog neÏino kit˜ bd˜ ∞tampai i‰-
lieti. Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikai patiria
∞tampà ir tuomet, kai jiems niekada nelei-
dÏiama daryti to, ko jie nori, ∞tampà jiems
kelia ir j˜ paãi˜ nesugebòjimas ai‰kiai ∞var-
dinti savo norus, suplanuoti ir ∞gyvendinti
ketinimà, sumanymà.

5.
Agresyvus elgesys bdingas emocij˜ ir el-
gesio sutrikim˜ turintiems vaikams. ·ie
vaikai tam tikrose situacijose nuolat elgiasi
agresyviai, j˜ agresyvaus veiksmo ar poelgio
prieÏast∞ bei tikslà ∞Ïvelgti yra sunku, o ag-
resyvus elgesys bna nukreiptas ne tik ∞ kità
vaikà ar suaugus∞j∞, bet ir ∞ daiktus, net ∞ pa-
t∞ save. PavyzdÏiui, vaikas gali dauÏyti galvà
∞ sienà, laikyti pir‰tà vir‰ deganãios Ïvakòs,
spardyti akmen∞ ir kita. ·iuo atveju btina
specialist˜ pagalba, nes vien pedagoginiais
bdais pakeisti vaiko elges∞ nepavyksta.
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3.
Paskatinti i‰lieti agresijà ant negyv˜ daikt˜:

•
kalti, kauk‰òti plaktuku;

•
daryti skylutes skylamu‰iu;

•
plò‰yti, glamÏyti popieri˜.

Btina taip pasilyti ‰ià veiklà vaikui, kad jis
nesuprast˜, jog ji skirta agresyviai energijai i‰-
lieti. Veiklos rezultatus – skylamu‰iu i‰mu‰tus
popierinius skrituliukus, glamÏytà popieri˜ –
svarbu panaudoti tikslingai veiklai (fejerver-
kams, aplikavimui, erdvinei krybai), kad vai-
kas intuityviai pajust˜, kaip agresyvi energija
virto krybine energija.

•
stengiasi i‰ karto uÏvaldyti visà Ïaidim˜
kampà ar erdv´, paversti jà savo nuosavybe;

•
mògsta turòti Ïaisl˜ atsargai – pasideda
Ïaislus atskirai, nors su jais tuo metu ne-
ÏaidÏia;

•
su kitais vaikais Ïaislais nesidalija;

•
gali „savintis“ Ïaislus, o j˜ dingimà ai‰kinti
burtais, pavyzdÏiui: „Atòjo ragana ir i‰sine-
‰ò lòl´“;

•
mògsta kardus, pistoletus, tankus, kareivò-
lius, robotus, galinus ir kt.;

•
stengiasi dominuoti ir „i‰naudoti“ kitus
vaikus: papra‰o kitam vaikui priklausanãio
Ïaislo Ïadòdamas duoti paÏaisti savàj∞, kito
vaiko Ïaislu paÏaidÏia, o savo Ïaislo jam
neduoda;

•
vartoja fizin´ jògà: atima Ïaislus, pastumia,
suduoda;

•
jei fizinòs jògos vartoti neleidÏiama arba
tokius veiksmus sustabdo suaugusieji, vai-
kas pravardÏiuoja, pajuokia, erzina kitus,
‰aiposi i‰ j˜;

•
savo prasikaltimus priskiria kitiems vai-
kams, pavyzdÏiui, sako, kad kito vaiko sta-
tin∞ sugriovò ne jis, o Laura;

•
savo poelgius priskiria ne sau, o kam nors
i‰ i‰oròs – j∞ taip pasielgti privert´s kitas
vaikas; atòj´s baisus burtininkas ir viskà
sujauk´s;

•
nepripaÏ∞sta, neidentifikuoja toki˜ savo
jausm˜ kaip pyktis, sako: „A‰ niekada ne-
pykstu“;

•
nepripaÏ∞sta elgesio rib˜: arba prie‰ jas
protestuoja, jas „griauna“, arba stengiasi
i‰vengti tos situacijos, kuri ribojama tai-
syklòmis.

KAIP MAÎINTI AGRESYVˆ ELGESØ

1.
Pozityviai reaguoti ∞ bet kok∞ vaiko elges∞, net ir agresyv˜, taigi mokyti vaikà taikaus
bendravimo bd˜. Jeigu vaikas supyk´s sugriovò kito statin∞, po visà grupòs kambar∞ i‰barstò
kubelius, pedagogas turòt˜ jam pademonstruoti jautraus, taikaus bendravimo model∞, pavyz-
dÏiui, paklausti: „A‰ matau, kad tu jautiesi blogai. Kas atsitiko? Pagalvokim, kà bt˜ galima pa-
daryti, kad tavo nuotaika pageròt˜, kad tu pasijustum geriau“. Reikia paskatinti i‰sikalbòti, i‰sa-
kyti tai, kas suerzino, supykdò, sukòlò norà ker‰yti. Niekada nemokyti vaiko „atsilyginti tuo pa-
ãiu“. Nesudaryti situacij˜, kuriose agresyviai besielgiantis vaikas pasijust˜ nugalòtojas.

•
laisvo fizinio judòjimo – bògioti, ‰okinòti,
dkti, ròkauti, pavyzdÏiui, ant ãiuÏini˜
„i‰sikrovimo kambaryje“, laukymòje,
mink‰tame sniege;

•
Ïaidim˜ su vandeniu – psti burbulus,
plauti rankas, plukdyti laivelius;

•
dailòs veiklos – tapyti pir‰tais, minkyti del-
nuose mol∞, pie‰ti;

•
vaidybos su lòlòmis, skatinanãios i‰reik‰ti
tai, kà jauãia.

KAIP ATPAÎINTI AGRESYVˆ ELGESØ VAIKUI
ÎAIDÎIANT
Agresyvus vaikas:

•
Stebòti vaikà ir registruoti visas agresyvaus jo
elgesio aprai‰kas. Padaryti agresyvaus elgesio
aprai‰k˜ apra‰à – dienai, savaitei. Suskaiãiuo-
ti, kiek j˜ buvo i‰ viso.

•
Nustatyti, kuriuo dienos metu vaikas bna
agresyviausias. Jei tai bna ryte, papra‰yti tò-
v˜, kad kur∞ laikà prie‰mokyklinòje grupòje
pabt˜ kartu, jei vakarop, papra‰yti, kad
anksãiau parsivest˜ vaikà namo, jei buities si-
tuacijose – tegul ‰alia vaiko nuolat bna peda-
gogo padòjòja(s). Tai labai sumaÏina agresy-
vaus elgesio situacij˜ skaiãi˜, o vaikas apie sa-
ve pradeda galvoti pozityviai.

•
I‰skirti ir paÏymòti tas situacijas bei aplinky-
bes, kuriose vaikas daÏniausiai pasielgia agre-
syviai. Øvertinti, ar agresyvus elgesys teikia vai-
kui kokio nors pasitenkinimo (vaikas ÏaidÏia
atimtu Ïaislu, pajuto nugalòtojo pasitenkini-
mà, atkreipò ∞ save vis˜ dòmes∞).

•
Pagalvoti, kaip pakeisti situacijà, kad vaikas
pasitenkinimo nepajust˜. PavyzdÏiui, tuoj pat
papra‰yti gràÏinti atimtà Ïaislà draugui, su-
teikti nuskriaustajam kokià nors ypatingà pri-
vilegijà, pavyzdÏiui, pamaitinti Ïuvytes. I‰mo-
kyti vaikus nusisukti ir nueiti, jei agresyviu
veiksmu buvo siekiama dominuoti, atkreipti ∞
save dòmes∞.

2.
Pasilyti vaikui veiklos, kuri skatina „i‰silieti“, taigi maÏina agresyvumà:

4.
Imtis speciali˜ agresyvaus elgesio maÏinimo bd˜:
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5.
Jei situacija net taikant specialius agresijos maÏinimo bdus nesikeiãia arba dar blogò-
ja, kreiptis specialist˜ pagalbos.

BAIMIˆ TURINTIS VAIKAS
Tòvai ir pedagogai kartais pastebi, kad vaikai turi baimi˜. Kai kurie vaikai bijo konkreãi˜ da-
lyk˜ – ‰uns, voro, griaustinio, vaiduoklio, raganos, Betmeno; kai kurie bijo tamsos, uÏdaros
aplinkos; kai kurie bijo kaÏko, o ko bijo, negali paai‰kinti.

Ko nors bijoti yra visai natralu – tai saugo mus nuo neapgalvot˜ poelgi˜. PavyzdÏiui, visi
‰iek tiek bijome didelio ‰uns, jei jis be ‰eimininko ir be antsnukio, todòl stengiamòs ramiai
praeiti pro ‰al∞ ar net pasukame i‰ kelio, kad neatsidurtumòme greta jo. Taip i‰vengiame gali-
mo suÏalojimo. Tokià baim´ galima suprasti, ji yra pagr∞sta, jauãiant baim´ galima kontro-
liuoti savo elges∞. Taãiau yra vaik˜ (ir ne tik vaik˜), kurie pani‰kai bijo maÏo priri‰to ‰uniu-
ko, j∞ pamat´ sutrinka, i‰ baimòs verkia, ilgai negali nusiraminti. Ta baimò uÏsit´susi, vaiko
elgesio negalima paveikti paai‰kinimu, kad ‰is ‰uo nepavojingas, pro j∞ praeiti saugu. ·iuo at-
veju galima teigti, kad vaikas turi ‰uns baim´.

Baimòs, kurios vaikui yra problema, apibdinamos kaip: a) neatitinkanãios realios situa-
cijos – pernelyg didelòs esamai situacijai arba i‰gyvenamos visi‰kai saugioje aplinkoje (pavyz-
dÏiui, tamsos baimò) ir kt.; b) baimòs jausmas ir atsakas ∞ j∞ nevaldomi, nekontroliuoja-
mi – t. y. vaikà tiesiog uÏvaldo baimò ir jis nevaldo savo elgesio; nepadeda jokie bdai, ki-
tiems pana‰ioje situacijoje maÏinantys ∞tampà, padedantys nusiraminti, priimti tinkamà
sprendimà arba kreiptis pagalbos; c) vengiama situacij˜, kurios kelia baim´ – pavyzdÏiui,
vaikas bijo eiti ∞ laukà ir Ïaisti kieme, kad atsitiktinai ten nepamatyt˜ ‰uns; vaikas neina mie-
goti, kad nereikòt˜ vienam likti tamsoje; d) baimòs yra ilgalaikòs; e) baimi˜ turinãio vai-
ko elgesys nòra adaptyvus – t. y. baimòs nepadeda vaikui i‰vengti pavoj˜, jos trukdo jam
gyventi, savaranki‰kai Ïaisti, veikti, priverãia atsisakyti kai kurios veiklos, daro priklausomà
nuo kito Ïmogaus.

KAIP ATPAÎINTI BAIMES

•
Vaikas gali turòti neapibròÏt˜ baimi˜ – bijo uÏmigti vienas tamsiame kambaryje, i‰sigàsta kino
teatre uÏgesus ‰viesai (tamsos baimò), bijo vaÏiuoti liftu (uÏdar˜ patalp˜ baimò) ir kt. Psicholo-
ginòs ‰i˜ baimi˜ prieÏastys daÏniausiai yra vaiko nesaugumo jausmas – galbt vaikas jauãiasi
nemylimas, paliktas, vieni‰as, galbt pirmaisiais gyvenimo metais yra patyr´s emocini˜ traum˜.
Galbt vaikui, kaip ir kiekvienam Ïmogui apskritai, yra bdinga tamsos baimò – juk tamsoje
pasaulis tarsi dingsta, i‰nyksta viskas, kas tau brangu, ir lieki vienas.

•
Vaikas gali turòti konkreãi˜ baimi˜, t. y. bijo ‰uns, voro, pelòs, griaustinio, kaukòs – tikòtina,
jog kada nors yra i‰gàsdintas arba mògdÏioja suaugusi˜j˜ baimes. PavyzdÏiui, berniukas, kur∞
i‰gàsdino kaimynas su kauke, tamsoje pro langà paÏiròj´s ∞ kambar∞, ilgai bijojo barzdot˜ ir ki-
toki˜ veid˜, vaiduokli˜. Vaikas, ant kurio lodamas uÏ‰oko ‰uo, bijojo ‰uns. Mergaitò neai‰ku
kodòl bijojo vilko – paai‰kòjo, kad jos mama, ne‰iodama jà ∞sãiose, grybaudama mi‰ke buvo su-
sidrusi akis ∞ ak∞ su vilku, i‰sigando, stovòjo surakinta, kol vilkas nubògo ‰alin. Kita mergaitò
bijojo peli˜, nes jos mama visada uÏ‰okdavo ant kòdòs, vos pamaãiusi pel´.

•
Vaikas gali turòti vaizduotòs baimi˜ – labai gyvai ∞sivaizduoja baubus, raganas, galinus, apie
kuriuos skaitomos knygos, rodomi filmai. Ne tokioje saugioje situacijoje – lik´s vienas, tamsoje
– pradeda bijoti savo susikurt˜ vaizduotòs padar˜. Dauguma penkiameãi˜ ‰e‰iameãi˜ vaik˜ Ïi-
no, kad vaiduokli˜, Ïmogòdr˜ gyvenime nebna, bet vis tiek bijo to, kà ∞sivaizduoja. Kai kurie
vaikai vis dar ai‰kiai neskiria tikrovòs nuo fantazijos ir bijo vis˜ ∞sivaizduojam˜ dalyk˜, toki˜,
koki˜ gyvenime nebna. Vaizduotòs baimes ypaã skatina televizija. Kai vaikui skaitome tekstà
apie baisius dalykus, jis neturi patirties, kad juos realisti‰kai ∞sivaizduot˜, todòl jie jo per daug
nepaveikia. Kai vaikas Ïiri siaubo filmà, realistiniai siaubo vaizdai jau sukurti, jie giliai ∞siròÏia ∞
vaiko sàmon´, ilgai j∞ baugina.

•
Kartu su vaiku nuolat aptarti agresyv˜ jo elge-
s∞ tam tikrose situacijose. Pokalbio metu ai‰-
kiai suformuluoti lkesãius-taisykles, kokiam
jo elgesiui analogi‰koje situacijoje bus pritaria-
ma, o koks elgesys bus sulaikomas, stabdo-
mas. Vaidinant agresyvaus elgesio situacijas,
pamokyti vaikà kit˜, pozityvi˜ reagavimo ∞ si-
tuacijà bd˜.

•
I‰mòginti ir sudaryti apra‰à, kuriame i‰vardina-
mi visi agresyv˜ vaikà raminantys bdai (grieÏtas
Ïvilgsnis, pir‰to pakòlimas auk‰tyn ir kt.). Gali-
ma taikyti login∞ netinkamo elgesio padarini˜
bdà, elgesio problem˜ aptarimà ir sprendimà,
nukreiptà ∞ vaiko savianaliz´. Jokiu bdu negali-
ma apròkti, bausti fizi‰kai, erzinti, pajuokti.

•
Jei vaiko agresyvumas i‰moktas, jei taip jis
pra‰o dòmesio, nereaguoti ∞ j∞ agresyvaus el-
gesio situacijoje. Kai elgiasi tinkamai, skirti
jam daug dòmesio ir girti.

•
Ypaã svarbu pagirti vaikà, kai jis situacijoje, ku-
rioje paprastai elgiasi agresyviai, pasielgia tai-
kiai. Pasikalbòti apie tai su vaiku, skirti tam
daug dòmesio.

•
Pakartoti stebòjimà. Vertinti, ar agresyvaus
elgesio atvej˜ maÏòja, ar situacija nesikeiãia.

KAIP PADñTI VAIKUI ØVEIKTI BAIMES

1.
Pastebòjus, kad vaikas kaÏko bijo, bandyti tiksliau nustatyti, ko jis bijo, kokia tai baimò, ka-
da ir dòl ko ji atsirado. Skatinti vaikà pie‰ti baim´, kalbòti apie jà saugiomis aplinkybòmis
(pavyzdÏiui, vaikas sòdi pedagogui ant keli˜), kad bt˜ galima geriau suvokti baimòs prieÏas-
t∞, kilm´, dyd∞.

2.
Nevartoti frazi˜, menkinanãi˜ vaiko baim´ arba j∞ pat∞: „Jis visai nebaisus, paliesk j∞“, „Koks
tu vyras, jei bijai baubo“. Neignoruoti problemos, neapsimesti, kad nepastebime vaiko bai-
mòs. Geriausia rodyti atjautà ir dòmes∞: „A‰ suprantu, kaip tu dabar jautiesi. Daug Ïmoni˜
ko nors bijo arba yra bijoj´. DaÏniausiai mums pavyksta nugalòti savo baimes“, „Jei nori, jei
taip tau bus ramiau, a‰ pasòdòsiu greta tav´s, kol tu uÏmigsi“.
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•
ApÏiròti ‰uns paveikslà. Pakalbòti, ar ‰uo
gali padaryti kà nors blogo. Jei gali, tai ka-
da ir kokiomis aplinkybòmis. ApÏiròti
vaiduoklio pie‰inòl∞, pakalbòti apie tai, kad
vaiduoklius Ïmonòs i‰sigalvojo, kad gyve-
nime j˜ nòra.

•
Øsigyti ‰un∞, laikyti j∞ grupòje arba kieme.
Nusipirkti arba pasigaminti Ïaislà vaiduok-
l∞, pristatyti j∞ vaikams kaip linksmà, juo-
kingà, geranori‰kà, draugi‰kà, vaikus nuo
visoki˜ bòd˜ saugant∞ padarà, t. y. suteikti
jam visai kitas savybes nei tos, kurios daÏ-
niausiai priskiriamos vaiduokliui ir kurios
paprastai gàsdina vaikus.

•
Sudaryti sàlygas vaikui stebòti, kaip kiti
vaikai ÏaidÏia su ‰uneliu, juo rpinasi, juo
dÏiaugiasi, uÏdaro ∞ bdà, priri‰a. Paska-
tinti Ïaidimus su Ïaislu vaiduokliu, lai jis
grupòje tampa vienu i‰ mògstamiausi˜ vai-
k˜ Ïaisl˜. Tegul vaikas, kuris bijo vai-
duokli˜ ir baub˜, mato, kaip kiti smagiai
ir saugiai su juo ÏaidÏia.

•
Paskatinti vis artimesn∞ vaiko kontaktà su
baimòs objektu, dràsinant vaikà, giriant j∞
uÏ dràsà, bet nedarant jam spaudimo. Pa-
vyzdÏiui, paskatinti vaikà stebòti ‰un∞ b-
doje, aptvare; padràsinti prieiti prie ap-
tvare esanãio ‰uns, paglostyti pro virbus
i‰ki‰tà kojà. Paliesti priri‰tà ‰un∞ arba lies-
ti j∞ truput∞ pravòrus aptvarà. Paskatinti
trumpai paÏaisti su palaidu ‰uneliu, kai
ãia pat yra pedagogas arba tòvai. Ilginti
Ïaidim˜ laikà, kol vaikas, kaip ir kiti jo
bendraamÏiai, pradòs dràsiai su juo Ïaisti.
Grupòje skaityti ∞vairias pasakas apie ‰u-
nelius, j˜ i‰tikimyb´ bei pagalbà Ïmogui,
saug˜ elges∞ su svetimais ‰unimis. Jei vai-
ko baimòs objektas negyvenimi‰kas, pa-
vyzdÏiui, vaiduoklis, paskatinti vaikà da-
lyvauti Ïaidimuose su Ïaislu vaiduokliu,
pamaÏu su juo susidraugauti, netgi miego-
ti su juo lovoje. Svarbu, kad ‰is Ïaislas b-
t˜ mink‰tas, ‰velnus, jo veido i‰rai‰ka –
geranori‰ka. Skaityti ∞vairias linksmas isto-
rijas su vaiduokliuku.

7.
Vaikams, kurie turi neapibròÏt˜ baimi˜ ir jauãiasi nesaugs, sudaryti sàlygas veikti ir patirti
sòkm´, kad didòt˜ pasitikòjimas savimi. Palaikyti su jais artimà emocin∞ ry‰∞, rodyti jiems sa-
vo meil´. Taip vaikas pasijunta saugus, svarbus ir reikalingas.

8.
Baimi˜ turinãio vaiko negalima kritikuoti, negalima jam kelti per dideli˜ reikalavim˜, nes
tada ir jo reikalavimai sau bna per dideli, ir, negalòdamas j˜ ∞vykdyti, vaikas jauãiasi nieko
vertas, niekam nereikalingas.

9.
 Baimi˜, ypaã neapibròÏt˜, turintiems vaikams negalima skaityti Ïiauri˜, gàsdinanãi˜ istori-
j˜, Ïiròti baisi˜ film˜, nes baimò greitai persiknija ir ∞gyja knygos ar filmo veikòj˜ pavida-
là. Vaikas pradeda bijoti vilko, roboto ar dar ko nors.

10.
Pedagogas ir tòvai taip pat neturòt˜ perdòtai emocingai rodyti savo baimi˜, pavyzdÏiui, kad
bijo griaustinio. Apie savo baimes su vaiku galima tik ramiai pasikalbòti saugiomis aplinky-
bòmis.

11.
Vaiko, turinãio baimi˜, tòvams btina patarti nueiti su vaiku pas psichologà, kad specialistai
∞vertint˜ vaiko bsenà ir problemas, suteikt˜ kvalifikuotà pagalbà.

3.
Jei vaiko baimòs neapibròÏtos – vaikas bijo tamsos ir sako, kad po lova yra baubas, „nevaryti“
jo i‰ po lovos: „Kur tas baubas? Bòk i‰ kambario, leisk Mantui ramiai miegoti“. Taip elgian-
tis vaikas manys, kad baubas i‰ ties˜ yra, ir nusiramins tik laikinai. Geriau pasakyti, kad tai
tik vaiko baimò, kad js Ïinote, jog baubo tikrai nòra, bet galite paÏiròti po lova – vien to-
dòl, kad vaikui bt˜ ramiau. „Na matai, kaip ir sakiau, jokio baubo nòra. Baubà mes ∞sivaiz-
duojame patys, kai bijome. Gyvenime jo nòra“. Galima palikti nakãiai ‰viesà. Galima nu-
kreipti dòmes∞ ∞ kà nors malonaus – „Labanaktuko linkòjimus“, knygelòs skaitymà, lop‰in´.

4.
Sudaryti sàlygas kuo ∞vairiau i‰reik‰ti baim´ – kalbòtis, pie‰ti, vaidinti.

5.
 Jei vaikas bijo ko nors konkretaus ir jei ∞manoma, reikia sudaryti galimyb´ vaikui matyti ki-
tus laimingus ir saugius situacijoje, kuri jam kelia baim´. PavyzdÏiui, jei vaikas bijo ‰uns, ge-
rai, jei jis mato kitus, ÏaidÏianãius su ‰uneliu.

6.
 Labai atsargiai siekti vaiko kontakto su tuo, ko jis bijo, taip maÏinant baim´ ir formuojant
teigiamà elges∞ bei situacijos supratimà. Skiriami tokie jautrumo baimei maÏinimo Ïingsniai
(jei vaikas bijo, tarkime, ‰uns arba vaiduoklio):

DEPRESYVUS ELGESYS
Dirbdamas prie‰mokyklinòje grupòje pedagogas turi atkreipti dòmes∞ ∞ tuos vaikus, kuriems
skubiai reikalinga specialisto – psichologo – pagalba. Ilgiau uÏsit´susi vaiko depresija yra
Ïenklas, kad jam reikia pagalbos.

Depresija yra ilgai uÏsit´susi lidesio ir apatijos bsena. Vaikas yra prislògtas, negali susi-
koncentruoti veiklai, màstyti, jauãiasi bejògis, vieni‰as, ‰alinasi suaugusi˜j˜ ir bendraamÏi˜.

Visi mes kartais bname blogos nuotaikos, kartais esame tiek prislògti, sunerim´, jog negalime
susikaupti darbui. Taãiau praeina kelios valandos, pusdienis, diena ar kelios dienos ir gera nuo-
taika sugr∞Ïta. Penkiameãiams ‰e‰iameãiams vaikams labiau nei suaugusiesiems bdinga nuo-
taik˜ kaita, tad paprastai vaikai ilgai nebna labai prislògti. Todòl jeigu vaikas blogai jauãiasi il-
gà laikà, nustoja ‰ypsotis ir dÏiaugtis kasdieniais dalykais, reikia j∞ stebòti atidÏiau.
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KAIP PADñTI PRIE·MOKYKLIN¢ GRUP¢
LANKANâIAM DEPRESYVIAM VAIKUI

Jei pedagogas pastebi nuolatin∞ vaiko prislògtumà ir keletà kit˜ depresijai bding˜ poÏymi˜,
turi atsargiai pasikalbòti su tòvais apie blogà vaiko nuotaikà, apie galimas jos prieÏastis, patarti
tòvams kreiptis ∞ psichologà. Pats pedagogas neturòt˜ ∞vardinti vaiko savijautos „depresija“, nes
i‰ ties˜ nòra kompetentingas apie tai spr´sti. Jo vaidmuo – pastebòti vaiko emocinòs bsenos ir
elgesio ypatumus, kurie trukdo paãiam vaikui, ir padòti tòvams rasti vaikui reikalingà pagalbà.

1.
Jei vaikas prislògtas, btina paskatinti
bendrauti ir i‰reik‰ti jausmus. Tegul vaikas
pabando ∞vardinti savo nuotaikà, bsenà,
jausmus: „Viskas blogai“, „Niekas nepa-
tinka“, „NeÏinau, ko noriu“, „Pykstu“. Jei
vaikas nekalba, galima pasilyti pasirinkti
klausytis jo nuotaikà atitinkanãios muzi-
kos, i‰lieti jausmus ant popieriaus lapo.

2.
Skatinti atsigr´Ïti ∞ grupòs gyvenimà, ma-
Ïiau galvoti apie save ir savo bòdas. Sudo-
minti Ïaidimu su vienu ar kitu vaiku, ska-
tinti i‰bandyti naujà patrauklià veiklà,
naujus efekto Ïaislus (‰vieseli˜ Ïaismas,
pypsòjimas ir kt.). Nepalikti vaiko vieno.
Pastebòjus, kad pavargo, nekalbinti, leisti
pailsòti.

3.
Ugdyti savaranki‰kumà, padòti laikytis tai-
sykli˜, susitarim˜ – nuosekliai sutvarkyta
diena padeda paãiam vaikui geriau organi-
zuoti savo laikà ir veiklà, skatina saviregu-
liacijos ∞gdÏi˜ formavimàsi.

4.
Mokyti sunkum˜ sprendimo bd˜.

5.
Øtraukti vaikà ∞ dÏiaugsmingà veiklà, pra-
mogas, sugalvoti siurpriz˜, maloni˜ neti-
kòtum˜.

6.
Skatinti vaiko optimizmà – jam girdint
nuolat kalbòti apie puikius dalykus, sòk-
m´, groÏ∞, dÏiaugsmà. PavyzdÏiui, pasigro-
Ïòti graÏia lauko gòle, pauk‰ãio ãiulbòjimu,
pasidÏiaugti skaniais pusryãiais, pagirti
moãiutòs gerumà ir kt.

7.
Skatinti pasitenkinimo savimi jausmà –
padòti pasiekti sumanymà ir pagirti.

8.
Sakyti vaikui komplimentus. Skatinti pat∞
vaikà gerai kalbòti apie save ir savo gebòji-
mus, sakyti komplimentus sau paãiam.

9.
Siekti, kad vaikas turòt˜ nors vienà labai
artimà Ïmog˜, prie kurio galòt˜ prisiri‰ti.

1.
Vaikas labai ramus ir atsiskyr´s, prarad´s
domòjimàsi aplinka ir bet kokia veikla.
Vaiko nedÏiugina naujas Ïaislas, nauji Ïai-
dimai, galimybò bendrauti su kitais. Jis
nesidomi gamta, konstruktoriais, lòlòmis,
ma‰inomis.

2.
Vaikas gali slapstytis nuo tòv˜ ir pedago-
go. Jis tno vienas uÏlind´s uÏ dòÏòs ar
spintos, po stalu, nieko neÏaidÏia, nòra
niekuo uÏsiòm´s.

3.
Krenta arba greitai auga svoris. Vaikas
prarad´s apetità, tarsi nejauãia maisto sko-
nio arba nuolat kà nors kramto, tarsi bt˜
i‰badòj´s.

4.
Sutrik´s miegas. Vaikas sunkiai uÏmiega,
bla‰kosi, daÏnai nubunda, po miego jau-
ãiasi nepailsòj´s, yra irzlus.

5.
Vaikas skundÏiasi pilvo, skrandÏio skaus-
mu. Skun-dai daÏnesni, kai apetito netu-
rintis vaikas raginamas dar kà nors suval-
gyti, kai vaikas kvieãiamas dalyvauti akty-
vioje veikloje kartu su kitais.

6.
Vaikas elgiasi nesaugiai, rizikingai. Eina
neÏiròdamas po kojomis, klina uÏ dur˜,
nesaugiai lipa liptais, karstosi, paleidÏia i‰
rank˜ sunk˜ daiktà, todòl daÏnai grina,
nusibrozdina, ∞sitaiso mòlynes.

7.
Kartais vaikui bdingi ritmi‰ki judesiai –
sibavimas, supimasis sòdint, gulint lovo-
je, galvos dauÏymas ∞ sienà ir kt.

8.
Retai ‰ypsosi, beveik nesijuokia, nejauãia
malonumo.

9.
Nuolat prislògta nuotaika. Vaikas labai
jautrus, greitai verkia (kitiems atrodo, jog
dòl visi‰k˜ niek˜).

10.
Bdingas prie‰i‰kas elgesys:

•
Vaikas irzlus, reikalauja pagalbos, dòme-
sio.

•
Bdingi susierzinimo, ∞siãio priepuoliai.

•
Ie‰ko priekabi˜, mu‰a kitus arba gauna
nuo kit˜.

•
Yra nedrausmingas: nepaiso taisykli˜ ir su-
sitarim˜, juos paÏeidÏia.

•
Gali bti ker‰tingas, kankinti kitus ir save,
Ïnaibytis, kandÏiotis.

11.
Bdingas neuroti‰kas elgesys – tikai, ‰lapi-
nimasis ∞ lovà, nag˜ kramtymas, plauk˜
pe‰iojimas. Taip stipri vidinò ∞tampa pasi-
rei‰kia tam tikromis organizmo reakcijo-
mis arba veiksmais, kuri˜ pats vaikas val-
dyti negali.

12.
Vaikas atrodo esàs labai priklausomas nuo
kit˜, nesavaranki‰kas, pasyvus.

Depresyviam vaikui bdinga:
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3
Ona Monkeviãienò

SPECIFINIˆ PAÎINIMO
SUTRIKIMˆ TURINTIS VAIKAS

•
Vaikams bdingi vieno ar keli˜ paÏinimo proces˜ ar savireguliacijos sutrikimai. Jie gali
turòti dòmesio, atminties proces˜ sutrikim˜, regimojo ar girdimojo suvokimo sutrikim˜, jiems
gali bti bdingas ry‰i˜ tarp atskir˜ suvokimo sriãi˜ ir motorikos silpnumas ar sutrikimas,
veiklos numatymo, planavimo ir nuoseklaus atlikimo sunkumai.

•
PaÏinimo proces˜ ir savireguliacijos sutrikimus nulemia: minimals smegen˜ Ïievòs ir ka-
mieno pakenkimai, nepakankama kai kuri˜ smegen˜ struktr˜ branda, neÏyms smegen˜ ir
nerv˜ sistemos funkcionavimo sutrikimai, nervini˜ proces˜ –sujaudinimo ir slopinimo – pa-
kenkimai, medÏiag˜ apykaitos sutrikimai ir kt. Taigi regòjimo sunkumai kyla ne dòl aki˜ lig˜,
o dòl smegen˜ Ïievòs lauk˜ funkcionavimo sutrikim˜.

•
Vaiko pasiekimai Ïemesni nei jo màstymo lygio teikiamos galimybòs, todòl jis gali atrodyti puse
met˜ ar metais jaunesnis, nei yra i‰ tikr˜j˜. Teikiant specialià pedagogin´ pagalbà, vaikas gali
pasiekti pana‰˜ kaip ir jo bendraamÏiai lyg∞ – atrodo, jo vystymasis paspartòja. I‰ ties˜ keiãiasi
tik pasiekimai, nes maÏinamas trikdantis atskir˜ paÏinimo proces˜ poveikis bendram vaiko pa-
siekim˜ lygiui.

•
Vaiko pasiekimai labai netolygs – vieni tokie pat kaip ir bendraamÏi˜, kiti – ai‰kiai Ïemesni.
Jie sunkiai ugdomi net tuomet, kai tam skiriama daug laiko, darbo bei pastang˜. Visai kitaip yra,
jei pasiekimai Ïemi dòl patirties toje srityje stokos – daugiau veikiant, dirbant sparãiai didòja ir pa-
siekimai.

Toliau bus apra‰omos atskiros vaik˜ grupòs, j˜ ypatumai, pateikiamos ugdymo rekomendacijos.

SAVIREGULIACIJOS SUTRIKIMˆ
TURINTIS VAIKAS
Skiriamos dvi ‰i˜ vaik˜ grupòs: hiperaktyvs ir hipoaktyvs.

Hiperaktyvs vaikai yra tie, kuriems labai sunku tinkamai organizuoti savo veiklà – nusi-
teikti darbui, ∞sivaizduoti norimà rezultatà, pasirinkti, apsispr´sti, planuoti veiksmus, darbà
kantriai atlikti iki galo, ∞veikti klitis ir pasiekti rezultatà. Vaikai nerams, nedòmesingi, im-
pulsyvs, kartais agresyvs, judrs, jiems bdingi sunkiai kontroliuojami netikslingi jude-
siai (hiperkinezòs). Jie nesusikaupia patys, trukdo kitiems vaikams, daÏnai konfliktuoja. Nuo
labai aktyvi˜ savireguliacijos sutrikim˜ neturinãi˜ vaik˜ jie skiriasi tuo, kad dienos pabaigoje
daÏnai negali pasidÏiaugti nò vienu uÏbaigtu darbeliu. J˜ aktyvumas neproduktyvus.

Kita savireguliacijos sutrikim˜ turinãi˜ vaik˜ grupò – hipoaktyvs vaikai – yra tie, kuri˜ veik-
los tempas labai lòtas, jie vangs, asteni‰ki (staiga pavargstantys, i‰senkantys). ·ie vaikai
daÏnai sòdi tarsi „atsijung´, Ïiri „nematanãiomis akimis“, atrodo „uÏsisvajoj´“, nieko nenori,
yra labai pasyvs.

Manoma, kad hiperaktyvumo prieÏastis – smegen˜ kamieno ir kaktos skilãi˜ nebrandumas,
nepakankamas funkcionavimas arba minimalus jose reguliuojam˜ proces˜ sutrikimas.

1.
Kuo ypatingi specifini˜ paÏinimo ir savireguliacijos sutrikim˜ turintys vaikai.

Prie‰mokyklinòje grupòje dirbanãiam pedagogui specifini˜ paÏinimo sutrikim˜ turintys vaikai
atrodo guvs, supratingi, veikls. Taãiau jie nemògsta ir visaip vengia tam tikros veiklos: vie-
ni atsisako pasakoti, Ïaisti ÏodÏi˜ Ïaidimus, kiti nemògsta dòlioni˜, labirint˜, treti jaudinasi ir
verkia, jei jiems pasiloma ‰ventei i‰mokti padeklamuoti ketureil∞. Kartais atrodo, kad vaikai
kaÏkuo keisti: ima raudonà spalvà ir sako: „Saul´ nuspalvinsiu Ïaliai“, pie‰dami ne∞prastai
komponuoja daiktus, gulb´ vadina Ïàsimi, ketureil∞ ne deklamuoja, o perpasakoja ir kt., nors
kitose situacijose yra labai racionals ir prakti‰ki. Kartais i‰ry‰kòja kai kuri˜ gebòjim˜ raidos
duobòs: bendraujantis, puikiai samprotaujantis vaikas nesugeba ∞Ïvelgti linij˜ raizgalynòje pasi-
slòpusi˜ daikt˜, sudòti paveikslòli˜ sekos; gerai pie‰iantis vaikas nekalba, vengia komentuoti,
ai‰kinti savo darbel∞. Tok∞ vaiko savitumà daÏnai norisi pavadinti jo individualumu ir nepripa-
Ïinti, kad jis turi sunkum˜ ar su jais susijusi˜ speciali˜j˜ ugdymosi poreiki˜. Lengviau atpaÏ∞s-
tami tik savireguliacijos sunkum˜ turintys vaikai: pedagogai pastebi j˜ judrumà, nesugebòji-
mà ∞sitraukti ∞ veiklà ilgesniam laikui, bla‰kymàsi, kartais agresyvumà ir kitas savybes.

Kita vertus, visi ‰ie vaikai, perÏeng´ mokyklos slenkst∞, turi dideli˜ mokymosi skaityti, ra‰yti,
skaiãiuoti sunkum˜. Tinkama pedagoginò ir specialioji pedagoginò pagalba prie‰mokykli-
nòje grupòje gali padòti su‰velninti ar net visai pa‰alinti bsimus mokymosi sunkumus.

2.
Specifini˜ paÏinimo ir savireguliacijos sutrikim˜ turinãi˜ vaik˜ grupi˜ bendros ypatybòs.

•
Vaik˜ bendrieji intelektiniai gebòjimai pakankami, kartais netgi auk‰ti, taãiau susifor-
mav´ labai netolygiai. Kai kuri˜ vaik˜ bendrieji intelektiniai gebòjimai gali bti riboti, bet tik
todòl, kad gerai susiformavusi˜ ir nepakankamai susiformavusi˜ gebòjim˜ grupi˜ yra beveik po
tiek pat. Vaikai geba i‰skirti, i‰skaidyti ir vòl sujungti ∞ visumà, palyginti, sudaryti grupes, ban-
do apibendrinti. Jie perima ir i‰bando ∞vairius màstymo bdus, ∞gyja probleminio, kritinio, k-
rybinio màstymo pradmenis, taiko elementarias màstymo strategijas. Gebantis màstyti vaikas
lengvai pasinaudoja jam teikiama pagalba, pamaÏu suvokia savo sunkumus ir ∞gunda pats pa-
stebòti bei i‰sitaisyti klaidas.

•
Vaik˜ jutimo organai nepakenkti, pavyzdÏiui, regòjimo ar klausos a‰trumas nesumaÏòj´s (vaikas
gydytojo kabinete mato visas raides, girdi de‰imties Ïingsni˜ atstumu ‰nabÏdamus ÏodÏius). Peda-
gogams kartais atrodo, kad vaikas mato tai geriau, tai blogiau (nepastebi smulki˜ skirtum˜, ne-
tiksliai kopijuoja), tai girdi, tai neprigirdi (netiksliai pakartoja kà tik i‰tartà Ïod∞), taãiau taip nòra.
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keiãia ne krybi‰kos minties paskatinti, o pamir‰´, kà ketino daryti. Veiklà atlieka chaoti‰kai,
nepalydi ÏodÏiais, kalbòdami nuklysta ∞ ‰alutines asociacijas. Nesugeba patys pasitikrinti, ar tei-
singai atliko uÏduot∞.

Vaikai turi dòmesio sutrikim˜. Vaikai negali susikaupti ir ilgesn∞ laikà i‰laikyti dòmesio, jie
lengvai i‰bla‰komi. Labai daÏnai vaikai „viskà girdi“, „viskà mato“, t. y. j˜ dòmesys nòra atran-
kinis. Tai labai sekina, ir vaikai nuolat „atsijungia“ nuo aplinkos, kà nors praleidÏia, ko nors
nepastebi. Todòl vaikai yra netolygiai pastabs. Be to, vaikams sunku tikslingai koncentruoti
dòmes∞ tik tam tikrai veiklai, j∞ perkelti nuo vienos veiklos prie kitos, paskirstyti (pavyzdÏiui,
klausytis ÏodÏi˜ ir kà nors vaizduoti knu vienu metu, klausytis skaitymo ir pie‰ti ir kt.).

Vaikai nesuvokia savo kalbos, màstymo, ∞siminimo proces˜ eigos, todòl sunkiai perima
∞vairias paÏinimo strategijas ir bdus. Jie negali patys sekti savo veiksm˜ ar minãi˜ eigos, ne-
pastebi klaid˜, negali ãia pat j˜ i‰sitaisyti, neÏino, ar dar tik pradòjo darbel∞, ar jau baigia.

1.
Pedagogas turòt˜ bti vaikui palankus, ge-
ranori‰kas – nebarti, nemoralizuoti, nekal-
tinti. Hiperaktyvus vaikas ∞ problemà reaguo-
ja pirmu pasitaikiusiu bdu – nestabtelòj´s,
nepagalvoj´s. Jei suaugusieji su juo elgiasi ra-
miai, jis i‰moksta taikaus reagavimo bd˜, jei
yra apròkiamas arba net mu‰amas, ir pats el-
giasi agresyviai.
Kai vaikas padaro kà nors ne taip arba nusi-
Ïengia, reikòt˜ j∞ sustabdyti ir ramiai paai‰kin-
ti, koks jo elgesys ir kodòl yra netinkamas, pa-
sakyti, kà ir kaip reikia daryti pana‰iu atveju.
Tai kartoti kiekvienà kartà, kai vaikas paÏei-
dÏia tvarkà, netinkamai elgiasi su draugais, ga-
dina daiktus ir kitais atvejais. Daug kart˜ kar-
tojamos taisyklòs ∞simenamos, ir vaikas spon-
tani‰kai pasiremia jomis. PavyzdÏiui,
pedagogas vaikui sakydavo: „Kai supyksi, eik ∞
miegamàj∞ ir paÏaisk ten vienas, kol nusira-
minsi“. Jo ir kit˜ vaik˜ nuostabai, berniukas
‰nopuodamas bògdavo ∞ miegamàj∞. O i‰ ten
sugr∞Ïdavo daÏniausiai visai ramus. Reikia pa-
stebòti ir pagirti tok∞ elges∞, kuris rodo, kad
vaikas bando tvardytis ir elgtis tinkamai.

Kaip ugdyti hiperaktyvius vaikus?

Kaip atpaÏinti hiperaktyvius vaikus?

•
Jiems bdingas padidòj´s bendras netiks-
lingas aktyvumas, nenukreiptas kokiam
nors ketinimui atlikti. Vaikai kur nors eina,
kà nors ima, verãia, griauna be i‰ankstinio
tikslo ar ketinimo. Jei jie sustabdomi paklau-
siant, kà ketina daryti, paai‰kòja, kad jokio ke-
tinimo neturi. Draugo statin∞ sugriov´s vaikas
tiesiog neÏino, kodòl taip padarò. Vaikai turi
veiklos tempo sunkum˜ – kalba ir veikia grei-
tai, ir jei kiti vaikai ar pedagogas kalba gana
lòtu tempu, jie nesugeba suvokti, kà ‰ie sako,
ko nori, nes dal∞ kalbos „praleidÏia pro ausis“.
Toks skirtingas bendravimo ritmas priverãia
greitai nutraukti kontaktà.

•
Vaik˜ veikla nerezultatyvi. Vaikai visà dienà
visur dalyvauja, j˜ visur pilna – ir Ïaidim˜
kampe, ir prie molberto, ir bibliotekòlòje, o
vakare tòvams daÏniausiai negali parodyti nò
vieno darbelio.

•
Vaikai labai judrs, jiems bdingi netiks-
lingi judesiai. Vaikai nenustygsa vietoje sòdò-
dami arba stovòdami, dairinòjasi, kraiposi,
rangosi, gali persiversti per galvà, uÏkabinòti
kitus. Akivaizdu, kad btinybò nejudòti juos
kankina. Kartais vaikai jauãiasi, lyg j˜ knu
bògiot˜ skruzdòs, jie sudirg´, nerams. Vaik˜
pir‰tai nuolat kruta – jie kà nors ãiupinòja,
lamdo, suka, trina. Miegodami bla‰kosi, su-
jaukia patalyn´.
Tikslingiems rezultatyviems judesiams atlikti,
pavyzdÏiui, mesti kamuol∞ ∞ taikin∞, statyti
bok‰tel∞, jiems reikia daugiau pastang˜ ir lai-
ko nei bendraamÏiams, nes btina slopinti
netikslingus, nereikalingus judesius, kad atlik-
tum tai, kà sumanei. Itin sunku dirbti smul-
kius darbelius rankomis, todòl vaikai nemògs-
ta pie‰ti ant maÏ˜ popieriaus lap˜, detalizuoti,
dekoruoti savo pie‰ini˜, netiksliai kerpa, pras-
tai kopijuoja. Sunerimus, susijaudinus netiks-
ling˜ judesi˜ dar padaugòja.

Vaikai labai impulsyvs. Jie nevaldo savo nor˜, ∞geidÏi˜. Daro, kas jiems ‰auna ∞ galvà, meta
pradòtà Ïaidimà, darbel∞, jei pamato kà nors ∞domaus veikianãius kitus vaikus. Negali atidòti
nor˜ patenkinimo nors ir trumpam laikui. PavyzdÏiui, jei Ïino, kad kuris nors vaikas ‰venãia
gimtadien∞ ir po piet˜ bus tortas, kankinasi visà pusdien∞, negali nei Ïaisti, nei valgyti, kol to
torto neparagauja. Nesulaukia, kol kitas vaikas paÏais ir perleis jam Ïaislà, todòl gali j∞ i‰plò‰ti
jam i‰ rank˜. Vaikai nemògsta rutinos: nusiÏengia ∞prastoms taisyklòms, keiãia nusistovòjusià
tvarkà Ïaidim˜ kampelyje ir kt.

Vaikai impulsyviai, nevaldomai rei‰kia emocijas – dÏiaugsmà, pykt∞, nuoskaudà, pavydà. Kar-
tais atrodo, kad jie yra agresyvs. Taip yra todòl, kad supyk´ jie tuoj pat reaguoja pirmu pasi-
taikiusiu bdu (suduoti, atimti, atker‰yti…). Jie nesugeba stabtelti, pagalvoti, kas ir kodòl atsi-
tiko, kaip jiems patiems geriausia elgtis toje situacijoje.

Vaik˜ emocinò pusiausvyra gali bti sutrikusi. Nereik‰mingos smulkmenos jiems gali sukel-
ti audringas emocijas, o situacijos, kurios kitiems paprastai yra skausmingos, j˜ gali nepaveikti.
Kartais vaikai neturi pavojaus jausmo – kariasi ant palangòs, lipa ∞ medÏius, ‰oka nuo auk‰tai,
pavojingai balansuoja. Jie nesugeba numatyti savo poelgi˜ padarini˜, todòl j˜ elgesys gali kelti
rizikà gyvybei ir sveikatai.

Be to, vaikai savo elgesiu paprastai labai dirgina aplinkinius, todòl daÏniau nei kiti yra barami,
baudÏiami, mu‰ami, taigi ir patys daÏniau perima ‰iuos agresyvaus reagavimo ∞ aplinkà bdus.

Vaikai turi veiklos planavimo ir reguliavimo sunkum˜, vidinò kalba nei‰lavòjusi tiek,
kad padòt˜ reguliuoti veiklà. Vaikai nesugeba numatyti veiksm˜ ∞ priek∞, ∞sivaizduoti bsimo
veiklos rezultato, pakomentuoti, kà po ko reikòs daryti. Jei vaikas stato „miestà“, daro darbel∞,
negali paai‰kinti, kà ir kaip jau darò, kà darys toliau. DaÏnai vaikai „pameta“ i‰ankstin∞ tikslà, j∞

2.
Vaikui reikòt˜ nuolat pateikti trumpas ai‰-
kias nuorodas:  kaip susitvarkyti, kuo apsi-
vilkti, kà ir kaip veikti.
Nuorodas reikòt˜ sakyti individualiai. Tai,
kas sakoma visiems, hiperaktyviam  vaikui
kartojama atskirai vienam. Sakoma su teigia-
ma nuostata: „Tikiuosi, tu darysi tai ir tai, ir
darysi gerai“, „Tikiuosi, tu greitai apsivilksi
megztin∞, o paskui striuk´“, „Tikiuosi, tu ‰va-
riai nusiplausi rankas ir ateisi prie stalo“, „Ti-
kiuosi, tu pastatysi ∞dom˜ bok‰tà ir man j∞ pa-
rodysi“.

3.
Ai‰kiai, parinkus tinkamus vaikui orienty-
rus, formuluoti lkesãius – ko i‰ jo tikima-
si.
PavyzdÏiui, „Tikiuosi, kad tu pasakos kartu su
mumis klausysiesi tol, kol i‰tekòs smòlis i‰ ‰ito
laikrodÏio. Paskui, jei noròsi, galòsi tyliai pa-
Ïaisti“.

4.
Svarbu patikrinti, kaip vaikas suprato, kà
jam reikòs daryti, kur eiti, kà paimti.

Klausiama: „Tai kà susitaròme? Kur tu eisi
pirmiausia? Kà pasiimsi? Kà darysi? Kada dar-
bas bus baigtas? Kà darysi paskui?“
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13.
Svarbu toleruoti ne per daug veiklai truk-
dant∞ vaiko judòjimà.
Vaiko nebarti uÏ judòjimà, jei jis girdi, kas
skaitoma, jei atlieka uÏduot∞. Pasodinti taip,
kad maÏiau trukdyt˜ kitiems (pavyzdÏiui, ry-
to rato metu leisti voliotis ant ãiuÏinio).

14.
Svarbus gr∞Ïtamasis ry‰ys –  vaikui i‰sako-
ma nuomonò apie jo veiklà ir elges∞.
Pasakyti savo nuomon´ apie tai, kaip vaikas
i‰klausò ir suvokò uÏduot∞, kaip sòkmingai jà
atliko, ar buvo sukalbamas. Tokio ry‰io esmò
yra emocinis kontaktas, pastiprinimas, teigia-
mas instruktavimas. Pedagogas neturòt˜ saky-
ti: „Tu ir vòl nei‰girdai, kà mes ketiname da-
ryti“. Deròt˜ sakyti: „Kai mes kalbòjomòs, tu
gerai ∞sidòmòjai, kà ketiname daryti. Bet visa-
da galima paklausti man´s, jei kà nors praleidi
ar pamir‰ti“.

15.
Sudaryti galimyb´ patirti sòkm´.
Negalima leisti, kad vaikas, uÏduot∞ atlik´s su
tokiu dideliu vargu, tokiomis didelòmis pa-
stangomis, jaust˜si jos neatlik´s arba nubaus-
tas. Btina sudaryti sàlygas bandyti vòl, padòti
vaikui, kad veikla pavykt˜, kad vaikà lydòt˜
sòkmòs jausmas.
Tai didina motyvacijà ir energijà veikti, prie-
‰ingu atveju motyvacija maÏòja, vaikas ugdosi
bejògi‰kumo jausmà.

16.
Vaikà i‰ anksto nuteikti tam tikrai veiklai,
kad ji bt˜ produktyvesnò.
PavyzdÏiui, jam i‰ anksto pasakyti, kà reikòs
„i‰girsti“ skaitant tekstà, ir pasilyti ∞sidòmòti
ar paÏymòti paveikslòliu. Tada vaikas ∞dòmiau
klausys skaitymo, paskui aktyviau dalyvaus
pokalbyje.

5.
Vaikui skirtà darbà ar veiklà dalinti ∞ atski-
rus etapus, atskirus veiksmus, ir pat∞ vaikà
mokyti darbà ar veiklà skaidyti ∞ atskirus
veiksmus.
Pedagogas pats kiekvienà uÏduot∞ vaikui pa-
teikia suskaidytà ∞ etapus, pavyzdÏiui, „Pir-
miausia pasirink, kok∞ darbel∞ noròtum daryti.
Tada pasiimk btinas priemones. Nulipdyk,
kà sumanei. Tada pagalvok, kaip papuo‰i. Pa-
siimk priemones. I‰graÏink“. Pedagogas klau-
sia vaiko, kaip suskaidyti veiklà ∞ etapus,
veiksmus: „Jei tu nori sukonstruoti garaÏà, kà
turi padaryti pirmiausia? O kà paskui? Kà dar
vòliau? Kada, tavo manymu, garaÏas bus baig-
tas?“ Vaikas pratinamas atlikti vienà veiksmà,
taãiau turi Ïinoti ir ∞sivaizduoti visus bsimus
veiksmus ar etapus.

6.
Pateikti i‰orines vaizdines ar Ïodines uÏuo-
minas, kad reikia t´sti ir baigti darbel∞.
PavyzdÏiui, vaikas gali daryti darbel∞, vartyti
knygà su ausinukais. Kas 5 min. ∞ra‰ytas bal-
sas j∞ kviest˜ pamàstyti: „Kà dabar dariau ar
veikiau?“ ir paragint˜ nusiteikti t´sti darbà.
Ausinukai geri ir tuo, kad riboja i‰oròs triuk‰-
mà ir vaikas labiau susikoncentruoja pasirink-
tai veiklai. Kita vertus, tam tikrais laiko tar-
pais galima padòti vaikui prie‰ akis specialià
kortel´, kad jis pats sau atsakyt˜ ∞ pana‰ius
klausimus.

7.
Keletà kart˜ sugràÏinti vaikà prie veiklos,
pastebòjus, kad jis nuo jos nukrypo.
Hiperaktyv˜ vaikà bla‰ko daug kas – kas nors
∞òjo ∞ grupòs kambar∞, pakalbino draugas, ir
dòmesys nukrypo. Po kiekvieno nukrypimo
nuo veiklos tuoj pat reikòt˜ padòti vaikui vòl
susitelkti darbui – priminti, kà darò, papra‰yti
apÏiròti, kiek jau padarò, kà ketino daryti to-
liau. Svarbu, kad vaiko Ïvilgsnis vòl nukrypt˜
prie medÏiag˜ ar knygelòs ir jis vòl ∞sitraukt˜ ∞
veiklà.

8.
Daryti trumpas judrias pertraukòles.
Paskatinti vidury veiklos pabògioti, pa‰okinò-
ti. Paskui vòl mobilizuoti veiklai, darbeliui.
Vaikas pats nepastebi, kada jam reikia judrios
veiklos, bet pradeda bla‰kytis, rangytis, ir jo
veikla tampa netikslinga. Geriau padòti vaikui
kaitalioti judòjimà su ne tokia judria veikla.

9.
Suteikti laiko ir saugià aplinkà judòti ir
elgtis taip, kaip vaikui patinka, – t. y. „at-
sipalaiduoti“ nuo btinumo save kontro-
liuoti ir reguliuoti.
PavyzdÏiui, pasakyti vaikui, kad, pabaig´s dar-
bel∞, likus∞ iki pasivaik‰ãiojimo lauke laikà ga-
lòs vaik‰tinòti po grup´ ir Ïirinòti, kà kas vei-
kia. Jei nenoròs, pats galòs daugiau nedaryti
nieko. Tik svarbu netrukdyti kitiems – nelies-
ti kit˜ darbeli˜, tik kalbòtis apie juos.
Ørengti „i‰sidkimo“ kambaròl∞, kuriame bt˜
galima judòti bet kaip, nebijant susiÏeisti, nu-
matyti laikà, kada ten galima padkti.

10.
Svarbu uÏtikrinti tam tikrà dienos rutinà.
Vaikui labai svarbu Ïinoti visà dienos eigà, tvar-
kà – impulsyvus, spontani‰kas, netikòtas dienos
ritmo keitimas tinka gabiems ir labai adapty-
viems vaikams, o ne hiperaktyviam vaikui. Jam
reikia laiko persiorientuoti.
Atrasti darbingiausià laikà ir tuomet silyti vai-
kui darbelius ar kità kruop‰tumo reikalaujanãià
veiklà.

11.
Vaikui svarbi ir veiklos kaita.
Vaikui reikia trump˜ veiklos period˜ kaitos.
Reikia sudaryti galimyb´ paãiam keisti veiklà,
jà pasirinkti. Reikia nuolatinio vis kitokio pa-
stiprinimo, motyvavimo.

12.
Paruo‰ti vaikà pasikeitimams, i‰vykoms ir kt.
Kalbòti, kas ir kaip keisis, kà jam reikòs daryti,
kaip elgtis. Palikti pakankamai laiko apsiprasti
su mintimi.

17.
Silyti tokius krybinòs veiklos bdus, ku-
rie leidÏia greitai pamatyti efektyv˜ rezul-
tatà.
PavyzdÏiui, galima pasilyti pie‰ti pasak˜ pil∞
daÏuose pamirkyta kempine. Jei vaikas eks-
presyviai pabraukò popieriaus lape ir pasakò
uÏbaig´s darbel∞, galima papra‰yti papasakoti,
kà jis pavaizdavo. Krybi‰kas pasakojimas pa-
pildys nedetalizuotà pie‰in∞, ir vaikas nepasijus
kuo nors prastesnis uÏ kitus.

18.
Sudaryti ribojanãià, struktrin´ aplinkà.
Vaikas turi turòti savo vietà maÏiausiai bla‰-
kanãioje aplinkoje. Btinos ‰irmelòs, atitve-
rianãios nuo kit˜ vaik˜, ribotas priemoni˜
kiekis ant stalo.
Vaikui btinas ramybòs kampelis, kad galòt˜
pailsòti, nusiraminti, jei yra sudirg´s. Ramy-
bòs kampelyje gali bti ausinukai ir raminan-
ãios, dÏiuginanãios muzikos ∞ra‰ai.
Ryto rato, bendravimo valandòli˜ metu vaikas
gali sòdòti mink‰tame fotelyje, voliotis ant
ãiuÏinio – taip slopinami netikslingi judesiai.

19.
Silyti struktrin´ medÏiagà.
MedÏiagoje turòt˜ ai‰kiai skirtis esminiai ir
neesminiai dalykai, detalòs. Tinka Ïaislai,
priemonòs, kurios patogios pasitikrinti, ar
darbas teisingai atliktas, pastebòti klaidà. Rei-
kalingos priemonòs, i‰ kuri˜ ai‰ki veiksm˜ at-
likimo tvarka.

20.
Svarbu pamokyti vaikà specifini˜ saviregu-
liacijos bd˜.

Ugdoma vidinò kalba kaip bdas regu-
liuoti savo elges∞. Nuolat klausiama: „Kà
‰iuo metu darai?“, „Kà ir kaip darei?“, „Kà
darysi toliau?“
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•
Vienu metu suvokia vienà ar kelis poÏymius,
todòl sutrinka, jei vaizdas sudòtingesnis. Pa-
vyzdÏiui, Ïiròdamas ∞ paveikslòl∞ „Ruduo kai-
me“, vaikas staiga apsidÏiaugia, parodo maÏy-
t´ katòs figròl´ ir sako: „Katytò“.

•
Vaikui sunku greitai ir nuosekliai apÏiròti
bei suvokti visà regòjimo lauke esant∞ vaizdà,
medÏiagas. Tam jis sugai‰ta daugiau laiko.

•
Daro daug atpaÏinimo klaid˜ – sako „gulbò“
rodydamas ∞ Ïàs∞ sodybos kieme, „sviedinys“ –
rodydamas ∞ apelsinà. Galima suprasti, kad
vaikà klaidina i‰orinis kai kuri˜ daikt˜ pana-
‰umas (Ïàsies ir gulbòs baltumas, sviedinio ir
apelsino apvalumas), bet ne pana‰us daiktà
∞vardijanãio ÏodÏio skambòjimas („gulbò“ ir
„Ïàsis“, „sviedinys“ ir „apelsinas“ skamba visai
nepana‰iai).

REGIMOJO SUVOKIMO SUTRIKIMˆ
TURINTIS VAIKAS
Stebint tokius vaikus prie‰mokyklinòje grupòje paai‰kòja, kad jie maÏai kuo skiriasi nuo kit˜, ta-
ãiau nemògsta pie‰ti, statyti, konstruoti pagal schemà, vengia smulkesni˜ dòlioni˜, sunkiai
atlieka kitiems vaikams paprastas pratyb˜ knygeli˜ uÏduotis, blogai kopijuoja ir kita.

Tai vaikai, kuri˜ gebòjimas màstyti nesutrik´s, gerai i‰lavòj´s gebòjimas suprasti kalbà ir kalbòti,
suvokti jutimus knu, jausti skon∞, uosti. ·ie vaikai rams, dòmesingi, kantrs. Taãiau jie ne-
tiksliai suvokia, sunkiai atpaÏ∞sta, skiria, pertvarko (skaido, jungia, grupuoja, apibendri-
na), ∞simena matomus vaizdus, simbolius.

Pradòj´ lankyti mokyklà ‰ie vaikai daÏnai turi mokymosi negali˜. Jie ilgai painioja savo forma
pana‰ias raides (u ir n, l ir I), skaiãius (6 ir 9), ilgiau nei kiti daro veidrodinio atspindÏio klaid˜,
sukeiãia raides vietomis arba skaito ir ra‰o atvirk‰ãias (ma-am, ap-pa, ap-ba, na-au), todòl ilgai
nei‰lavòja j˜ gebòjimas skaityti, sukeiãia skaiãi˜ sudaranãius skaitmenis vietomis ir taip atlieka
veiksmus (25+34=59 vaikui rei‰kia 52+43, ir jis gauna 95), todòl blogai suskaiãiuoja. Vaikai
blogai nura‰o, pasiklysta tarp eiluãi˜, blogai skaiãiuoja mintyse. Tai trukdo vaikams lengvai ir
paprastai i‰mokti skaityti, ra‰yti, skaiãiuoti.

Kaip atpaÏinti regimojo suvokimo sutrikim˜ turinãius vaikus?

1.
Vaikas sunkiau atpaÏ∞sta paveikslòliuose vaizduojamus daiktus, rei‰kinius, blogiau su-
vokia j˜ prasm´, esm´, sunkiai sieja real˜ daiktà ir jo atvaizdà.

•
Sunkiau susidaro apibendrintas daikt˜, o ypaã
j˜ atvaizd˜ schemas. PavyzdÏiui, ∞prastai besi-
vystantis penkiametis vaikas, pamat´s schemi‰-
kai nupie‰tà kamienà ir lapijà, i‰ karto sako:
„Medis“. Regimojo suvokimo sutrikim˜ turin-
tis vaikas, atkreip´s dòmes∞ ∞ kelias vingiuojan-
ãias linijas, gali taip ir neatpaÏinti medÏio.

•
Vaikas nepastabus detalòms, ypaã jei jos
smulkios. Todòl sunkiai atlieka uÏduotis
„Surask 5 skirtumus“, „Kurio gyvnòlio kuris
siluetas“.

•
Sunkiai sugretina tikrà daiktà ir jo atvaizdà,
negali daikto atpaÏinti pie‰inyje, ypaã jei jis
pavaizduotas i‰ netikòtos pusòs, pavyzdÏiui,
vaikas i‰ nugaros, namas i‰ vir‰aus ir kt.

•
Miglotai suvokia siuÏetinio paveikslòlio ar pa-
veikslòli˜ sekos prasm´.

Parama hiperaktyviam vaikui – tikras pedagogo kantrybòs i‰bandymas. Taãiau tik taip vaikui
galima padòti. Pedagogas nuolat turi stengtis padòti vaikui: a) tikslingiau, konstruktyviau, tai-
kiau praleisti dienà, savait´, mònes∞; b) kad ir didelòmis valios pastangomis pradòti kontroliuoti
savo elges∞.

1 etapas.
Pasirenkama daug veiksm˜ turinti veikla.
Suaugusysis rodo vaikui, kà ir kaip dary-
ti, savo veiksmus komentuodamas Ïo-
dÏiais (kognityvinis modeliavimas).

2 etapas.
Tà paãià veiklà atlieka vaikas – tuos paãius
veiksmus ta paãia eilòs tvarka, klausyda-
masis suaugusiojo nuorod˜ (i‰orinis veik-
los valdymas).

Vaikas pamokomas problem˜ sprendimo strategij˜ – daugiausia dòmesio skiriama susio-
rientavimui ir pasitikrinimui:

•
Øvardinti sau veiklos tikslà.

•
Øsivaizduoti uÏbaigtà rezultatà.

•
PerÏiròti medÏiagas.

Ugdomos saviinstrukcijos ir savireguliacijos strategijos:

3 etapas.
Vaikas atlieka tà paãià uÏduot∞, pats save
garsiai instruktuodamas (i‰orinò saviregu-
liacija).

4 etapas.
Vaikas atlieka tà paãià uÏduot∞, vadovau-
damasis vidine kalba (vidinò saviinstruk-
cija).

•
I‰ eilòs susidòti instrukcij˜ korteles.

•
Øvardinti sau, kà ir po ko reikòs daryti.

•
Pasitikrinti, ar viskà pavyko atlikti.
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•
Vaikui sunku nustatyti kno judòjimo
krypt∞ ir padòt∞ daikt˜ atÏvilgiu, ∞vertinti
perspektyvà; sunku skirti de‰in´ ir kair´
kno puses.

•
Sunku orientuotis grupòs kambaryje, po-
pieriaus lape, sunku daiktus pie‰ti i‰ kairòs ∞
de‰in´ viena linija, pie‰ti, spalvinti ribotoje
erdvòje.

•
Vaikas sunkiai perpranta laikrodÏio ro-
dykli˜ padòt∞ ciferblate, todòl ilgai negali
pasakyti laiko pagal laikrod∞.

6.
Vaikui sunku ∞sidòmòti ir atkurti matyt˜ vaizd˜ sekas.

•
Papra‰ytas negali vòl i‰dòstyti paveikslòli˜
tokia tvarka, kokia buvo mat´s juos gulint.
Negali ∞siminti raidÏi˜ sekos Ïodyje ir su-
dòlioti kà tik matyto ÏodÏio i‰ raidÏi˜ kor-
teli˜.

•
Sunkiai ∞simena tokias standartines sekas
kaip spalv˜ ratas, vaivoryk‰tòs spalvos,
skaitmen˜ eilò, abòcòlò ir kita.

7.
Nei‰lavòjusi arba perdòtai gyva regimoji vaiko vaizduotò.

•
Vaikas negali mintyse atkurti kà tik maty-
t˜ paveikslòli˜; negali ∞sivaizduoti, ko nòra
mat´s, remdamasis Ïodiniu apibdinimu;
negali skaiãiuoti mintyse ir kt.

•
Vaikui nuolat kyla konkrets matyti vaiz-
dai, j˜ samplaikos, fantazijos, kuri˜ jis ne-
gali kontroliuoti, nesusikuria apibendrinti
vaizdiniai, skirstomi ∞ kategorijas.

Kaip ugdyti regimojo suvokimo sutrikim˜ turinãius vaikus?

1.
Daugiau negu su kitais vaikais bendrauti ÏodÏiu – atsakyti ∞ klausimus, ai‰kinti, pavadinti,
apibdinti. Veiklà rodyti prakti‰kai ir komentuoti ÏodÏiu.

2.
DaÏniau veikti su tikrais daiktais nei su paveikslòliais, pie‰inòliais.
Trij˜ matmen˜ daiktus, kuriuos galima liesti, apãiupinòti, apÏiròti i‰ vis˜ pusi˜, dòlioti, i‰rinkti ir
vòl sudòti, vaikas suvokia geriau nei linijas ar spalvotas dòmes ant popieriaus lapo.
PavyzdÏiui, jei kitiems vaikams siloma klausytis pasakos ir eilòs tvarka sudòti paveikslòlius, vaikams,
turintiems regimojo suvokimo sutrikim˜, gali bti siloma eilòs tvarka taip, kaip pasirodo veikòjai,
i‰rikiuoti Ïaislus, teatro lòles; arba veikòj˜ nuotykius, poelgius  pavaizduoti kno judesiais.

2.
Vaikui sunku regòjimu skirti pagrindines detales, bruoÏus nuo ‰alutini˜.

•
Nesuvokia paveikslòli˜ sekos, nes reikia
pastebòti veiksm˜ eigà rodanãias detales.
Paveikslòli˜ sekas sudeda nelogi‰kai, pagal
atsitiktinius poÏymius, bet pasakojimà su-
kuria nuosekl˜.

•
Neturi tiksli˜ abstrahuot˜ spalv˜ gamos, pa-
grindini˜ form˜, dydÏi˜, krypties vaizdini˜.

3.
Negali i‰skirti daikto i‰ fono (ypaã jei daikto kontrai nelabai ry‰ks ar fonas labai painus).

•
Papra‰ytas negali surasti vieno daikto pie‰i-
nòlio, jei lapas pilnas daikt˜ atvaizd˜. Sun-
kiai suranda Ïinomà raid´ ar Ïod∞ i‰tisinia-
me tekste.

•
Sunkiai ∞Ïvelgia daikto kontrà, raid´,
skaitmen∞ linij˜ raizgalynòje ar dòmi˜ pil-
name lape.

•
Negali nuosekliai sekti akimis tarp linij˜ –
pavyzdÏiui, sunkiai sprendÏia „labirint˜“
uÏduotis.

•
Vengia naudotis Ïodynais, Ïinynais, telefo-
n˜ knygomis, simboliniais paveikslòliais.

4.
Negali suvokti daikto kaip visumos.

•
Sunkiai suvokia, koks daiktas pavaizduo-
tas, jei jo kontras punktyrinis, ta‰kinis,
neuÏbaigtas, jei daiktas pasvir´s, apvers-
tas, padidintomis detalòmis ar kt. Nepa-
stebi „pasislòpusi˜“ daikt˜, jei mato tik
j˜ dal∞.

•
Ne∞Ïvelgia, ko trksta daikto pie‰inòliui.

•
Negali sudòti paveikslòlio i‰ daugelio da-
li˜. Øprastai besivystantys penkiameãiai
vartydami atskiras dalis i‰ anksto nuspòja,
kas bus („Va, ratas, turòt˜ i‰eiti ma‰inò-
lò“), o vaikai, turintys regimojo suvoki-
mo sutrikim˜, objektà atpaÏ∞sta tik sudò-
tà. Bna atvej˜, kad, teisingai sudòj´ ra‰-
tà pagal pavyzd∞, kur∞ laikà nesusivokia,
jog uÏduot∞ jau atliko ir atliko gerai.

5.
Sunkiau orientuojasi laike ir erdvòje.
Kartais pakau‰io srityje esantis regimojo suvokimo centras funkcionuoja nepakankamai gerai
dòl to, kad gimdymo metu pakenkiami kaklo raumenys ir kraujagyslòs. Tada prasãiau maitina-
mas ir prasãiau vystosi regimojo suvokimo centras, be to, smegenys i‰ kaklo raumen˜ negauna
tikslios informacijos apie sukiojamos galvos padòt∞. Kyla orientavimosi erdvòje sunkum˜.

•
Îiròdamas ∞ daikt˜ grup´, nesuvokia, pa-
gal kok∞ poÏym∞ ji sudaryta (raudoni daik-
tai, apskriti daiktai, trikampiai daiktai).
Daikt˜ grupes pats sudeda bet kaip.
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SUVOKIMO KLAUSA IR REGA RY·Iˆ SUTRIKIMˆ
TURINTIS VAIKAS
Menkà girdimojo ir regimojo suvokimo koordinacijà turinãius vaikus prie‰mokyklinòse grupò-
se pastebòti sunku. Jie mògsta vartyti knygas, pie‰ti, konstruoti, dòlioti dòliones, bet taip pat yra
‰neks, gerai orientuojasi erdvòje, kno judesiai i‰lavòj´. Vaikai patiria sunkum˜, kai reikia
ÏodÏiu jiems perteiktà informacijà i‰reik‰ti vaizdu (pie‰iniu, simboliu, Ïenklu) arba ap-
Ïiròjus pie‰in∞, schemà, model∞, papasakoti kitam, kà matò, kà suvokò; kai reikia veikti
su vaizdine medÏiaga pagal Ïodines nuorodas ir kt. Prie‰mokykliniame amÏiuje tai beveik
nepastebima, nes pedagogas ir kalba, ir rodo paveikslà, ir demonstruoja judesiais.

Todòl bna tikra staigmena, kai vaikas pirmoje klasòje patiria dideli˜ mokymosi skaityti, ra‰yti,
skaiãiuoti sunkum˜. Juk skaitymas – raidòs ar raidÏi˜ junginio, t. y. matomo vaizdo, perkoda-
vimas ∞ garsà ir gars˜ jungin∞, o ra‰ymas – garso ir gars˜ junginio perkodavimas ∞ vaizdà (raid´
ir raidÏi˜ junginius). O kaip tik ‰itai vaikui sunkiai sekasi.

Kaip atpaÏinti suvokimo klausa ir rega ry‰i˜ sutrikim˜ tu-
rinãius  vaikus?

1.
Vaikas turi sunkum˜, kai reikia matomus vaizdus pavadinti, paai‰kinti, apibendrinti
vienu ÏodÏiu, ir atvirk‰ãiai, kai pagal Ïodin∞ apibdinimà ar tekstà reikia parinkti pa-
veikslòlius, simbolius, daiktus.

Ry‰kiausi poÏymiai prie‰mokykliniame amÏiuje:

•
Vaikas gerai skiria spalvas. Papra‰ytas:
„Paduok tokià paãià kaip ‰i“ gerai atlieka
uÏduot∞, randa tokios paãios spalvos daik-
t˜ aplinkoje. Papra‰ytas: „I‰vardink visas
spalvas, kokias Ïinai“ pasako daugmaÏ vis˜
spalv˜ pavadinimus. Taãiau rodant ∞ spal-
và ir klausiant: „Kokia ãia spalva, pasakyk
pavadinimà“, vienos kitos spalvos pavadi-
nimà pasako teisingai, kit˜ – neteisingai,
daÏniausiai spòlioja: „Îalia. Ne, ne Ïalia,
mòlyna“.
Pana‰iai yra ir su form˜ pavadinimais, dy-
d∞, krypt∞ nusakanãiomis sàvokomis.

•
Sunkiai pavadina tikr˜ daikt˜ detales, ro-
do judesiais, parodo, paòm´s daiktà, bet
pavadina sunkiai.

•
Gerai sudeda paveikslòli˜ sekà, loto, dòlio-
n´. Taãiau pasakoja prastai. Jei pedagogas
nukreipia vaiko dòmes∞ nuo paveikslòli˜ ir
kalbasi apie tokius pat dalykus, kokie bu-
vo vaizduojami paveikslòliuose, vaikas ‰ne-
ka lengviau ir geriau.

•
Perskaitytà tekstà sunkiai iliustruoja pa-
veikslòliais, pie‰iniu. Negali atspòti ir paro-
dyti daikto, i‰gird´s Ïodin∞ jo apibdini-
mà. Negali judòti erdvòje pagal Ïodines
nuorodas.

3.
Daiktus, j˜ savybes, paveikslòlius apibdinti ÏodÏiais – tai padeda vaikui tiksliau juos su-
vokti, tarsi ai‰kiau pamatyti.
PavyzdÏiui, duodant vaikui Ïaislà, pakomentuoti: „Imk ki‰kiukà. Matai, koks jis didelis, pilkas,
tik akytòs juodos“. ÎaidÏiant „Gòli˜ domino“ kalbòti: „Ie‰kokime kitos tokios pat gòlytòs –
matai, ji mòlyna, kaip varpelis, du Ïiedeliai prasiskleid´, o vienas dar tik pumpuròlis“.

4.
Knygeles, paveikslòlius, pie‰inòlius Ïirinòti kartu su vaiku ir komentuoti ÏodÏiu bei ro-
dyti ir apvesti pir‰tu.
Îirint ∞ paveikslòl∞, kalbama: „·tai ãia vir‰uje debesòlis. Apveskime j∞ pir‰tuku. Matai, jis pail-
gas. Îiròk, jis mòlynas. O ‰tai ãia de‰inòje – uÏdòkime pir‰tel∞ – maÏutis sviedinukas. UÏdòjai
pir‰tel∞ – ir nesimato. Namas didelis – pir‰tuku jo neuÏdengsi. O ãia ‰tai – kamienas, ‰akos ir
lapai, – tai medis“. Galima paskatinti, kad pats vaikas bandyt˜ pakomentuoti daug kart˜ maty-
tà paveikslòl∞. ApÏiròjus visus daiktus ar visà vaizdà, deròt˜ klausti: „Taigi kas ãia nupie‰ta?
Gal gali pasakyti vienu arba keliais ÏodÏiais?“

5.
Îirinòjant sudòtingesnius paveikslòlius galima mòginti kurti „gyvuosius paveikslus“,
erdvines kompozicijas: sustatyti Ïaislus ir daiktus, kaip paveikslòlyje, paãiam apsirengti ir atsi-
stoti tarp daikt˜ kaip asmeniui, vaizduojamam paveiksle; kurti erdvinius dailòs darbelius.

6.
Nuolat pasilyti vaikui Ïaidim˜ su vaizdine medÏiaga. Element˜ turi bti nedaug, jie turi
bti dideli, paprasti, lengvai suvokiami. Geriau maÏiau btinos informacijos negu perkrovimas,
sunkinantis suvokimà.

•
Paveikslòliuose turi bti tik keli dideli ob-
jektai vienu metu – tada vaikas galòs juos
lyginti, tapatinti, grupuoti. Du nesudòtin-
gi pana‰s paveikslòliai gali turòti tik kelis
akivaizdÏius skirtumus.

•
Paveikslòliuose vaizduojam˜ daikt˜ arba
kartonini˜ j˜ siluet˜ kontrai turi bti
ry‰ks, ne∞mantrs, spalvos kontrastinòs.

•
Konstruktoriaus, mozaikos, dòlionòs, loto
dali˜ turi bti nedaug, jos turi bti dide-
lòs.

•
Reikòt˜ naudoti pagrindines spalvas, for-
mas, dydÏius, kryptis, siekti, kad vaikas
gerai juos ∞sidòmòt˜.

•
Spr´sti paprastus labirintus, sudòti keli˜
paveikslòli˜ sekas.

•
Vaikui statant, konstruojant, dòliojant, i‰
pradÏi˜ silyti veikti laisvai, chaoti‰kai, vò-
liau tikslingai, turint sumanymà, dar vò-
liau – pagal schemà, bròÏin∞. Arba prie‰in-
gai, paskatinti nupie‰ti, kà pastatò, padary-
ti bròÏin∞, planà, model∞. Kalbòtis su vai-
ku, padòti ∞vardinti spalvas, formas, dy-
dÏius ir juos ∞sidòmòti.

•
Mokyti vaikà skirti kair´ ir de‰in´ rankà –
de‰in´ rankà paÏenklinti rai‰ãiu, lipduku;
tokiu pat lipduku Ïenklinti de‰in´ popie-
riaus lapo pus´, de‰in´ grupòs kambario,
salòs pus´.



113112

4.
Kai kiti vaikai pasakoja, komentuoja paveikslòl∞, ‰iems vaikams reikia silyti Ïirint ∞ paveikslòl∞
prisiminti pana‰ià situacijà i‰ savo gyvenimo ir tà situacijà komentuoti, pasakoti (formuoja-
mas ry‰ys „vaizdas ir emocijos“ bei „patirtis ir Ïodis“), arba atvirk‰ãiai, kai kiti vaikai pie‰ia pagal
pasakà ar kità Ïodin∞ tekstà, ‰iems vaikams silyti pie‰ti tai, kokius jausmus, i‰gyvenimus suÏa-
dino pasaka, priminò istorija (formuojamas ry‰ys „Ïodis ir emocijos“ bei „patirtis ir vaizdas“).
Tai specialus korekcinis darbas, kad atsirast˜ ry‰ys tarp vaizdo ir ÏodÏio.

5.
Visuomet tarp ÏodÏio ir vaizdo turi bti dar vienas pojtis, pavyzdÏiui, paveikslo ar skaitomos
pasakos vaizdavimas knu; kvepianãi˜ flomasteri˜ naudojimas, kad kvapas padòt˜ priskirti spal-
vos pavadinimà tai spalvai; kruop‰tus daikto apãiupinòjimas, tyrinòjimas rankomis, tik paskui Ïo-
diniai komentarai.

ATMINTIES SUTRIKIMˆ TURINTIS VAIKAS
Vaikus, turinãius atminties sutrikim˜, prie‰mokyklini˜ grupi˜ pedagogai atpaÏ∞sta labai leng-
vai – jie pastebi, kad vaikai sunkiai ∞simena eilòra‰tukus, daineles, judesius, sunkiai ∞sidòmi
naujà i‰girstà Ïod∞, neatsimena nuorod˜, pra‰ym˜.

Kaip atpaÏinti atminties sutrikim˜ turinãius vaikus?

1.
Vaikas gali turòti trumpalaikòs atminties sutrikim˜.

•
Papra‰ius pakartoti pasakytus ÏodÏius,
skaiãius, vaikas pakartoja vos vienà du.
Kuo daugiau jam sakoma ÏodÏi˜, tuo la-
biau jis juos pamir‰ta.

•
Trumpai parodÏius paveikslòl∞, vaikas ne-
atsimena, kà jame matò – nei daikto, nei
spalvos, nei formos.

•
Negali atlikti trij˜ i‰ eilòs pasakyt˜ nuo-
rod˜, nes treãià, o kartais ir antrà pamir‰-
ta. Negali perduoti pedagogo ÏodÏi˜ ki-
tiems vaikams.

•
Tuoj pat pamir‰ta kà tik skaitytà tekstà,
todòl negali dalyvauti pokalbyje.

•
Pie‰damas vaikas nei‰rikiuoja eilòs skir-
ting˜ ma‰in˜, nei‰dòlioja bald˜ kambary-
je, detaliai nepie‰ia vis˜ drabuÏi˜. Jo pie-
‰inys – spalv˜, dòmi˜, linij˜, form˜ Ïais-
mas, netikòtos asociacijos, deriniai, kom-
pozicijos.

•
Pie‰iniuose maÏai apibendrint˜, simboli-
ni˜ vaizd˜, schem˜.

•
Skaiãiai vaikui gali bti tik ÏodÏiai, jis ne-
∞sivaizduoja to daikt˜ kiekio, kur∞ Ïymi
skaitmuo, pavyzdÏiui, 5. Todòl labai daÏ-
nai vaikai skaiãiuoja mechani‰kai, negali
atlikti net labai paprast˜ sudòties, atim-
ties veiksm˜.

3.
Îodinòs sàvokos kartais neturi vaizdini˜ atitikmen˜, yra netikslios ir neai‰kios, grin-
dÏiamos Ïodinòmis asociacijomis.

•
Sudòj´s paveikslòli˜ grup´ „Gyvnai“,
vaikas negali pasakyti sàvokos. Sudòj´s
vaisi˜ grup´, jà gali pavadinti „Slyv˜“
grupe.

Kaip ugdyti  suvokimo klausa ir rega ry‰i˜ sutrikim˜
turinãius vaikus?
1.
Instrukcijas, nuorodas, uÏduotis vaikui pateikti atskirai ÏodÏiu, jei jas reikòs atlikti ÏodÏiu (pa-
vyzdÏiui, jei reikòs papasakoti, kuris pasakos veikòjas labiausiai patiko ir kodòl), ir atskirai vaiz-
du, jei reikòs jas atlikti popieriaus lape (pavyzdÏiui, jei reikòs spr´sti labirintà, prie‰ tai vienas labi-
rintas ∞veikiamas kartu su vaiku; tinka veikla pagal i‰samias vaizdu pateikiamaas instrukcijas, tar-
kime, tokias kaip knygoje „Kà veikti lietingà dienà“). Tik paskui instrukcija, nuoroda pateikiama
dar kartà ÏodÏiu, tuo pat metu rodant pavyzd∞.

2.
Sudòtingà patirt∞, informacijà apie pasaul∞, btinas Ïinias vaikui pateikti arba atskirai ÏodÏiu
(pasakojant, ai‰kinant, komentuojant, sudarant sàlygas klausytis ∞ra‰˜ ir kt.), arba atskirai vaiz-
du ir konkreãiai (pavyzdÏiui, Ïirinòjant enciklopedijas, didelius smulkius miesto, mi‰ko ar ki-
tus panoraminius paveikslus, paveikslòlius, kuriuose pateikiama prieÏasties ir pasekmòs ry‰io seka
(òjo, uÏkliuvo, nugriuvo) arba rei‰kinio, ∞vykio seka (lietaus la‰elio kelionò, gòlò dygsta, auga,
skleidÏiasi). Nesudòtingà informacijà perteikti mi‰riu bdu – ir ÏodÏiu, ir vaizdu, ugdant ry‰∞
tarp ÏodÏio ir vaizdo.

3.
Jei tik yra galimybò, patirt∞ skatinti ∞gyti visais penkiais pojãiais vienu metu: (tuo pat metu
apÏirint, uodÏiant, ragaujant, girdint, lieãiant, apglòbiant ir komentuojant.). Taip sudaromos
galimybòs per kitus pojãius (lytòjimà, uosl´, skon∞) „susijungti“ matomam vaizdui ir j∞ Ïenkli-
nanãiam ÏodÏiui.

2.
Regòjimu suvokiama medÏiaga nekategorizuojama pagal prasm´.

2.
Vaikas gali turòti ilgalaikòs atminties sutrikim˜. Jis sunkiai ∞simena, i‰laiko ir atgamina
informacijà.

•
Kad ∞simint˜, jam reikia daugiau kartoti.
Øprastai besivystantis penkiametis 5–6 Ïo-
dÏius ∞simena po 3–4 pakartojim˜. Yra
vaik˜, kurie po keli˜ pakartojim˜ ∞simena
8–10 ÏodÏi˜. Vaikas, turintis atminties su-
trikim˜, net po 5–7 pakartojim˜ gali atsi-
minti tik 3–4 ÏodÏius.

•
Nesugeba atgaminti informacijos tuomet,
kada jos reikia. Spontani‰k˜ Ïaidim˜ metu
staiga atsimena ir pakartoja tai, kà buvo
pamir‰´s.
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3.
Ugdomos vaiko ∞siminimo strategijos:

•
Tapti „aidu“ – sau pakartoti tai, kà sakò
pedagogas, kitas vaikas.

•
Daug klausinòti, ypaã jei kas nors neai‰-
ku: „Kaip tai daryti?“, „I‰ ko daryti?“ Ta-
da informacija pakartojama.

•
Kelis kartus sau pakartoti naujà Ïod∞, j∞
pamir‰us, klausti tòv˜, pedagog˜; kelis
kartus atlikti pana‰˜ darbel∞, stengiantis
∞sidòmòti veiksm˜ pobd∞ ir sekà.

•
Øsivaizduoti tai, kà reikia ∞sidòmòti, i‰-
mokti; susigalvoti vaizdini˜ asociacij˜,
pavyzdÏiui, kiekvienai eilòra‰ãio eilutei
susigalvoti vaizdà, keisti vaizdus mintyse
ir sakyti ÏodÏius.

•
Øvairiai grupuoti, skaidyti, i‰dòlioti tai, kà
reikia ∞siminti, kad bt˜ lengviau ∞sidò-
mòti.

•
Nuolat naudotis uÏra‰˜ knygele.

4.
Treniruojamas gebòjimas ∞siminti.

•
Vaikas pra‰omas ∞sidòmòti, kà pamatys
ateidamas ∞ prie‰mokyklin´ grup´, ir vis-
kà papasakoti pedagogui.

•
Pra‰omas perduoti pedagogo Ïinut´ ma-
mai, o nami‰ki˜ Ïinut´ – pedagogui.

3.
Vaikas nei‰siugdo ∞siminimo ir informacijos atgaminimo bd˜. Prisiminti jis stengiasi
mechani‰kai, neatidus klausydamasis ar apÏirinòdamas. Nesugeba skaidyti informacijos ∞
maÏesnius prasminius vienetus, nenaudoja kit˜ ∞siminti padedanãi˜ bd˜.

Kaip ugdyti atminties sutrikim˜ turinãius vaikus?

1.
Reikòt˜ taikyti ∞siminimo sunkumus kompensuojanãius bdus:

•
Pateikiamas labai ribotas informacijos kie-
kis, sudaromos sàlygos pakartojimui, ge-
ram perpratimui. Tik kai pateikta infor-
macija gerai ∞simenama, pateikiama kita.
PavyzdÏiui, vaikas daug kart˜ skatinamas
Ïaisti Ïaidimà „Gyvnai ir j˜ maÏyliai“,
kol suvokia jo esm´ ir ∞simena sàvokas.
Îaidim˜ partneris daÏnai bna pedagogas.

•
Sudaromos sàlygos veikti savo tempu, nes
jis paprastai bna lòtas.

•
Nuorodos, pasilymai, kà veikti, formu-
luojami etapais, ai‰kiai ir pateikiami ne tik
ÏodÏiu, bet ir kortelòmis, paveikslòliais.
Nuolat ∞sitikinama, ar vaikas neveikia to-
dòl, kad nemoka, neÏino, ar todòl, kad jau
pamir‰o, kà daryti.

•
Pasilius veiklà, visa vaikui reikalinga in-
formacija turi gulòti vaiko regòjimo lauke,
ãia pat, ant stalo, po ranka: enciklopedijos,
skaiãi˜ seka ir skaiãi˜ kortelòs, pie‰iniai ir
kt.

•
Vaikas turi uÏra‰˜ knygel´ ir pratinamas
nuolat joje savais simboliais Ïymòtis viskà
– kà atsine‰ti i‰ nam˜, kà pasakyti tòvams
ir kt.

•
Vaikas turi savo Ïodynòl∞, ∞ kur∞ ra‰omi jam
nauji ÏodÏiai, raidòs, kuri˜ jis mokosi, ir kt.
Îodynòlis nuolat vartomas, sàvokos karto-
jamos.

2.
Taikomi mechaniniam i‰mokimui alternatyvs patirties kaupimo bdai:

•
Vaikui skiriamos probleminòs, krybinòs
uÏduotys, kurias atliekant reikia ne remtis
∞siminta informacija, bet paãiam jà atrasti,
i‰protauti, perdirbti, suÏinoti eksperimen-
tuojant, pavyzdÏiui, i‰lankstyti norimà rai-
d´ Ïirint ∞ jos paveikslòl∞; padaryti vienà
raid´ i‰ kitos ir kt.

•
Remiamasi emocine atmintimi, nes ji nu-
kenãia maÏiausiai: daug siurpriz˜, netikò-
tum˜, emocinio paskatinimo ir kt.

•
Ugdomas vaiko gebòjimas paãiam susirasti
reikiamà informacijà: paklausti pedagogo,
kit˜ vaik˜; Ïinoti, kuriose knygelòse ta in-
formacija yra; rasti informacijà savo Ïody-
nòliuose, raidynòliuose; mokòti naudotis
skaiãi˜ seka, abòcòle, spalv˜ ratu ir kitais
modeliais.

•
Skatinamas Ïaisti atminties lavinimo Ïai-
dimus – ∞sidòmòti skaiãius, apversti kor-
teles, palaukti ir pamòginti teisingai pa-
kartoti skaiãius. Rungtyniauti paãiam su
savimi, stengiantis ∞siminti ir i‰laikyti at-
mintyje vis daugiau skaiãi˜, ÏodÏi˜.

•
Øsimin´s greiãiau praranda informacijà, jos
nei‰laiko. Atminties sutrikim˜ neturintis
vaikas po valandos pakartoja beveik visus
5–10 ∞simint˜ ÏodÏi˜. Bna, kad keletà
kart˜ kartodamas jis ∞simena tik 5–6 Ïo-
dÏius, taãiau po valandos atsimena 8–10
ÏodÏi˜. Informacija tarsi susiguli, ir vaikas
jà lengvai atsimena. Atminties sutrikim˜
turintis vaikas per valandà gali prarasti ne-
maÏà dal∞ ∞simintos informacijos ir po va-
landos neatsiminti nò vieno ÏodÏio arba
atsiminti 2–3 ÏodÏius. Ai‰ku, kad toks vai-
kas lòtai kaupia Ïodynà, sunkiai ∞simena
naujas sàvokas, faktus.

•
Dòl ilgalaikòs atminties sutrikim˜ vaikas
neatsimena eilòra‰ãi˜, skaiãiuoãi˜, pamir‰ta
dienos ∞vyki˜ sekà, neatsimena spalv˜, for-
m˜, savaitòs dien˜, met˜ laik˜ pavadinim˜.
Gali netaisyklingai tarti sudòtingesnòs san-
daros ÏodÏius. Neatsimena raidÏi˜, skait-
men˜, j˜ eili˜.
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Kalbòjimo sutrikimai skirstomi ∞:

•
fonetin∞ (vaikas netaisyklingai taria garsus,
taãiau gerai girdi ir skiria kalbos garsus);

•
kalbòjimo tempo (vaikas kalba per greitu
arba per lòtu tempu);

•
balso (silpnas balsas, dalinis balso sutriki-
mas ar visi‰kas balso nebuvimas, rezonavi-
mo sutrikimai);

Kalbos sutrikimai gali bti ‰ie:

•
fonologinis (vaikas netaisyklingai taria ir
skiria i‰ klausos garsus, t. y. turi ir fonemi-
nio suvokimo trkum˜);

•
kalbos nei‰sivystymas (vaiko klausa ir in-
telektas normals, taãiau visa kalbos siste-
ma, apimanti fonetikà, leksikà ir gramati-
n´ kalbos sandarà, yra nei‰lavòjusi. Jis gali
bti ∞vairi˜ laipsni˜ – neÏymus, vidutinis,
Ïymus);

•
sulòtòjusi kalbos raida (vaikas neturi or-
ganini˜ galvos smegen˜ paÏeidim˜, taãiau
jo kalba plòtojasi lòãiau);

•
sutrikdyta kalbos raida (susiformavusios
kalbos i‰nykimas po galvos smegen˜ pa-
Ïeidimo).

Galimi ir ∞vairs komunikacijos sutrikimai:

•
mikãiojimas (kalbòjimo ritmo sutriki-
mas);

•
mutizmas (vaikas nekalba dòl psichologi-
ni˜ prieÏasãi˜).

Peròj´ i‰ prie‰mokyklinòs grupòs ∞ mokyklà, vaikai, turintys kalbos ir kit˜ kalbòjimo sutrikim˜,
gali turòti ir ra‰ymo bei skaitymo sutrikim˜.

Kai vaikai netaisyklingai taria garsus, prieÏastis gali bti anatominiai kalbos padarg˜ pakitimai,
pavyzdÏiui, netaisyklingas Ïandikauli˜ sàkandis, pakit´s kietasis gomurys, storas, maÏas ar „priseg-
tas“, su per trumpu pasaitòliu lieÏuvis. Vaikai gali i‰ viso nei‰tarti garso ir kalbòdami keisti j∞ kitu
ar praleisti, bet gali ir nevartoti jo tik kalbòdami, o atskirai i‰tarti. Reikòt˜ turòti galvoje ir tai, kad
netaisyklingas sunkiau tariam˜ gars˜ – r, s, z, c, dz, ‰, Ï, dÏ – tarimas ar garso r keitimas garsu l iki
tam tikro amÏiaus yra fiziologinis ‰veplavimas ir nòra kalbos sutrikimas. Taãiau prie‰mokykliniais
metais, rengiant vaikà mokyklai, deròt˜ atkreipti dòmes∞ ∞ tai, kaip jis taria ‰iuos garsus.

Gars˜ tarimo trkumai daÏnai priklauso nuo to, kad vaikai nepakankamai tiksliai juos suvokia.
Jiems sunkiai formuojasi garsinòs analizòs ir sintezòs ∞gdÏiai, kurie yra labai svarbs vòliau, mo-
kykloje mokantis ra‰yti bei skaityti. Vaikai klysta girdòdami pana‰iai skambanãius ÏodÏius, pavyz-
dÏiui, teka – dega, bda – dda, snaigò – sraigò, painioja garsus tarpusavyje – saka (‰aka) ir pan.

4
Lina Palaãionienò

KALBOS SUTRIKIMˆ
TURINTIS VAIKAS

Kasparas netaria garso r, jis ‰∞ garsà keiãia garsu l. Kasparui tik penkeri metai. Ar pagal kalbinòs
raidos dòsnius jis jau turòt˜ tarti ‰∞ garsà? Penkiameãiai vaikai kalba vis sklandÏiau, suaugusieji
daÏnai  vis maÏiau domisi j˜ kalba. O kaip vaikai formuluoja mintis, ar sugeba krybi‰kai pasa-
koti ir i‰klausyti kit˜?

Ai‰kinantis, kokie yra kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai, reikòt˜ susipaÏinti ir su kalbos
raidos dòsningumais.

Kad ir kokios tautybòs bt˜ vaikai ir kokia kalba kalbòt˜ – lietuvi˜, angl˜, ãek˜, ind˜ – vis˜
kelias i‰mokstant kalbòti ir suprasti ÏodÏius yra tas pats. Vaik˜ kalbos raida pasiÏymi tam tikru
nuoseklumu. Pirmiausia perprantami kalbos garsai – skiriama ritminò, melodinò j˜ struktra.
Iki penki˜ mònesi˜ vaikas aguoja, vòliau taria garsus pamògdÏiodamas suaugusiuosius. âiau‰-
kant aktyviai dirba lieÏuvis, artikuliaciniai judesiai jungiami ∞ nuoseklias grandines. MaÏdaug
iki ‰e‰i˜ mònesi˜ vis˜ tautybi˜ vaikai ãiau‰ka vienodai, taãiau nuo ‰e‰to iki de‰imto mònesio jie
prisitaiko prie savo gimtosios kalbos gars˜ arba prie gars˜, girdim˜ savo kalbinòje aplinkoje.
âiau‰kòjimo garsai pamaÏu ∞gyja kalbos gars˜ funkcijas, vaikas pradeda suprasti kalbà, tarti gar-
saÏodÏius, o pirm˜j˜ met˜ pabaigoje ar antr˜j˜ pradÏioje – tarti pirmuosius ÏodÏius. Pirmieji
ÏodÏiai paprastai yra vieno ar dviej˜ skiemen˜ ir daÏniausiai rei‰kia vaiko aplinkos daikt˜, arti-
m˜ Ïmoni˜ ar daikt˜, su kuriais galima atlikti veiksmà, pavadinimus. Kokius ÏodÏius vaikas
pirmiausia i‰moksta tarti, priklauso nuo kalbinòs aplinkos. Mokslininkai, i‰tyr´ pirm˜ penkio-
likos vaiko tariam˜  ÏodÏi˜ Ïodynà, teigia, kad labiau i‰simokslinusi˜ tòv˜ vaikai daÏniau varto-
ja daiktus Ïyminãius ÏodÏius, maÏiau i‰simokslinusi˜ tòv˜ vaikai vartoja ÏodÏius, Ïyminãius sa-
ve ir Ïmones. Pirmaisiais dvejais gyvenimo metais svarbiau yra ne Ïodyno plòtros greitis, o tai,
kaip vaikas supranta ÏodÏius, gestus, kaip siekia ir sugeba perteikti emocijas ir poreikius. Îody-
no gausòjimo greitis gali bti skirtingas metus ir daugiau laiko, ir tai, kad vaikas pradeda kalbò-
ti vòliau, nerei‰kia, jog jis yra ne toks gabus kaip daugiau kalbantys vaikai. Ankstyvos vaiko
kalbos esmò yra kalbos funkcijos, bendravimo galimybòs, o ne kalbos struktra. Taãiau jau
dvej˜ met˜ vaikai turòt˜ vartoti dviej˜ ÏodÏi˜ sakinius. Nuo dvej˜ iki ketveri˜ met˜ vaiko Ïo-
dynas kas ‰e‰i mònesiai padvigubòja – t. y. vaikas i‰moksta po kelis ÏodÏius per dienà. Trej˜
met˜ vaikai jau i‰moksta pagrindini˜ gramatini˜ dòsningum˜ – vartoja daiktavardÏio skaiãius,
kai kuriuos veiksmaÏodÏio  laikus, kaito ÏodÏius. Ketveri˜ penkeri˜ met˜ vaikas jau pradeda
vartoti i‰plòstinius sakinius, pasakoja ir moka uÏduoti klausimus, susijusius su pasakojimu, var-
toja tokias pat gramatines struktras kaip ir kiti ‰eimos nariai. ·e‰eri˜ met˜ vaikas turòt˜ visus
gimtosios kalbos garsus tarti taisyklingai, ri‰liai pasakoti, nes kalbos garsai, Ïodynas, gramatinò
sandara susilieja ∞ vienà sistemà. ·io amÏiaus vaikai pradeda vartoti kontekstin´ kalbà, logi‰kai
reik‰ti mintis, nebtinai Ïinodami situacijà. Grupòs draugams ‰e‰iametis jau gali paai‰kinti Ïai-
dimo taisykles, j˜ nuoseklumà, sulaukti eilòs kalbòti, klausytis kito.

Kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai gali atsirasti dòl ∞vairi˜ prieÏasãi˜. Øtakos turi
∞gimtos biologinòs vaiko savybòs, ∞gimti ar kuriuo nors vaiko amÏiaus tarpsniu atsirad´ centri-
nòs nerv˜ sistemos paÏeidimai, kalbinò kultrinò vaiko aplinka.
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„Suplok“
Foneminei klausai lavinti galima vaiko papra‰yti
suploti rankomis i‰girdus pra‰omà garsà. Ai‰kiai
ir lòtai tarkite ∞vairius garsus (a, p, ‰, t, s, Ï,…).
Vaikas, i‰gird´s garsà ‰, suploja rankomis.

„Naminiai gyvuliai“
Gramatinei kalbos sandarai mokytis ir ri‰liajai
kalbai ugdyti tikt˜ pasakojimas, panaudojant
namini˜ gyvuli˜ figròles ir uÏduodant klau-
simus: „Kaip a‰ vaÏiuoju pas senelius ∞ kaimà?
Kas gyvena tvarte? Kokius Ïinau gyvulius, i‰
ko juos paÏ∞stu? Kaip a‰ padedu seneliams
juos priÏiròti? Kokià naudà mums teikia na-
miniai gyvuliai?“ Vaikai bt˜ pratinami varto-
ti laiko, vietos prieveiksmius, ∞vairius bdvar-
dÏi˜ linksnius, esamojo ir  btojo kartinio lai-
ko veiksmaÏodÏius.

„UÏbaikite sakinius“
Pradòkite paprastà sakin∞, pavyzdÏiui: „A‰ val-
gau duonà, nes…“ Vaikai tikriausiai atsakys:
„…nes ji man skani“ arba „…nes a‰ alkanas“.
Pradòkite kitus sakinius, o vaikai tegul juos
uÏbaigia, pavyzdÏiui, „A‰ labiausiai mògstu
Ïaisti sode, nes…“, „A‰ laukiu savo gimtadie-
nio, nes...“ arba „A‰ noròãiau turòti namin∞
gyvnà, nes…“ Jei vaikas neatsakinòja, padrà-
sinkite j∞ ir pamòginkite i‰ naujo.

Vaikams, turintiems neurologini˜ simptom˜, gali bti pakenktos tam tikros smegen˜ Ïievòs zo-
nos, kurios yra reik‰mingos kalbai. Esant kalbos nei‰sivystymui (pavydÏiui, motorinò alalija, kai
nevisavertòs kai kurios smegen˜ Ïievòs zonos), vaiko kalbos supratimas gali bti palyginti neblo-
gas, taãiau labai lòtai vystosi ekspresyvioji jo kalba. ·i˜ vaik˜ sutrikusi kalbos motorika, jiems sun-
ku tarti garsus. Trej˜ met˜ mergaitò mògina paklausti: „M-a?“ (kas ãia?), daugel∞ atsakym˜ kom-
pensuoja gestais. Tokie vaikai gali tarti garsaÏodÏius, atskirus ÏodÏius, taãiau pereiti prie dviej˜ Ïo-
dÏi˜ frazòs, sakinio ir taisyklingo kalbòjimo jiems labai sunku. Esant neÏymiam kalbos nei‰si-
vystymui, vaiko sakytinò kalba gana i‰plòtota, taãiau galimi ∞vairs agramatizmai, pavyzdÏiui,
vaikas gali pasakyti kumukas vietoj kumeliukas, vartoti netinkamas daiktavardÏi˜ daugiskaitos
galnes: keturi Ïmogai vietoj keturi Ïmonòs, trys anãiai vietoj trys antys. Gali bti ir kitoki˜ leksi-
ni˜ trkum˜: daikt˜, veiksm˜ pavadinimai keiãiami kitais, pagal prasm´ artimais ÏodÏiais:
(mama daro ‰varà, snapas (nosis) ir pan.), painiojami prielinksniai prie ir ant, uÏ ir po, i‰ ir po.
Foneminòs klausos nepakankamumas i‰ry‰kòja tariant ir analizuojant sudòtingos garsinòs-skie-
meninòs struktros ÏodÏius. Vidutinis kalbos nei‰sivystymas nustatomas tuo atveju, jei vaikas
kalba keli˜ ÏodÏi˜ sakiniais, i‰rei‰kia pagrindines mintis, mògina pasakoti pagal paveikslòl∞, ta-
ãiau be konkreãios situacijos jo kalba ne visada suprantama, nes jis nepakankamai ∞vald´s gra-
matinius kalbos dòsnius. Esant Ïymiam kalbos nei‰sivystymui, vaiko Ïodynas plòtojasi i‰ lòto,
tariami ÏodÏiai atstoja sakinius, kalba gali net trejais metais atsilikti nuo normaliai kalbanãi˜
vaik˜ kalbos. Toks vaikas neatranda kalbos taisykli˜ – nederina ÏodÏi˜ skaiãiumi, gimine, ne-
kaito j˜ linksniais, jis netaiko gramatini˜ kalbos dòsningum˜ net prie‰mokyklinio amÏiaus me-
tais. Vòliau  ‰iems vaikams sunku i‰mokti ra‰yti bei skaityti.

Kaip ‰alinti vaiko kalbos ir kitus komunikacinius
sutrikimus
Vaikui, turinãiam kalbos sutrikim˜, pedagogas gali padòti per krybinius Ïaidimus, modeliuoda-
mas situacijas, remdamasis principu, kad kiekvienam vaikui turi bti keliami individuals reikala-
vimai. Sakytinò kalba (klausymas ir kalbòjimas) ir ra‰ytinò kalba (skaitymas ir ra‰ymas) yra glau-
dÏiai susijusios ir prie‰mokykliniame amÏiuje lavintinos drauge. Vaik˜ tarimo, ÏodÏi˜ derinimo ir
kitas klaidas deròt˜ pataisyti atsargiai, netiesiogiai, be pastab˜, nepaÏeidÏiant vaiko pasitikòjimo.

Mokslininkai teigia, kad kalbos vystymuisi turi reik‰mòs smulkiosios motorikos i‰lavòjimas,
nes rank˜ pla‰tak˜ ir kalbos padarg˜ projekcijos galvos smegen˜ Ïievòje yra greta. Rank˜ smul-
kiosios motorikos lavinimas didina galvos smegen˜ Ïievòs aktyvumà, todòl geròja kalbòjimas,
klausa, rega, dòmesys. Tad pedagogas, prie‰mokyklinio amÏiaus grupòje lavindamas vaiko
smulkiàjà motorikà, padòs jam susikaupti, i‰laikyti dòmes∞, parengs jo rankà ra‰yti mokykloje,
skatins jo sakytin´ kalbà.

APLINKA
Priemones reikòt˜ parinkti paÏ∞stamas ir patrauklias – tai pie‰tukai, trintukai, flomasteriai, po-
pierius, ∞vairs paveikslòliai (gars˜ tarimui lavinti, Ïodynui turtinti, gramatinòms kategorijoms
perteikti ir pan.), ∞vairios apsakymòli˜, enciklopedinòs knygelòs, muzikos instrumentai ir t. t.
Smulkiajai motorikai lavinti tikt˜ ∞vairaus dydÏio sagutòs, akmenòliai, plastilinas, silai, ∞vairi˜
faktr˜ medÏiagos (Ïr.: „Prie‰mokyklinio ugdymo priemonòs sampratà“, patvirtintà ‰vietimo
ir mokslo ministro 2003 m. spalio 15 d. ∞sakymu Nr. ISAK – 1434).

„Surask“
Tarkite daikt˜, kurie yra js˜ grupòje, pavadi-
nimus. Vaikas, i‰gird´s Ïod∞, kuriame taria-
mas pra‰omas i‰girsti garsas, suranda ir paro-
do daiktà.

„Sudarykite sakinius“
Pasakykite du ‰iek tiek susijusius ÏodÏius, pa-
vyzdÏiui: „vaikas“ ir „duona“. Sudarykite i‰ j˜
sakin∞, pavyzdÏiui: „Vaikas valgo duonà“. Da-
bar vòl pasakykite du ÏodÏius, kurie pana‰iai
susij´, pavyzdÏiui: „tòvas“ ir „pyragas“, „‰uo“
ir „mòsa“, „katò“ ir „pienas“, „mama“ ir „ka-
va“, ir paraginkite vaikus sudaryti i‰ j˜ po sa-
kin∞. Galite padidinti ÏodÏi˜ skaiãi˜, pavyz-
dÏiui: „senelis“, „kibiras“ ir „‰ulinys“, „vyras“,
„automobilis“ ir „degalinò“.

Smulkiàjà motorikà galima lavinti ∞vairia veikla
Verti karoliukus (i‰ pradÏi˜ stambesnius, paskui smulkesnius), vyti ∞vairaus storio spalvot˜ si-
l˜ kamuoliukus, susegti ∞vairaus dydÏio sagutes, kilputes, apãiupinòjant uÏsimerkus atpaÏinti i‰
∞vairi˜ medÏiag˜ pagamintus Ïaisliukus, dòlioti ant popieriaus pir‰t˜ atspaudus, dòlioti ant lip-
dymo lenteli˜ ∞vairius ornamentus i‰ smulki˜ akmenòli˜, kriaukleli˜, Ïaisti pir‰tuk˜ Ïaidimus
derinant su trumpais ketureiliais, m∞slòmis.

Prie‰mokyklinòs grupòs pedagogas, pastebòj´s ar ∞tar´s, kad vaikas turi kalbos ir kit˜ komuni-
kacijos sutrikim˜, turòt˜ patarti tòveliams kreiptis ∞ logopedà konsultacijos. Logopedas i‰samiai
i‰tiria vaiko kalbà, ra‰o kalbos ∞vertinimo i‰vadà, kurioje nurodo sutrikimà (jeigu jis yra), suda-
ro individuali˜ ir pogrupini˜ pratyb˜ programas.

GlaudÏiai, krybi‰kai bendradarbiaudamas su prie‰mokyklinòs grupòs pedagogu, logopedas pa-
dòs pa‰alinti esamas vaiko kalbos spragas.

ÎAIDIMAI
Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikim˜, pedagogas gali pateikti ‰iuos Ïaidimus.

„Atspòkite“
Paraginkite vaikus atspòti, apie kuriuos gimi-
nes ar draugus js pasakojate, pabròÏdami
jiems bdingas savybes, i‰vaizdà, ∞proãius: „Ji
yra ‰iek tiek vyresnò“ arba „Ji daÏnai atne‰a ko
nors skanaus“. Jei vaikui sunku ∞vardinti, atsa-
kykite js, taip praturtinsite vaiko Ïodynà.
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Kurtumas  – tai labai silpna klausa ar visi‰kas jos nebuvimas, kai net klausos aparatas nepadeda
suprasti kalbos. Girdimi tik ypaã garss garsai, kartais pavieniai ÏodÏiai. Vaikas gali suvokti tik
‰auksmà ar klausos aparatu sustiprintà kalbà, o daugeliu atvej˜ nesuvokia net sustiprintos kal-
bos. Kurtumas gali bti: praktinis (daugiau kaip 91 dB) ir visi‰kas. Tai, kad vaikas nekalba,
yra jo antrinis sutrikimas, atsirad´s dòl pirminio sutrikimo – kurtumo: negirdòdamas kalbos jis
jos negali i‰mokti. ·is sutrikimas aplinkini˜ labiau pastebimas negu kurtumas. Todòl kurtieji
buvo vadinami „kurãnebyliais“, „nebyliais“. Dabar kurtieji mokomi kalbòti, skaityti, ra‰yti, to-
dòl nebyliais ar kurãnebyliais jie nebevadinami.

Klausos sutrikimas sukelia ∞vairi˜ padarini˜: sumaÏòja vaikà pasiekianãios informacijos kie-
kis, sutrinka natrali kalbos raida. Vaikas be specialios pagalbos negali i‰mokti kalbos. Klausos
sutrikimas per kalbà turi ∞takos ir paÏintiniams procesams. Nors sutrikusios klausos vaik˜ pa-
Ïintini˜ proces˜ stadijos yra tos paãios kaip ir girdinãi˜j˜ (sensomotorinò, prie‰operacinò,
konkretaus operacinio màstymo ir formali˜ operacij˜) ir kurti vaikai màstydami naudoja tas
paãias màstymo strategijas, girdinãi˜j˜ paÏintinò veikla spartesnò. Kurãio vaiko màstymo raida,
palyginti su girdinãiojo, gali vòluoti nuo 2-j˜ iki 6-i˜ (kai kurios màstymo operacijos) met˜.
PaÏintinòs veiklos vystymuisi lemiamà ∞takà turi kalbos vystymasis. Kalbos raida turi didÏiausià
reik‰m´ Ïodinio màstymo, kuris reikalingas mokantis, perimant Ïinias, formavimuisi. Pavyz-
dÏiui, sutrikusios klausos vaikui sunkiau nei girdinãiajam suvokti ir paãiam nustatyti prieÏasties
ir pasekmòs ry‰ius. Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikams bdingas smalsumas, noras paÏinti aplin-
kin∞ pasaul∞, jie uÏduoda begales klausim˜. Sutrikusios klausos vaikas dòl ribot˜ kalbini˜ gali-
mybi˜ daug maÏiau klausinòja, o tai sumaÏina jo galimybes gauti informacijà apie savo aplinkà.
Be to, klausos sutrikimas sukelia bendravimo, socialinòs adaptacijos sunkum˜, vaikas atsiriboja
nuo bendraamÏi˜. Jis darosi priklausomas nuo aplinkini˜, maÏòja jo savaranki‰kumas, dràsa
veikti, tyrinòti aplinkà. Tòvai, negalòdami tiksliai ∞vertinti savo vaiko galimybi˜, apgaubia j∞
pernelyg didele globa ir rpesãiu, darydami uÏ vaikà netgi tai, kà jis pajògus ir pats atlikti.

Sutrikusios klausos vaikai gali bti ugdomi keliais metodais: Ïodinòs kalbos, bilingviniu
(dvikalbiu) ir totaliosios komunikacijos. Ugdant Ïodinòs kalbos metodu visas ugdymas ir
bendravimas su vaiku vyksta tik Ïodine kalba (sakytine, ra‰ytine formomis ir naudojant daktil∞
– pir‰t˜ abòcòl´). Taãiau patirtis parodò, kad tai nòra pats tinkamiausias sutrikusios klausos vai-
k˜ mokymo bdas, todòl dabar Lietuvoje ‰ie vaikai ugdomi totaliosios komunikacijos ir biling-
viniu metodais, teikiant pirmenyb´ pastarajam. Totaliosios komunikacijos metodas – tai ug-
dymas naudojant ∞vairias Ïodinòs kalbos formas, daktil∞ ir kalkin´ gest˜ kalbà (paÏodin∞ verti-
mà). Bilingvinis metodas rei‰kia, kad vaikas ugdomas ir su juo bendraujama dviem – gest˜ ir
Ïodine – kalbomis. Taãiau ‰ios kalbos vartojamos ne vienu metu: gest˜ kalba yra Ïodinòs kal-
bos mokymo pagrindas, o skaitymui ir ra‰ymui vartojama Ïodinò kalba.

DaÏnai tòvai bijo mokyti savo kurãià vaikà gest˜ kalbos, nes mano, kad tai sumaÏins vaiko mo-
tyvacijà mokytis Ïodinòs kalbos. Taãiau gest˜ kalba leidÏia kurãiam vaikui i‰mokti Ïodin´ kalbà
natraliu bdu (t. y. be specialaus mokymo) ir uÏtikrina normalià, atitinkanãià amÏi˜, kalbos
raidà, o  tai yra natrali sàlyga paÏintiniams procesams plòtotis.

4
Edita Norvai‰ienò
Vida Gudauskienò

SUTRIKUSIOS KLAUSOS
VAIKAS

Neprigirdòjimas – tai ∞vairaus laipsnio klausos jautrumo susilpnòjimas, kartais bemaÏ iki kur-
tumo, bet visada i‰liekant  galimybei suvokti kalbà (pavyzdÏiui, naudojantis klausos aparatu).

Neprigirdòjimas pagal klausos sutrikimo laipsn∞ skirstomas ∞ ‰ias kategorijas:

•
neÏymus (26–40 dB) – gali bti sunku i‰-
girsti silpnà garsà ar kalbòjimà per atstu-
mà. Sunkiai suvokiama nerai‰ki kalba.
Triuk‰mingoje aplinkoje, pavyzdÏiui,
sporto salòje, baseine ar ÏaidÏiant vaik˜
bryje, sunkiau suprasti kit˜ kalbòjimà.
Gali atsirasti tam tikr˜ tarties trkum˜.
Vaikas gali naudotis klausos aparatòliu;

•
vidutinis (41–55 dB) – vaikas supranta
∞prasto garsumo pokalb∞, kai kalbantieji
yra 1–2 m atstumu ir atsisuk´ vienas ∞ ki-
tà. Kalbos ir kalbòjimo vystymuisi toks su-
trikimas daro tik neÏymià ∞takà, taãiau vai-
kas daÏnai sunkiai suvokia ∞prasto garsu-
mo kalbà. Vidutinis klausos sutrikimas ri-
boja vaiko Ïodynà, atsiranda kit˜ kalbos,
tarties nesklandum˜, trkum˜. Dirbant
su grupe vaikas turi sòdòti arãiau
pedagogo. Turi naudotis individualiu
klausos aparatòliu;

•
Ïymus (56–70 dB) – vaikas supranta kal-
bòjimà 0,5–1 m atstumu. DaÏnai vaikas
sunkiai suvokia net garsià kalbà, nesupran-
ta nauj˜ ÏodÏi˜, savok˜. Kyla sunkum˜
vaikui kalbantis, suprantant kalbà grupòje.
Vaiko ÏodÏi˜ rezervas ribotas, jo Ïodinò
kalba skurdi. Kadangi vaikui prieinama ne
visa garsinò informacija, bendraujant su
girdinãiaisiais kyla psichologinò ∞tampa,
dòl to jis kartais gali bti pasyvus arba ag-
resyvus. Reikia specialios pagalbos for-
muojant pagrindinius vaiko kalbos ∞g-
dÏius, pleãiant Ïodynà, mokant gramati-
kos ir skaityti. Vaikas turi sòdòti arãiau
garso ‰altinio;

•
labai Ïymus (71–90 dB).

Visi esame sutik´ sutrikusios klausos Ïmoni˜. Kadangi j˜ garsinò komunikacija gali bti gana
menka, su jais mums, girdintiesiems, ‰iek tiek sunkiau bendrauti. Sutrikusios klausos Ïmonòs
informacijà gauna kitais pojãiais ir j˜ intelektui ‰i negalò paprastai lemiamos reik‰mòs neturi.

Klausos sutrikimas – tai klausos jautrumo susilpnòjimas, trukdantis i‰mokti sakytinòs
kalbos ir bendrauti ja. Klausos sutrikimai skirstomi ∞ dvi pagrindines kategorijas: nepri-
girdòjimas ir kurtumas.
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Bendravimo su sutrikusios klausos vaiku ypatumai

•
Bendraujant su sutrikusios klausos vaiku visada reikòt˜ prisiminti, kad girdintys vaikai didÏiàjà
dal∞ informacijos apie savo aplinkà, apie save paãius gauna pasyviai, o sutrikusios klausos vai-
kams reikia dòti nemaÏai pastang˜, kad gaut˜ tà paãià informacijà. Klausos sutrikimas labai ri-
boja lavinimosi galimybes. Todòl galima teigti, kad sutrikusios klausos vaikui bendravimo
problema yra pati svarbiausia, gal net tam tikra prasme svarbesnò nei girdinãiam vaikui. Net ir
pats geriausias klausos aparatas neteikia kurãiam vaikui galimybòs kaip reikiant suvokti savo ap-
linkà. Klausos aparatas tik sustiprina garsà, bet nepadaro jo ai‰kesnio. Sustiprindamas pagrindi-
n∞ garsà, jis kartu stiprina ir visus kitus, pa‰alinius, t. y. fono, garsus. Vaikui sudòtinga susivokti
tokioje informacijos gausoje. Todòl suaugusiojo vaidmuo yra itin svarbus.

•
Ne tik kalba, bet ir ∞vairs gestai, veido i‰rai‰ka, kno judesiai yra itin svarbs bendravimo su
sutrikusios klausos vaiku elementai. Reikòt˜ visada atsiÏvelgti ∞ skirtingas girdinãi˜ ir sutriku-
sios klausos vaik˜ aplinkos informacijos suvokimo galimybes. PavyzdÏiu gali bti aplinkos
triuk‰mo (regimojo ir girdimojo) suvokimo skirtumai. Tarkime, grupòs valandòlòs metu ∞ gru-
p´ labai tyliai (girdintys vaikai ∞ tok∞ triuk‰mà net neatkreipia dòmesio) ∞eina pedagogo
padòjòja pasiimti pamir‰to daikto. Sutrikusios klausos vaikui tai regimasis triuk‰mas, stiprumu
prilygstantis tam, kur∞ suvokt˜ girdintys vaikai, jei ‰i imt˜ garsiai dainuoti drabuÏinòje (tuo tar-
pu sutrikusios klausos vaikas net nesureaguot˜ ∞ ‰ià aplinkos informacijà ir nesuprast˜, kodòl jo
bendraamÏi˜ reakcijos tokios keistos). Pirmu atveju tai bt˜ triuk‰mas (regimasis) sutrikusios
klausos vaikui, antru atveju – tai triuk‰mas (girdimasis) girdinãiam vaikui. Bet abiem atvejais
tai yra triuk‰mas, trukdantis susikaupti, uÏsiimti veikla. Tai daÏnai sukelia daug nesusipratim˜
bendraujant girdintiesiems ir kurtiesiems. Visada reikia neuÏmir‰ti, kad sutrikusios klausos vai-
kas aplinkoje orientuojasi remdamasis pagrindine informacija, gaunama akimis. Tai ypaã svar-
bu prisiminti, ai‰kinant sudòtingas uÏduotis, supaÏindinant su Ïaidimo taisyklòmis ar kokia ki-
ta informacija, kurià vaikas turi i‰mokti, ∞sidòmòti.

•
Prie‰ pradòdami kalbòti su vaiku ∞sitikinkite,
kad vaikas jus mato, kad jo dòmesys atkreiptas
∞ jus. Tai padòs vaikui nepraleisti reik‰mingos
informacijos.

•
Bendraudami su sutrikusios klausos vaiku,
stenkitòs nejudòti, stovòti prie‰ais j∞, neuÏsi-
denkite ranka veido, nes tai trukdo vaikui
skaityti i‰ lp˜. Skaityti i‰ lp˜ vaikui seksis
geriau, jeigu kalbanãiojo veidas bus vaiko aki˜
lygyje, todòl kalbant su  vaiku geriau bt˜ pa-
silenkti arba pritpti.

•
Nepasikliaukite vaiko galimybe skaityti kalbà
i‰ lp˜. Kad vaikas galòt˜ tai daryti, jis turi
bti gerai i‰mok´s kalbà, sugebòti skirti Ïo-
dÏius, suprasti j˜ reik‰m´. Dauguma sutriku-
sios klausos prie‰mokyklinio amÏiaus vaik˜ to
dar nesugeba.

•
Kalbòkite neskubòdami ir ai‰kiai, bet nereikia
nenatraliai sulòtinti kalbos tempo arba kal-
bant stipriai artikuliuoti ÏodÏi˜, nes tai tik
trukdo vaikui suvokti js˜ pasakytus ÏodÏius,
be to, vaikas gali pamanyti, kad js ant jo
pykstate.

•
Ne‰aukite, nes klausos aparatas tik sustiprina
garsà, bet nesuteikia ÏodÏiams ai‰kumo. Stip-
rs garsai gali net sukelti vaikui skausmà.

•
Aplinkos triuk‰mas trukdo vaikui skirti kalbos
ÏodÏius, todòl reikòt˜ pasirpinti, kad aplin-
kos garsai (radijas, garsai, sklindantys pro at-
darà langà) netrukdyt˜ jums bendrauti. Pa‰a-
liniai garsai sutrikusios klausos vaikà pasiekia
kaip vibracijos jutimas, nes sutrikusios klausos
vaikas yra jautrus aplinkos vibracijai.

•
Bendraudami stenkitòs neatsistoti taip, kad
‰viesos ‰altinis atsidurt˜ jums uÏ nugaros, nes
‰e‰òlis, krintantis ant js˜ veido, trukdys vai-
kui suprasti js˜ sakomus ÏodÏius.

•
Kalbantis su sutrikusios klausos vaiku geriau
vengti ilg˜, sudòting˜ sakini˜. Jeigu matote,
kad vaikas nesuprato, kà js pasakòte, nekar-
tokite to paties garsiau, bet perfrazuokite, pa-
sakykite tà paãià mint∞ kitais ÏodÏiais arba tà
paãià informacijà pateikite vizualiniu bdu.

•
Sutrikusios klausos vaikas labai stebi kito
Ïmogaus veido i‰rai‰kà. Tai jam svarbus infor-
macijos apie vykstant∞ bendravimà ‰altinis.
Atkreipkite dòmes∞ ne vien ∞ tai, kà sakote, bet
ir ∞ tai, kokia veido i‰rai‰ka tai sakote.

•
Dauguma sutrikusios klausos vaik˜ suvokia
kalbos intonacijos ir ritmo skirtumus, ypaã
klausiamàjà intonacijà. Kai sutrikusios klausos
vaikas klauso ritminòs kalbos, kurioje girdòti
intonacija, jis geriau supranta kalbos prasm´.

•
Sutrikusios klausos prie‰mokyklinukas toks
pat smalsus, jam taip pat reikia atsakym˜ ∞
klausimus, kaip ir girdinãiam vaikui. Suaugu-
sysis turi pastebòti, jei sutrikusios klausos vai-
kas nori ko nors paklausti, ir skatinti tai dary-
ti.

•
Reikia ∞traukti kitus vaikus ∞ bendravimà su
sutrikusios klausos vaiku, nes tai yra labai
svarbu keiãiantis gaunama informacija. Vaikai
mokosi vienas i‰ kito.

•
Noròdami atkreipti dòmes∞, naudokite vizuali-
nes priemones, pavyzdÏiui, noròdami pradòti
ar nutraukti uÏsiòmimà mirktelòkite ‰viesomis.

Bendraujant su sutrikusios klausos vaiku,
btina prisiminti keletà dalyk˜:

Bendravimo su sutrikusios klausos vaiku galimybòs:

•
gestai: vizualinò kalba, naudojant savo
Ïodynà ar ∞vairius gestus (Ïenklus);

•
klausos aparatas: prietaisas, kuris stipri-
na garsus;

•
lp˜ kalba: ÏodÏi˜ atpaÏinimas i‰ lp˜
judesi˜ ir veido i‰rai‰kos;

•
prietais˜ signalai: ‰viesos arba vibracijos
signalai, kurie padeda atkreipti dòmes∞.
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KALBOS UGDYMAS
Sutrikusios klausos vaikai negali i‰mokti kalbos natraliai, bendraudami su tòvais, kitais suau-
gusiaisiais. Kalbos i‰mokimui ∞takos turi klausos susilpnòjimo laipsnis, klausos sutrikimo laikas
(ar vaiko klausa yra sutrikusi nuo gimimo, ar jis apkurto jau turòdamas kalbos pradmenis).
Kalbos mokymas turi lemiamà reik‰m´ sutrikusios klausos vaiko vystymuisi. Kuo geriau vaikas
i‰moks kalbà, tuo labiau lavòs jo loginis, sàvokinis màstymas, didòs savaranki‰kumas, bendravi-
mo galimybòs. Sutrikusios klausos vaikai jau prie‰mokykliniame amÏiuje yra mokomi ne tik
kalbòti Ïodine ir gest˜ kalbomis, bet ir daktilio, taip pat skaityti ir ra‰yti. Sutrikusios klausos
vaikas kalbà i‰moksta per daug ilgesn∞ laikà negu girdintis vaikas, todòl kalbos ugdymui turòt˜
bti skiriama papildomai laiko ir dòmesio. Su neprigirdinãiu ar kurãiu vaiku turòt˜ dirbti spe-
cialistai – logopedas, surdologas ar surdopedagogas. Vis dòlto didÏioji dalis kurãi˜j˜, kuri˜
klausos sutrikimas ∞gimtas ar kurie apkurto ikikalbiniu periodu, negali i‰mokti sakytinòs kalbos
taip, kad galòt˜ laisvai bendrauti su girdinãiaisiais. Kurtieji kaip kalbinò kultrinò maÏuma turi
gest˜ kalbà. Gest˜ kalboje rank˜ judesiai atstoja Ïodinòs kalbos elementus, veido i‰rai‰ka ir k-
no judesiai – intonacin´ i‰rai‰kà. Informacija priimama ne ausimis, o akimis. Gest˜ kalba yra
regimoji. Tai visavertò, savaranki‰ka kalba, turinti Ïodynà, idiomas, gramatikà, sintaks´. Tad
teigiamà ∞takà kurãio vaiko vystymuisi ir ugdymui turòs jo tòv˜ gebòjimas  bendrauti su vaiku
gest˜ kalba.

UGDYMO YPATUMAI
•
I‰ anksto supaÏindinkite sutrikusios klausos
vaikà su uÏsiòmimo ar pokalbio tema. Sutri-
kusios klausos vaikas turi i‰ anksto Ïinoti, apie
kà bus kalbama. Tai jam padòs geriau suprasti
visus ÏodÏius.

•
Jei uÏsiòmimo metu suskambo telefonas ar
kas nors pasibeldò ∞ duris, informuokite apie
tai sutrikusios klausos vaikà.

•
Jei sutrikusios klausos vaikas linktelòjo galvà,
nedarykite prielaidos, kad jis viskà suprato, kà
js noròjote pasakyti. Papra‰ykite pakartoti
svarbiausià informacijà. Taip pamatysite, ar ji
suprasta teisingai.

•
UÏtikrinkite visavert∞ sutrikusios klausos vaiko
dalyvavimà grupòs diskusijose. Sutrikusios
klausos vaikui yra sunkiau dalyvauti grupòs
diskusijose, nes jis neÏino, kada pa‰nekovas
baigs kalbòti. Pakartokite kit˜ vaik˜ klausi-
mus, pastabas, pasisakymus.

•
Lavinkite gebòjimà koncentruoti, perkelti dòmes∞.

•
Skatinkite savaranki‰kumà: papra‰ykite atne‰ti
kokius nors daiktus, padaryti smulkius darbe-
lius, jei reikia, naudokite uÏra‰˜ korteles – plò-
sis vaiko Ïodynas, didòs pasitikòjimas savimi.

•
Daugiausia informacijos apie vaiko supratin-
gumà gausite papra‰´ jo nupie‰ti. Bendraujant
su sutrikusios klausos vaiku pie‰inius siloma
naudoti ir kaip gr∞Ïtamojo ry‰io priemon´.

•
Nesistenkite perteikti to, ko vaikas negirdi, pa-
vyzdÏiui, pauk‰ãio ãiulbòjimo (vaikui uÏtenka
informacijos, kad ∞vairs pauk‰ãiai skleidÏia
skirtingus garsus), bet daugiau dòmesio skirkite
ai‰kinimui to, kà vaikas yra pajògus suprasti –
vaizdams, j˜ analizei. PavyzdÏiui, atkreipkite
vaiko dòmes∞ ∞ medÏi˜ lapus, j˜ formos, spalv˜
skirtumus.

•
Svarbu, kad sutrikusios klausos vaikas gaut˜
kuo daugiau jo saugumui btinos informaci-
jos: apie pavojingus daiktus (vaistai, a‰trs
daiktai, elektros lizdai), bendravimo su nepa-
Ï∞stamais Ïmonòmis ypatumus ir pan.

•
Dar prie‰ ateinant sutrikusios klausos vai-
kui ∞ grup´ reikia paai‰kinti kitiems vai-
kams (atsiÏvelgiant ∞ amÏiaus ypatumus),
kà rei‰kia bti kurãiam ar neprigirdin-
ãiam, kaip reikia bendrauti su sutrikusios
klausos vaiku.

•
Galima vaikams pasilyti tam tikrà laikà
(pavyzdÏiui, vienà dienà) pabti uÏsiki‰us
ausis, paÏaisti vaidmeninius Ïaidimus, kurie
padòt˜ geriau pajusti vaikams kurtumo su-
keliamus apribojimus. Kartu vaikai pama-
tys, kad tokiu atveju jie daug pastabesni vi-
zualinei informacijai, geriau pastebi tas de-
tales, ∞ kurias ‰iaip jau neatkreipt˜ dòmesio.

BENDRAVIMAS SU BENDRAAMÎIAIS
•
Reikia ne tik grup´ supaÏindinti su sutri-
kusios klausos vaiku, bet ir sutrikusios
klausos vaikui pristatyti kiekvienà grupòs
vaikà. Taip vaikas patirs maÏesn´ psicho-
login´ ∞tampà bei jausis saugesnis.

•
Sutrikusios klausos vaikà taip pat reikia
mokyti atsiÏvelgti ∞ kitus Ïmones: galima
paai‰kinti, kad kai kurie garsai, kuri˜ jis
negirdi, yra nemalons ‰alia esantiems
Ïmonòms (pavyzdÏiui, ãepsòjimas valgant,
grindimis velkamos kòdòs garsas).

•
Jeigu grupòje yra sutrikusios klausos vai-
kas, grupòs uÏsiòmim˜ metu kòdes geriau-
sia i‰dòstyti pusraãiu – vaikui lengviau bus
matyti, kas kalba, lengviau skaityti i‰ lp˜.
Kaskart parodykite, kuris i‰ vaik˜ kalba,
kad sutrikusios klausos vaikui nereikòt˜ be
reikalo Ïvalgytis ie‰kant. Tai padòs sutri-
kusios klausos vaikui aktyviau dalyvauti
grupòs veikloje.

•
UÏsiòmim˜, Ïaidim˜ metu patartina nau-
doti korteles, lenteles – i‰ pradÏi˜ su
konkreãiais pie‰inòliais, vòliau juos pakeis-
ti uÏra‰ais.

•
Grupòje, kurioje yra sutrikusios klausos
vaikas, prie bald˜, Ïaisl˜, kit˜ aplinkos ob-
jekt˜ galima pritvirtinti korteles su pavadi-
nimais. Tai padòs vaikui i‰mokti ÏodÏio
vaizdà, plòs Ïodynà.

•
Jei ∞vyko kas nors nenumatyta, pavyzdÏiui,
drabuÏinòje pasigirdo koks nors triuk‰mas,
∞ kur∞ sureagavo grupòje esantys vaikai, su-
trikusios klausos vaikui reikia paai‰kinti to-
kios girdinãi˜ vaik˜ reakcijos prieÏastis.
Prie‰ingu atveju sutrikusios klausos vaikas
jausis nesaugiai, bus ∞sitemp´s, jaus nerimà.

APLINKA
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Fizin´ negal´ turintiems vaikams i‰mokti vaik‰ãioti bna sunku, o kartais ir visai ne∞manoma.
Kai kurie vaikai gali nemokòti ir savaranki‰kai sòdòti. Tai turi didelòs reik‰mòs protinei veiklai,
nes fiziniai vaiko judesiai skatina protin´ veiklà ir sugebòjimà màstyti. ·ie vaikai negali
laisvai judòti, todòl jie ir màsto lòãiau bei pats procesas vyksta sunkiau. Nevaik‰tantis, fizin´ ne-
gal´ turintis vaikas beveik nepajògus tyrinòti aplinkin∞ pasaul∞, o tik tyrinòdamas aplinkà vaikas
jà paÏ∞sta ir teisingai suvokia. Ribotas judòjimas erdvòje trukdo vaikui suvokti erdvinius mat-
menis: arti – toli, prie‰ais – ‰alia – uÏ, ilgas – trumpas, auk‰tai – Ïemai ir kt. Turintis fizin´ ne-
gal´ vaikas ribotai suvokia daikt˜ erdvin∞ nutolimà ir santyk∞ erdvòje, erdvines kryptis, kno
schemà ir kno puses.

Svarbus veiksnys yra judesi˜ kokybò. Vertindami fizin∞ vaiko i‰sivystymà, stebime jo judesi˜
visumà: kà jis pajògia ir ko nepajògia padaryti, kaip juda visas vaiko knas, jo kno dalys, ar ko-
ordinuoti judesiai. Dar vienas svarbus veiksnys yra raumen˜ tonusas. Nuo jo priklauso, kokia
jòga vaikas atlieka judes∞. Vaikas, kurio raumen˜ tonusas didelis, visada atrodo ∞sitemp´s, jam
sunku sukaupti dòmes∞. Vaikas, kurio raumen˜ tonusas maÏas, bna sugleb´s, mieguistas, ma-
Ïai kuo besidomintis.

·ie vaikai daÏnai turi ir elgesio sunkum˜. Jie nori sau dòmesio, nuolatinòs pagalbos, nori uÏuojau-
tos. Negav´ visa to laiku, bna pikti, kartais uÏsidaro savyje ir nenori bendrauti su kitais. Vaikus
reikia labai gerai paÏinti, ∞vertinti i‰kilusius sunkumus, ∞vertinti j˜ elges∞ ir kuo greiãiau juos spr´sti.

Kaip ugdyti judesio ir padòties sutrikim˜ turint∞ vaikà
Judesio ir padòties sutrikim˜ turinãi˜ vaik˜ funkcij˜ pakenkimas yra nevienodas. Vieni vaikai
vaik‰to, taãiau turi pusiausvyros sutrikim˜, kiti negali savaranki‰kai sòdòti ir neturi vis˜ reikia-
m˜ savaranki‰kumo ∞gdÏi˜, dar kiti dòl Ïymi˜ stambiosios ir smulkiosios motorikos pakenki-
m˜ yra visi‰kai priklausomi nuo aplinkini˜. ·i˜ vaik˜ ugdymas turi bti pradòtas kuo anks-
ãiau, tik pastebòjus funkcij˜ sutrikimus. Kuo anksãiau vaikui bus suteikta pagalba, tuo geresni
bus ugdymo rezultatai.

Judesio ir padòties sutrikim˜ turinãiam vaikui priklausomai nuo funkcijos pakenkimo laipsnio
gali reikòti nedidelòs, o kartais ir labai didelòs pagalbos. Kà turi padaryti pedagogai, atòjus ∞ gru-
p´ fizin´ negal´ turinãiam vaikui? Reikia vaikà paÏinti, ∞vertinti jo gebòjimus, poreikius, fizines
galimybes. Vaiko vertinimà atlieka specialist˜ komanda: kineziterapeutas, ergoterapeutas (dar-
bo terapeutas), logopedas, pedagogai ir kiti specialistai (specialusis pedagogas, psichologas).
Kiekvienas specialistas vertina savo srities gebòjimus. Tik gerai paÏinus vaikà, galima tinkamai
organizuoti jo ugdymà, teikti pagalbà. Kaip minòta, kai kurie judesio ir padòties sutrikim˜ tu-
rintys vaikai dòl Ïymi˜ stambiosios ir smulkiosios motorikos pakenkim˜, nekoordinuot˜ jude-
si˜ negali savaranki‰kai vaik‰ãioti ar net sòdòti, neturi vis˜ reikiam˜ savaranki‰kumo ∞gdÏi˜,
nòra verbalinòs komunikacijos, todòl pedagogai turi:

•
tinkamai vaikà pasodinti ir parinkti kom-
pensacines, ergoterapines  priemones jo
mobilumui, savaranki‰kumui didinti;

•
pritaikyti aplinkà;

•
tinkamai organizuoti maitinimàsi;

•
ugdyti komunikacinius gebòjimus;

•
formuoti savaranki‰kumo ∞gdÏius;

•
kryptingai organizuoti ugdymà.

6
Valerija Liaudanskienò

JUDESIO IR PADñTIES
SUTRIKIMˆ TURINTIS VAIKAS

Judesio ir padòties sutrikim˜ turintys vaikai i‰siskiria i‰ savo bendraamÏi˜ fizine raida. Jie nega-
li laisvai judòti, j˜ kno judesiai yra nekoordinuoti, sutrikusi pusiausvyra. Kuo didesnis sutriki-
mas, tuo labiau jis pastebimas. Judesio ir padòties sutrikim˜ turintys vaikai vadinami fizin´ ne-
gal´ turinãiais vaikais.

Prie judesio ir padòties sutrikim˜ priskiriami bendrosios ir smulkiosios motorikos sutrikimai
(apraksijos, dispraksijos), judesi˜ koordinacijos sutrikimai, cerebrinis paralyÏius ir para-
lyÏiniai sindromai, paveldimos ir kitos kilmòs nerv˜ ir raumen˜ ligos bei skeleto ir rau-
men˜ ligos, galvos ir stuburo smegen˜ ydos. Judesio ir padòties sutrikimai yra paveldimi arba
∞gyjami dòl persirgt˜ lig˜ ar gyvenime ∞vykusi˜ traum˜.

Dar prie‰ de‰imtmet∞ judesio ir padòties sutrikim˜ turintys vaikai didesn´ gyvenimo dal∞ praleis-
davo namuose (‰eimose) ar pensionuose. Taãiau laikui bògant buvo ∞sitikinta, kad, vaikams au-
gant, nebeuÏtenka tòv˜, broli˜, seser˜ paramos. ·iuo metu jie jau lanko ∞vairias ikimokyklines ∞s-
taigas, ugdymo centrus, kuriuose kartu su kitais vaikais ugdomi suteikiant tam tikrà pagalbà.

Ne visada esant judesio ir padòties sutrikimams btinas specialusis ugdymas, todòl reikia atpa-
Ïinti tuos sutrikimus, dòl kuri˜ vaikas turi specifini˜ poreiki˜ ir kurie trukdo vaikà ugdyti pa-
gal bendrà ikimokyklinio ar prie‰mokyklinio ugdymo programà ∞prastinòmis sàlygomis. Reikia
∞vertinti motorini˜ ir kit˜ funkcij˜ pakenkimo laipsn∞.

·iems vaikams reikalinga ∞vairi˜ specialist˜ pagalba. Specialist˜ komanda, Ïinodama gydytojo
diagnostin´ i‰vadà, turi ie‰koti tolesnio pakenkt˜ funkcij˜ lavinimo galimybi˜.

Kaip atpaÏinti judesio ir padòties sutrikim˜ turint∞ vaikà
Per pirmuosius penkerius metus vaikas sparãiausiai vystosi fizi‰kai. Geras fizinis i‰sivystymas
priklauso nuo vidini˜ ir i‰orini˜ veiksni˜: nuo vaiko paveldòt˜ savybi˜ ir nuo to, kaip vaiko
raidà skatina aplinka, kurioje jis auga. Prie‰mokyklinòs grupòs vaikas geba laisvai bògioti, ‰oki-
nòti ant vienos ar abiej˜ koj˜, moka laipioti kopòtòlòmis, turi pakankamai gerai suformuotus
pagrindinius savaranki‰kumo ∞gdÏius. Vaikas savaranki‰kai naudojasi tualetu, pats apsirengia
ir nusirengia, prausiasi, uÏsitepa ant duonos sviesto, pats pavalgo. DaÏniausiai visa to padaryti
negali judesio ir padòties sutrikim˜ turintis vaikas.

Viena i‰ prieÏasãi˜, sukelianãi˜ judesio ir padòties sutrikimus, yra smegen˜ veiklos paÏeidimai,
kurie turi ∞takos vaiko judesi˜ raidai. Vaiko judesius lemia refleksai, kuri˜ jis visi‰kai arba i‰ da-
lies nepajògia kontroliuoti. Vaikas nesugeba ∞valdyti daugelio judesi˜, judesi˜ schem˜, nes tie
judesiai turi bti tiksls, todòl ne∞galiam vaikui yra per daug sudòtingi. Fizin´ negal´ turintis
vaikas nemoka persiversti nuo vieno ‰ono ant kito, nemoka atsisòsti, atsistoti, vaik‰ãioti. Tai
ypaã bdinga vaikams, turintiems cerebrin∞ paralyÏi˜, dòl kurio yra ne tik pakenkta stambioji ir
smulkioji motorika, bet ir sutrikusi kit˜ funkcij˜ veikla.
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Maitinimosi organizavimas
Kadangi vaikas prie‰mokyklinio ugdymo grupòje visà dienà, maitinimasis yra svarbi vaiko dienos
dalis. Valgymo ∞gdÏiai yra labai svarbs prie‰kalbiniai ∞gdÏiai. Valgymas – sudòtingas procesas.
Tam vaikui reikalingi sòdòjimo ∞gdÏiai, sukurta komunikacijos sistema, pritaikyta aplinka, todòl
‰iame procese dalyvauja daug Ïmoni˜: pedagogas, logopedas, kineziterapeutas, tòvai, gydytojas. Jei
visi komandos nariai dirba ranka rankon, kartu, daÏniausiai galima pasiekti ger˜ rezultat˜.

Valgymas (kramtymas ir rijimas) priklauso nuo to, kaip vaikas geba atlikti ir kontroliuoti kal-
bos aparato judesius (lieÏuvio, lp˜, gerklòs). Jeigu vaikas valgo savaranki‰kai, jam gali reikòti
tik minimalios pagalbos, taãiau jeigu valgymo funkcija sutrikusi, vaikui gali bti reikalinga di-
delò pagalba. Pirmiausia lavinami stambieji judesiai, didinamas liemens, peãi˜ juostos, kaklo,
galvos stabilumas. Nuo stambesni˜ judesi˜ pereinama prie smulkesni˜. Pedagogas kartu su ki-
tais specialistais (kineziterapeutu, logopedu) turi vaikà tinkamai pasodinti, tinkamai organizuo-
ti pat∞ maitinimà. Kineziterapeutas ∞vertina vaiko motorikà, logopedas – kalbos aparato bkl´,
gydytojas neurologas konsultuoja dòl vaiko rijimo, kramtymo gebòjimo. Îinant, kaip vaikas
valgo (kramto, ryja), galima parinkti tinkamà maistà (skystas, tir‰tas, susmulkintas, pertrintas ir
kt.), indus, maitinimo padòt∞.

Komunikacini˜ gebòjim˜ ugdymas
Kiekvienam vaikui reikia, kad jis galòt˜ bendrauti, kad bt˜ i‰klausytas, i‰girstas, suprastas.
DaÏnai judesio ir padòties sutrikim˜ turintis vaikas turi kalbos ir kit˜ komunikacijos sutriki-
m˜. Vaikas negali kalbòti arba jo kalba gali bti neai‰ki, aplinkiniams sunkiai suprantama.
Bendravimas, informacijos priòmimas ir perdavimas yra labai svarbus ne tik suaugusiesiems,
bet ir vaikui. Logopedas, dirbantis su vaiku, neturinãiu verbalinòs komunikacijos galimybòs,
turi ∞vertinti vaiko bendravimo lyg∞, galimybes ir surasti vaikui tinkanãius alternatyvius bendra-
vimo bdus, t. y. pagalbin´ komunikacijà, galinãià i‰ dalies pakeisti kalbà ir padòti bendrauti
su kitais. Daikt˜, nuotrauk˜, paveikslòli˜ rinkiniai, simboli˜ sistemos, padedanãios vai-
kams, neturintiems verbalinòs komunikacijos galimybòs, vadinamos pagalbine komunika-
cija. Reikia bti ∞sitikinusiems, kad kiekvienas vaikas gali bendrauti, tik svarbu Ïinoti kaip.

Pagalbin´ komunikacijà galima parinkti tik ∞vertinus vaiko fizin∞, protin∞ i‰sivystymà, prie‰kal-
binius ∞gdÏius. Îinant vaiko protin∞ i‰sivystymà, galima tinkamai parinkti pagalbinòs komu-
nikacijos sistemà, kuria vaikas galòs bendrauti. Îinoti vaiko fizin∞ i‰sivystymà svarbu todòl, kad
suprastume, kokiu bdu vaikas galòs parodyti Ïenklà-simbol∞. Îenklai-simboliai i‰dòstomi ∞vai-
raus dydÏio ir formos lentelòse. J˜ kiekis priklauso nuo vaikui parinkto Ïodyno. Vaikui parink-
tà pagalbinòs komunikacijos sistemà turi gerai Ïinoti visa grupòs komanda. Svarbu, kad vaikas
galòt˜ i‰reik‰ti savo norus, pageidavimus, kad jaust˜si lygus su kitais.

Savaranki‰kumo ∞gdÏi˜ formavimas
Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikai jau turi pagrindinius savaranki‰kumo ∞gdÏius: moka apsiauti ba-
tus, susisegti sagas, ∞verti silà ∞ adatà, padengti stalà, ∞sipilti gòrimo ∞ puodel∞ ir kt. Savaranki‰ku-
mo ∞gdÏi˜ (valgymo, apsirengimo, nusirengimo, prausimosi, naudojimosi tualetu ir kt.) ugdy-
mas uÏima svarbià vietà kiekvieno vaiko gyvenime. Daugel∞ ∞gdÏi˜ vaikai i‰moksta savaime, kas-
dienòje veikloje ar Ïaisdami ∞vairius Ïaidimus. To negali padaryti judesio ir padòties sutrikim˜ tu-
rintis vaikas. Kasdien galime fizin´ negal´ turint∞ vaikà aprengti, nurengti, prausti, maitinti, ta-
ãiau taip jo neparuo‰ime savaranki‰kam gyvenimui. Jis ∞gdÏi˜ turi mokytis, ir kartais gana ilgai.
Deja, ne visada pavyksta tai padaryti, ne visi ∞gdÏiai yra i‰ugdomi. Savaranki‰kumo ∞gdÏiai turi

Vaiko pasodinimas. Kompensacini˜, ergoterapini˜ prie-
moni˜ parinkimas ir pritaikymas
Turintys judesio ir padòties sutrikim˜ vaikai grupòje daÏnai yra savo negalòs atskirti nuo kit˜,
nes negali judòti taip, kaip kiti vaikai. Btina ∞vertinti vaiko stambiàjà ir smulkiàjà motorikà.
Tai daro judesio korekcijos specialistas – kineziterapeutas. Øvertinus fizin∞ i‰sivystymà, vaikà
reikia pasodinti bei parinkti ar pritaikyti jam tinkamas ir reikalingas kompensacines, ergotera-
pines priemones. Kineziterapeutas parenka vaiko sòdòjimo pozà, ∞vertina, kiek laiko ir kokioje
kòdòje (veÏimòlyje) jis turi sòdòti, ar reikia vaikà fiksuoti specialiais dirÏais, jei taip, kurioje vie-
toje (per juosmen∞, klubus, kojas, galvà), kas kiek laiko keisti vaiko kno padòt∞. Vaikas negali
visà dienà i‰sòdòti kòdòje. Jo poza turi bti keiãiama priklausomai nuo sveikatos bklòs. Grupòs
pedagogai kartu su specialistais numato, kokios kompensacinòs, ergoterapinòs priemonòs reika-
lingos konkretaus vaiko mobilumui didinti, savaranki‰kumo ∞gdÏiams formuoti. Jeigu vaikas
turi tik judòjimo sunkum˜, jam gali reikòti tik paprasto veÏimòlio, vaik‰ãiojimo ròmo ar stovo,
taãiau jeigu pakenktos kelios funkcijos, jam gali reikòti ne tik specialiai pritaikyto veÏimòlio,
bet ir kit˜ pagalbini˜ priemoni˜, kurios padòt˜ ∞traukti vaikà ∞ bendrà ugdymo procesà, padò-
t˜ vaikui integruotis ∞ mokomàjà veiklà. I‰ ugdymo procesui reikaling˜ priemoni˜ galòt˜ bti:
storesnis pie‰tukas ar ra‰iklis, galvos rodyklò, rie‰o svoriai-apyrankòs (nevalingiems judesiams
slopinti), lipnioji plòvelò ugdymo priemonòms prilaikyti ir kt. Øvairios kompensacinòs priemo-
nòs taikomos savaranki‰kumo ∞gdÏiams formuoti ir savaranki‰kumui ugdyti. Tai ∞vairios for-
mos ir dydÏio specials puodeliai, lòk‰tòs, ‰auk‰tai ir ‰auk‰teliai, „adata“ sagoms atsegti ir uÏseg-
ti, juosta kojinòms uÏsimauti, lazdelò daiktams paimti, „raktas“ durims atidaryti ir kt. Kom-
pensacinòs, ergoterapinòs priemonòs turi bti pritaikytos vaiko poreikiams. Jas turi bti saugu
naudoti tiek paãiam vaikui, tiek pedagogui.

Aplinkos pritaikymas
Labai svarbu ∞vertinti vaiko santyk∞ su aplinka. Santykis su aplinka keiãiasi vaikui augant ir
pradòjus lankyti prie‰mokyklinio ugdymo grup´. Judesio ir padòties sutrikim˜ turintiems
vaikams labai svarbu tinkamai pritaikyta pati ugdymo ∞staiga (pastatas) ir grupòs aplinka. Jei-
gu yra poreikis, reikia stengtis ∞rengti prie pastato pandusà, kad vaiko nereikòt˜ ne‰ti ant
rank˜. Pastato duris reikia paplatinti, nes pro standartinio ploãio duris veÏimòliu vaÏiuoti
sunku.

Fizin´ negal´ turinãio vaiko grupòs kambar∞ reikòt˜ ∞rengti pirmame pastato auk‰te. Jame
turi bti reikiamos priemonòs (specialus veÏimòlis, kampinò kòdò, keltuvas ir kt.). Baldus,
priemones, veiklos centrus i‰dòstyti taip, kad likt˜ laisvos vietos vaiko mobilumui lavinti,
vaiko pozai pakeisti, kad prie vaiko galòt˜ laisvai prieiti tiek pedagogai, tiek kiti grupòs vai-
kai. Reikia ∞rengti vaiko poilsio vietà. Tai galòt˜ bti ant grind˜ padòtas ãiuÏinys, nes fizin´
negal´ turintys vaikai jauãiasi saugiau, jei guldomi ant Ïemai ∞rengto gulto, o ir pedagogams
nereikòs bijoti, kad vaikas nukris. Kit˜ patalp˜ (drabuÏinòs, tualeto) durys taip pat turi bti
paplatintos, kad bt˜ galima laisvai pravaÏiuoti veÏimòliu. Ne∞galiam vaikui labai svarbu tin-
kamas klozeto pritaikymas. Prie‰mokyklinòs grupòs vaikai jau yra tokio amÏiaus, kad tualete
geriau jauãiasi bdami vieni, todòl reikia uÏtikrinti vaiko saugumà, individualiai pritaikyti
tualetà. Klozetà rekomenduojama paauk‰tinti specialia sòdyne, vaiko knui fiksuoti naudoti
dirÏus.
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Rita Ki‰onienò

SUTRIKUSIO INTELEKTO
VAIKAS

Prie‰mokyklinio ugdymo grupòje pradòjus ugdyti sutrikusio intelekto vaikà, btina nustatyti,
koki˜ vaikas turi galimybi˜, gebòjim˜, poreiki˜. Nors ‰ie vaikai yra labai skirtingi, juos btina
kryptingai ugdyti, sudarant palankias (specialias) ugdymo sàlygas. Su jais turòt˜ dirbti specia-
lieji pedagogai ar pedagogai, i‰klaus´ specialiosios pedagogikos kursà ir pasireng´ darbui su to-
kiais vaikais.

Speciali pedagoginò pagalba turi bti teikiama tiems vaikams, kuriems jos reikia. Privalu jà ge-
rai suplanuoti, kontroliuoti jos teikimà ir ∞vertinti rezultatus. Specialios pedagoginòs pagalbos
paskirtis – tiksl˜, metod˜, aplinkos pritaikymas kiekvieno vaiko poreikiams, gebòjimams. Tiks-
linga nustatyti alternatyvius darbo bdus, pritaikyti ugdymo, technines pagalbines priemones.

Norint tinkamai ugdyti sutrikusio intelekto vaikà, btina suvokti psichines ir fizines jo galimybes.

Intelekto sutrikimas – tai protini˜ gebòjim˜ nukrypimas nuo normos, sukeliantis elge-
sio, emocij˜ bei socialinio prisitaikymo sutrikim˜.

Protinòs veiklos sutrikimà gali sukelti centrinòs nerv˜ sistemos ligos (meningitas, encefalitas ir
kt.), galvos smegen˜ traumos, paveldòjimas, ∞vairs Ïalingi veiksniai. Kuo anksãiau paÏeidÏiama
vaiko centrinò nerv˜ sistema, tuo labiau paÏeidimas atsiliepia jo vystymuisi.

Protinio atsilikimo atveju dominuoja màstymo nei‰sivystymas, suvokimo, atminties ir kt. nevi-
saverti‰kumas. Loginio màstymo sutrikimas pasirei‰kia nesugebòjimu adekvaãiai apibendrinti,
abstrahuoti, lyginti, priimti tinkamus sprendimus ir pan. Dòl silpnos atminties vaikas geriau
∞simena tà medÏiagà, kuri j∞ sudomina, suÏadina emocijas, pateikiama vaizdÏiai. Jei uÏduotis su-
sijusi su loginiu màstymu, tokia medÏiaga ∞simenama ypaã sunkiai. Norint ∞siminti, btina kar-
toti. Jei vaikui pateikiama per daug informacinòs medÏiagos, ji uÏmir‰tama.

Svarbu Ïinoti tai, kad proti‰kai atsiliekantis vaikas mokosi mechani‰kai, o ne vadovaudama-
sis loginiu màstymu.

Intelekto sutrikimo atveju vyrauja nevalingas dòmesys (sunku sukoncentruoti dòmes∞ kryptin-
gai, planingai veiklai). Jis ‰okinòja nuo vieno objekto prie kito. Dirbant su tokiu vaiku, reika-
lingas i‰orinis veiklos reguliavimas, skatinimas. Vaikui pavargus, jo dòmesys ypaã susilpnòja.

Intelekto sutrikimà atspindi ir vaiko kalba. Labiausiai nukentòj´s loginis kalbos komponentas
(kalba bna logi‰kai skurdi, primityvi ar net nelogi‰ka). Daugumà instrukcij˜  sutrikusio inte-
lekto vaikas supranta tik parodÏius, kaip reikia atlikti uÏduot∞. Toks vaikas geba suvokti ne visà
instrukcijà, o tik atskirus prasminius vienetus (kà ir kaip reikia atlikti).

Proti‰kai atsiliekanãio vaiko Ïodynas gali bti gausus, bet netikslus, kalba nepakankamai nuo-
sekli, neatspindinti rei‰kinio esmòs. Vaikas daÏnai negali paai‰kinti savo veiksm˜ arba ai‰kina
nesuprantamai.

bti ugdomi nuolat, kiekvienà dienà. Tai turi bti daroma ne tik grupòje, – ∞gdÏius turi ugdyti
ir tòvai namuose. Fizin´ negal´ turintiems vaikams pirmiausia ugdomi tie ∞gdÏiai, kurie vaikui
tuo metu yra svarbiausi, btiniausi.

Ugdymas
Apie fizin´ negal´ turinãius vaikus visuomenò yra susidariusi klaidingà nuomon´. Manoma,
kad jeigu vaikas negali savaranki‰kai sòdòti, vaik‰ãioti, jeigu negali kalbòti ir apsitarnauti, jis yra
proti‰kai atsilik´s. Taãiau taip yra ne visada. MaÏdaug pusò vis˜ fizin´ negal´ turinãi˜ vaik˜ tu-
ri intelekto, specifini˜ paÏinimo sutrikim˜, regos ir klausos sutrikim˜, taãiau kita pusò vaik˜
turi gerà intelektà ir gali bti sòkmingai ugdomi pagal Bendràjà prie‰mokyklinio ugdymo ir
ugdymosi programà, priderintà kiekvienam vaikui individualiai pagal jo poreikius.

Judesio ir padòties sutrikim˜ turinãi˜ vaik˜ ugdymas yra nevienodas, nes ‰i˜ vaik˜ gebòjimai
skirtingi, skirtingai i‰lavòj´ pojãiai. Dòl sutrikusios motorikos vaikai skirtingai suvokia savo
knà, jo padòt∞ erdvòje. Fizinò negalò trukdo vaikams tyrinòti savo aplinkà, daikt˜ santyk∞ erd-
vòje. Jeigu vaikas turi Ïymià fizin´ negal´, daÏnai jis turi ir sensorinòs sistemos sutrikim˜ (bna
sutrikusi aki˜ ir rankos koordinacija, judesio ir pozos jutimas, orientacija erdvòje).

Daug dòmesio reikia skirti pojãiams lavinti. Pojãiai turi bti lavinami natralioje aplinkoje
∞vairi˜ Ïaidim˜ metu. Pojãiai labiausiai lavòja ÏaidÏiant su vandeniu, smòliu, lipdant i‰ molio,
pie‰iant ar spalvinant pie‰tukais, kreidelòmis. Tinka Ïaidimai su kamuoliu, maÏomis ir didelò-
mis kaladòlòmis. Kirpimas Ïirklòmis lavina smulkiàjà motorikà ir aki˜ bei rankos koordinacijà.
Fizin´ negal´ turintis vaikas nori Ïaisti kaip ir kiti vaikai, nori liesti, imti ir paÏinti daiktus, tik
jis ne visada pats sugeba tai parodyti, i‰reik‰ti. Kadangi ne∞galus vaikas viskà daro ilgiau, lòãiau,
j∞ btinai reikia paskatinti. Jeigu vaikas nebus skatinamas, negaus palaikymo, jis gali nebenoròti
nieko daryti, gali bti pasyvus. Reikia paãiam vaikui suteikti galimyb´ veikti, paÏinti, tyrinòti
daiktus, aplinkà, o ne daryti tai uÏ j∞. Skatinkite vaikà su jumis bendrauti, dalyvauti veikloje,
aktyvinkite, kad vaikas pats noròt˜ veikti.

Ugdymo procese reikia remtis normalia vaiko raida ir laikytis raidos nuoseklumo. Jeigu vaikas
i‰moko sòdòti, mokykite vaik‰ãioti, jeigu i‰moko i‰imti daiktà i‰ dòÏutòs, mokykite j∞ ∞dòti, jei
i‰moko gerti i‰ specialaus puodelio, mokykite gerti i‰ paprasto ir t. t.

Prie‰mokyklinòs grupòs pedagogai turi atsiÏvelgti ∞ judesio ir padòties sutrikim˜ turinãio vaiko
poreikius. Jie turi Ïinoti:

•
kokie yra judesio ir padòties sutrikim˜
turinãi˜ vaik˜ poreikiai;

•
kaip tuos poreikius tenkinti;

•
kas tai turi daryti;

•
kada tai reikia daryti.

Pirmiausia mes, suaugusieji, turime keisti savo poÏir∞ ∞ judesio ir padòties sutrikim˜ turinãius
vaikus, bendrauti su jais, mokyti juos gyventi net tada, kai sunku. Viskà reikia daryti planingai,
apgalvotai, niekada neskubòti, jei reikia, palaukti, aktyvinti pat∞ vaikà, j∞ skatinti. ·iems vai-
kams reikia visa to, kà gauna kiti vaikai: meilòs, aplinkini˜ supratingumo, galimybòs mokytis,
Ïaisti, bendrauti. Jie, kaip ir visi kiti vaikai, nori gyventi visavert∞ gyvenimà.
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Korekcini˜ uÏsiòmim˜ metu stengiamasi sumaÏinti neigiamà sutrikim˜ poveik∞ tolesniam vys-
tymuisi. Korekcinis darbas turi bti atliekamas nuolat. Ugdymas turòt˜ bti praktinio pob-
dÏio. Praktinò veikla leidÏia sudaryti palankias sàlygas vaik˜ paÏintinòms galimybòms plòtoti,
koreguoti. Teorinis mokymas turòt˜ bti sumaÏintas iki btiniausio minimumo.

Labai svarbus mokymosi vaizdumas. Geriausia, kai demonstruojami natrals daiktai, veiks-
mai.

Efektyvus yra tik toks vaizdumas, kuris veda vaikà nuo konkretaus daikto ir jo savybi˜ suvoki-
mo prie jo esmòs, pagrindini˜ dalyk˜ suvokimo ir i‰dòstymo ÏodÏiu, t. y. prie loginio màstymo
formavimo.

Îinios turòt˜ bti elementarios, tokios, kurios bus reikalingos gyvenime.

Ugdant proti‰kai atsiliekant∞ vaikà reikia turòti galvoje, kad svarbiausiu pasiekimu reikòt˜ lai-
kyti ne Ïinias ir ∞gdÏius, o socialin´ adaptacijà. Todòl vaikà reikia mokyti orientuotis sociali-
nòje aplinkoje, bendrauti su Ïmonòmis, laikytis paprasãiausi˜ elgesio taisykli˜, ugdyti savitar-
nos, savitvarkos ∞gdÏius ir pan.

Kryptingas, individualizuotas, metodi‰kas pedagoginis darbas koreguoja ‰i˜ vaik˜ fizin∞ ir psi-
chin∞ vystymàsi. Vaikas turi gauti specialisto (specialiojo pedagogo, logopedo, kineziterapeuto,
socialinio pedagogo) pagalbà, turi bti mokomas pagal jo gebòjimus atitinkanãià ugdymo
programà.

Prie‰mokyklinio amÏiaus vaiko santykis su socialine aplinka prasideda nuo sav´s  paÏinimo. Jau
ankstyvame amÏiuje normalaus intelekto vaikai pradeda domòtis savimi, savo knu, judesiais,
savo i‰vaizda, o kartu ir aplinkiniais Ïmonòmis. Susiformav´ vaizdiniai apie save turi tiesioginòs
∞takos santykiams su Ïmonòmis bei vaiko ∞vairiapusei veiklai. Prie‰mokykliniame amÏiuje vai-
kas nueina kelià nuo ,,a‰ pats“ iki savo vidinio pasaulio, tiesiogiai susieto su jo i‰orine aplinka,
atradimo.

Tuo tarpu, kaip teigia mokslininkai, sutrikusio intelekto vaik˜ sav´s pajautimo, savojo ,,a‰“ skyri-
mo uÏuomazgos pasirei‰kia tik apie 4-uosius gyvenimo metus. Sutrikusio intelekto vaikai negeba
formuoti ir analizuoti tarpusavio santyki˜ su artimaisiais, bendraamÏiais. Visa tai atsiliepia vaiko
asmenybòs raidai. Btina ugdyti asmeninio kontakto su suaugusiaisiais uÏuomazgas.

Siekiant ugdyti vaiko sav´s suvokimà, reikòt˜ mokyti vaidmenini˜ Ïaidim˜. Palaipsniui ∞ bend-
rà veiklà su vaiku reikòt˜ ∞traukti tòvus, o ∞ socialini˜ ∞gdÏi˜ formavimà – pedagogus (auklòto-
jà, special˜j∞ pedagogà, kineziterapeutà).

Korekcinis pedagoginis darbas, formuojant sav´s suvokimo pradmenis, apima keletà aspekt˜:

•
vaiko supaÏindinimas su savo paties k-
nu;

•
vardo, pavardòs prasmòs ai‰kinimas;

•
lyties sampratos formavimas;

•
paprasãiausi˜ poreiki˜, nor˜, interes˜ su-
vokimo ugdymas;

•
asmeninòs socialinòs emocinòs patirties
formavimas ir pan.

Daliai sutrikusio intelekto vaik˜ bdingas netaisyklingas gars˜, j˜ jungini˜ tarimas, Ïodyno
skurdumas, gramatinòs kalbos sandaros klaidos ir kt. Vòluoja visi kalbos vystymosi etapai. Ypaã
daug sunkum˜ vaikai patiria mokydamiesi skaityti, ra‰yti.

Apibdindami objektus proti‰kai atsiliekantys vaikai i‰skiria labai maÏai daikto savybi˜ ar sude-
dam˜j˜ dali˜. Neretai daugiausia dòmesio skiria ry‰kiausiems, bet ne esminiams elementams.

Lygindami du daiktus, i‰vardina atskirus kiekvieno daikto poÏymius, nenustatydami santyki˜
tarp dviej˜ objekt˜. Ypaã sunkiai apibendrina, formuluoja i‰vadas, todòl jiems sunkiai sekasi
matematika, gramatika.

Proti‰kai atsiliekanãio vaiko mokslumas bna menkas. Dòl prasto gebòjimo apibendrinti
vaikas blogai supranta uÏduoties atlikimo principà, todòl, pateikus analogi‰kà uÏduot∞, savaran-
ki‰kai nepritaiko (arba nepakankamai pritaiko) i‰ai‰kinto dòsningumo ar taisyklòs. Dar nespò-
j´s i‰klausyti instrukcijos, vaikas imasi uÏduoties, jos nebaig´s, griebiasi kitos veiklos, ,,nuslysta“
∞ savo veiklà. Atliekant uÏduotis, dominuoja neracionalios (ar nepakankamai racionalios) veik-
los strategijos, veikla inerti‰ka.

I‰orinò pagalba, orientuojant vaiko veiklà, nepadeda jam pasiekti kokybi‰kai geresn∞ uÏduoties
atlikimo lyg∞. Tai lemia ribotus mokymosi pasiekimus. Pateikus analogi‰kà uÏduot∞, neretai
vaikas jà suvokia kaip visi‰kai naujà.

Inerti‰kumas pasirei‰kia taip pat valios ir emocij˜ sferoje: nusprend´s kà nors veikti, vaikas negali
greitai pakeisti to sprendimo kitu nors ir bt˜ susidariusi kita situacija, kuriai reikia kitos veiklos).

Proti‰kai atsiliekanãiam vaikui bdingas neadekvatus (pernelyg auk‰tas) savo veiklos vertini-
mo ir pretenzij˜ lygis. Toks vaikas daÏniausiai patenkintas savo veiklos rezultatais, link´s perver-
tinti savo pasiekimus, nepripaÏ∞sta ir ne∞vertina objektyviai patiriam˜ sunkum˜, nepakankamai
adekvaãiai vertina pateiktos uÏduoties sudòtingumà, nesugeba objektyviai vertinti savo galimybi˜.

Tokio vaiko elgesys nepakankamai adekvatus. Naujoje aplinkoje jis gali jaustis pernelyg laisvai,
netgi familiariai. Taãiau gali bti ir abejingas viskam, kas vyksta, pasyvus, nerodyti jokio susi-
domòjimo uÏduotimis, noro pasiekti geresni˜ rezultat˜.

Sutrikusio intelekto vaikas gali bti labai i‰sibla‰k´s, greitai pamir‰ti, apie kà kalbòta pamokoje.
Dòl nesusikaupimo, bla‰kymosi gali daryti daug klaid˜ skaitydamas, ra‰ydamas, skaiãiuodamas
(praleidinòti, sukeisti garsus, raides, spòlioti, negraÏiai ra‰yti, braukyti ir kt.).

Dòl asmenybòs komponent˜ nei‰sivystymo, kriti‰kumo jausmo sumaÏòjimo gali atsirasti nei-
giam˜ potrauki˜.

Gali pasireik‰ti piktumas, agresyvumas, kuriuos gali i‰provokuoti aplinkos dirgikliai. ·iems vai-
kams bdinga nuotaik˜ kaita.

Ugdant proti‰kai atsiliekanãius vaikus labai svarbu kelti mokymosi motyvacijà, ∞traukti juos
dominanãià praktin´ veiklà.

Mokydamas tok∞ vaikà, pedagogas turi rpintis jo dòmesio sukaupimo bdais. Turi mokyti i‰-
klausyti pedagogo nurodymus, uÏduotis atlikti pagal komandas, neskubant. Lòtesniems vai-
kams reikia daÏniau organizuoti judriuosius Ïaidimus, naudoti ∞vairius skatinimo bdus.

Vaiko veikla turi bti organizuota per visà dienà – nuo atsikòlimo iki atsigulimo. Btina tinka-
mai kaitalioti protin∞, fizin∞ darbà, uÏimti sportu, Ïaidimais, kita veikla. Btinas nuolatinis pe-
dagog˜ dòmesys ir pagalba.

Viena i‰ svarbiausi˜ ugdymo proceso ypatybi˜ yra korekcinis kryptingumas.
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Tòvai paprastai i‰kart pastebi, jei j˜  vaikas skiriasi nuo bendraamÏi˜ menkesniais gebòjimais.
Kol vaikas maÏas, pusantr˜, trej˜ ar ketveri˜ met˜, daÏniausiai guodÏiamasi, kad vaikas i‰augs
ir bus toks kaip visi. Tik artòjant mokykliniam amÏiui, susirpinama, kad vaikas nesugebòs
mokytis. Taãiau ankstyvasis ir ikimokyklinis amÏius yra aukso vertòs ∞gyvendinant specialiàsias
ugdymo programas, galinãias nukreipti sutrikusià vaiko raidà palankesne vaga, ir kuo anksãiau
specialusis ugdymas pradedamas, tuo geresni˜ rezultat˜  galima tikòtis. Yra nustatyta, kad indi-
vido raidai bdingi vadinamieji sensityvieji (jautrumo) periodai. Kiekviena fizinò ir psichinò
funkcija turi savo sensityv˜j∞ periodà. Jei tuo metu individas yra stimuliuojamas adekvaãi˜ dir-
gikli˜, funkcija plòtojasi optimaliai. PavyzdÏiui, kalbos funkcijos sensityvusis periodas pasibai-
gia treãiaisiais gyvenimo metais. Pirmieji gyvenimo metai – fonetini˜ kalbos ypatybi˜ sensity-
vusis periodas: vaikas i‰moksta tarti ∞vairius kalbos garsus ir pradeda juos skirti i‰ klausos. Ant-
rieji ir tretieji gyvenimo metai – ÏodÏi˜ reik‰mi˜ i‰mokimo sensityvusis periodas. Jei ‰io am-
Ïiaus vaikas augt˜ izoliuotoje kurãi˜ ar nekalbanãi˜ Ïmoni˜ aplinkoje, jis taip ir nei‰mokt˜
kalbòti. Pastangos mokyti kalbòti po trej˜ met˜ bt˜ bevaisòs, nes gimtosios kalbos i‰mokimo
sensityvusis periodas praòj´s – smegen˜ Ïievòje jau nebesiformuoja atitinkami nerviniai ry‰iai,
uÏtikrinantys gebòjimà tarti gimtosios kalbos garsus, susieti objektà, jo savyb´, veiksmà su ati-
tinkamu gimtosios kalbos ÏodÏiu. Specialieji pedagogai, specialiais ugdymo metodais sumaniai
∞siki‰dami ∞ sutrikusios psichinòs arba fizinòs funkcijos raidà sensityviuoju tos funkcijos metu,
gali visi‰kai i‰taisyti ydingà biologin´ programà. Tais atvejais, kai dòl labai dideli˜ centrinòs ar
periferinòs nerv˜ sistemos suÏalojim˜ (smegen˜ Ïievòs pakenkimai, lemiantys prastà kalbos vys-
tymàsi ar intelekto sutrikimus) ar jutim˜ organ˜ nevisaverti‰kumo (klausos, regos sutrikimai)
ne∞manoma bendrosios vaiko psichinòs ir fizinòs raidos nukreipti visi‰kai sveika linkme, specia-
lieji pedagogai silo ∞vairias metodikas, leidÏianãias ,,apeiti“ sutrikimà. PavyzdÏiui, nuo gimimo
visi‰kai kurãià vaikà kur kas svarbiau i‰mokyti gest˜ kalbos ir ja remiantis formuoti sàvokas ir
sàvokin∞ màstymà nei mokyti tarti girdinãi˜j˜ kalbos garsus. Nuo gimimo kurtiesiems gest˜
kalba yra gimtoji kalba, ir tik jos mokydamasis vaikas susiformuos sàvokas, atverianãias kelià ∞
normal˜ intelekto plòtojimàsi ir pasaulio paÏinimà.

Jei tòveliams kyla ∞tarimas, kad vaikas per maÏai kalba, nesupranta pra‰ym˜, paliepim˜, pir-
miausia reikòt˜ pasidomòti, ar jis gerai girdi. Jei kyla abejoni˜ dòl vaiko regòjimo a‰trumo (ilgai
nepaÏ∞sta spalv˜, neskiria geometrini˜ daikt˜ form˜ ir kt.), reikòt˜ patikrinti, kaip vaikas mato.
Jei paai‰kòja, kad regòjimo a‰trumas normalus, reikòt˜ pasidomòti, ar vaikas gerai suvokia in-
formacijà, gaunamà regòjimo organais. Klausos sutrikimus nustato gydytojas surdologas, o re-
gòjimo a‰trumà – tik gydytojas okulistas. Regimojo suvokimo kliautis patikimai nustatys logo-
pedas, specialusis pedagogas, psichologas, o jei toki˜ nòra – pedagogini˜ psichologini˜ tarnyb˜
specialistai. Ø pedagogines psichologines tarnybas kreipiamasi ir tais atvejais, kai kyla abejoni˜
dòl vaiko bendro intelektinio i‰sivystymo ir jo amÏiaus normos atitikimo. Ø pedagogines psi
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Formuojant sutrikusio intelekto vaik˜ dÏiaugsmo, pasitenkinimo jausmus turòt˜ bti orien-
tuojamasi ∞ pasitikòjimo aplinkiniais ugdymà.

Reikòt˜ atkreipti dòmes∞ ∞ tai, kad sav´s suvokimo ugdymas tiesiogiai siejasi su svarbiu psichi-
niu procesu – kalba.

Skatinant prie‰mokyklinio ar jaunesnio mokyklinio amÏiaus vaik˜ aktyvumà, nors menkà do-
mòjimàsi protine veikla, pravartu juos ∞traukti ∞ didaktinius Ïaidimus. Jais formuojamas vaiko
nusiteikimas veiklai, didinamas darbingumas, suteikiama galimybò daug kart˜ kartoti tà paãià
mokomàjà medÏiagà.

Sòkmingam vaiko ugdymui ir ugdymuisi btinas tòv˜ ir pedagog˜ bendradarbiavimas.

Dirbant su tòvais svarbu laikytis toki˜ nuostat˜:

•
ugdyti pozityv˜ poÏir∞ ∞ vaikà (teigiam˜
savybi˜ pabròÏimas);

•
gerbti tòv˜ vaidmen∞;

•
skatinti tòvus dalyvauti paÏ∞stant ir tenki-
nant vaiko specialiuosius ugdymo(si) po-
reikius;

•
teikti tòvams konkreãias ir detalias reko-
mendacijas;

•
leisti paãioms ‰eimoms pasirinkti, kaip

joms geriau ∞sitraukti ∞ vaiko ugdymo pro-
cesà;

•
stengtis ∞ bendradarbiavimà ∞traukti visà
‰eimà (tòvus, brolius, seseris ir kitus ‰ei-
mos narius);

•
i‰laikyti konfidencialumà;

•
mokyti bendradarbiauti, organizuoti tò-
vams pratybas, skirtas tarpusavio santy-
kiams stiprinti;

•
kurti patariamàsias ‰eimai grupes, ∞trau-
kiant ∞ diskusijà kuo daugiau tòv˜.

Kryptingai dirbant ir tinkamai vadovaujant proti‰kai atsiliekanãio vaiko veiklai jo savaranki‰-
kumas labai i‰auga.
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chologines tarnybas tòveliai gali kreiptis savaranki‰kai arba per ikimokyklin´  ∞staigà, mokyklà,
kurià lanko j˜ vaikas.

Kokie sutrikusios vaiko raidos poÏymiai turòt˜ kelti nerimà ir paakinti kreiptis ∞vertini-
mo ir pagalbos? Jei vaikuãiui gimus matyti vienokia ar kitokia patologija, tai jau naujagimi˜
gydytojas j∞ siunãia ∞ ankstyvosios korekcijos tarnybà specialiosios pagalbos. Jei vaiko gyvena-
mosios vietos neaptarnauja jokia ankstyvosios korekcijos tarnyba, jau nuo gimimo galima
kreiptis ∞ pedagogin´ psichologin´ tarnybà ir, Ïinoma, pirmiausia ∞ savo poliklinikos vaik˜ gy-
dytojà ir gydytojà neurologà. Vienas i‰ labai svarbi˜ sutrikusios raidos poÏymi˜ yra vòluojanti
kalbos raida, t.y. jei pirm˜ met˜ pabaigoje vaikas netaria nò vieno ÏodÏio (ar gars˜ junginio,
atstojanãio Ïod∞), vartojamo pastovia reik‰me, o sulauk´s dvej˜ vis dar nesugeba reaguoti ∞ su-
augusiojo pra‰ymus, paliepimus paimti ar nune‰ti daiktà, atlikti kok∞ nors veiksmà. Ypaã turòt˜
kelti nerimà prastas aplinkini˜ kalbos supratimas. Kartais aktyvusis vaiko Ïodynas labai atsilie-
ka nuo pasyviojo (kit˜ Ïmoni˜ kalbos ÏodÏi˜ supratimo). Antrais gyvenimo metais ir treãi˜
pradÏioje tokia kalbos raida laikoma normalia, blogiau, jei vaikas nesupranta, kà sako kiti. To
prieÏastis – tam tikr˜ smegen˜ Ïievòs centr˜ (Vernike centr˜), atsaking˜ uÏ kalbos supratimà,
paÏeidimai arba klausos pakenkimai (∞gimtas klausos nervo nei‰sivystymas ar ∞vairs i‰orinio
periferinio klausos aparato paÏeidimai). Kartais vaikas atkreipia dòmes∞ nenoru manipuliuoti
∞vairia vaizdine medÏiaga – nesidomi spalvotais paveikslòliais, kaladòlòmis, kortelòmis, mozaika,
negeba i‰ mozaikos ar kaladòli˜ konstruoti, statyti  pagal pateiktus pavyzdÏius. Tokie sutriki-
mai daÏniausiai susij´ su vaiko negebòjimu analizuoti regòjimu gautos informacijos (regi-
mojo suvokimo sutrikimai). Dòl ‰i˜ sutrikim˜, laiku nepradòjus atitinkam˜ pratyb˜, mokyklo-
je gali i‰ry‰kòti tam tikr˜ skaitymo ir ra‰ymo sutrikim˜ – optinòs disleksijos ir disgrafijos. Kar-
tais vaikas atkreipia dòmes∞ ypatingu negebòjimu ir nenoru bendrauti su savo bendraam-
Ïiais. Sveikas vaikas gali turòti toki˜ sunkum˜ dòl netinkamo auklòjimo, taãiau jei vaikas, il-
giau lankydamas vaik˜ kolektyvà, taip ir nepradeda bendrauti su aplinkiniais, vertòt˜ susir-
pinti, ar nòra didesni˜ psichikos sutrikim˜. ·iais atvejais praverst˜ psichologo ir psichiatro
konsultacijos.

Ypaã didelò pagalba reikalinga sutrikusio intelekto vaikams ir vaikams, turintiems judesio ir pa-
dòties sutrikim˜. Pastarieji sutrikimai daÏniausiai kyla dòl gimdymo traum˜ arba ankstyvame
amÏiuje persirgt˜ smegen˜ infekcij˜ ar patirt˜ galvos traum˜. ·iems vaikams btina speciali˜j˜
pedagog˜, kineziterapeut˜ ir gydytoj˜ ortoped˜ pagalba. Jei vaikas lanko prie‰mokyklin´ grup´
ir kyla abejoni˜ dòl jo fizinòs ir psichinòs raidos, pedagogas turòt˜ uÏpildyti vaiko stebòjimo
kortel´ ir kreiptis ∞ darÏelio Specialiojo ugdymo komisijà, prie‰ tai gav´s tòv˜ sutikimà. Specia-
listai (logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, slaugytoja) ∞vertina vaiko sunkumus ir pa-
skiria special˜j∞ ugdymà, kuriuo toliau uÏsiima tos ∞staigos specialistai. Jeigu ∞staigos specialist˜
konsultacijos nepakanka, dòl visapusi‰ko vaiko sunkum˜ ∞vertinimo tòvai gali bti siunãiami
konsultuotis ∞ pedagogin´ psichologin´ tarnybà ar respublikin∞ Pedagogin∞ psichologin∞ centrà
ar Vaiko raidos centrà, arba gali kreiptis ∞ ‰ias ∞staigas savaranki‰kai. Pedagoginòs psichologinòs
tarnybos specialist˜ komanda visapusi‰kai ∞vertina vaiko sunkum˜ esm´ ir skiria special˜j∞ ug-
dymà. Tok∞ special˜j∞ ugdymà teikia ikimokyklinòs ∞staigos ar prie‰mokyklinòs grupòs specialis-
tai arba specialiosios ikimokyklinòs ∞staigos, grupòs.

Padòkime prie‰mokyklinukui, turinãiam speciali˜j˜ ugdymosi poreiki˜, kuo anksãiau.
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PENKIAMEâIO ·E·IAMEâIO SOCIALINIS
SUPRATINGUMAS IR SOCIALINIAI GEBñJIMAI
Prie‰mokykliniame amÏiuje vaiko bendravimo sòkm´ lemia jo nuostatos – domòjimasis kitais,
nusiteikimas laikytis susitarim˜ ir kt.; supratingumas – Ïinios apie save ir kitus, atsiradusios as-
meninòs patirties pagrindu. Sòkm´ garantuoja geri socialiniai gebòjimai – uÏmegzti ry‰∞, susi-
draugauti, spr´sti nesutarimus ir kt.

Penkiameãio ‰e‰iameãio savivoka
·io amÏiaus vaiko „A‰“ vaizdas:

1
Doc. dr. Ona Monkeviãienò

SOCIALINñ
KOMPETENCIJA

•
ar jis berniukas, ar mergaitò;

•
kaip jis atrodo („mano ilgi plaukai, a‰ su
raudonu megztiniu“);

•
kà jis turi („dar turiu broliukà; dar didel´
lòl´“);

•
su kuo ir kà jis ÏaidÏia („su Tomu ÏaidÏiu
ma‰inom“);

•
kur jis gyvena („gyvenu penktame auk‰te, i‰
kur matyti gatvò“);

•
kà ir kaip (gerai ar blogai) jis sugeba daryti
(„dar moku uÏsiri‰t batus, Dovilò tai nela-
bai moka“, „man nei‰eina sudòti didel´
dòlion´“).

SOCIALINñ
KOMPETENCIJA –
tai vaiko gebòjimas suvokti save ir kitus, sa-
vo vietà ‰eimoje, vaik˜ grupòje, ry‰ius su
bendruomene, kai kuriuos socialinius ir
kultros rei‰kinius, gimtin´, Tòvyn´; tai ge-
bòjimas bti kartu su kitais, bendrauti,
bendradarbiauti, draugauti, spr´sti kasdie-
nes problemas, ∞veikti gyvenimo sunkumus,
padòti sau bei kitiems, gerai jaustis ir gerbti
save, ugdytis tautinio identiteto jausmà.
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Vaikas jau suvokia savo vietà ‰eimoje („Gyvenu su mama, tòãiu, dar yra brolis, Ïiurkònas“) ir
grupòje („Mes visi grupòje bnam, ÏaidÏiam, valgom. A‰ ÏaidÏiu su drauge, jos vardas Miglò.
Mus stebi, ar mes graÏiai ÏaidÏiam“.).

Psicholog˜ tyrimai rodo, kad penkiameãio savivaizdis dar nòra apibendrintas, trksta ri‰lumo
jungiant atskiras minòtas sritis ∞ vienà visumà. Todòl vaikas save paprastai vertina teigiamai („a‰
geras“, „a‰ graÏus“), kartais gali vertinti neigiamai, jeigu buvo nuolat kritikuojamas („a‰ blo-
gas“, „a‰ nemoku“). Taãiau tarpini˜ su savo elgesiu ir gebòjimais siejam˜ vertinim˜ nòra („a‰
geras, bet nelabai draugi‰kas“).

Kalbòdami apie draugus, penkiameãiai juos apibdina konkreãiai, remiasi jiems gerai suvokia-
mais bruoÏais: „Mano draugas Gytis. Jo akys mòlynos, jis turi tok∞ kranà, kur∞ galima sukioti.
Jis geras, man leidÏia paÏaisti, duoda saldaini˜, nesimu‰a. Jis graÏiai pie‰ia“.

·e‰taisiais metais sparãiai formuojasi vaiko metapaÏinimas – gebòjimas paãiam suvokti ir
apmàstyti maÏiau akivaizdÏius vidinius rei‰kinius:

•
savo jausmus (vaikas gali pasakyti: „A‰ bi-
jau eiti ∞ mokyklà, nes i‰ pradÏi˜ ten netu-
ròsiu draug˜“);

•
bdo bruoÏus („Mykolas draugi‰kas“,
„Eglò – pe‰tukò“);

•
gabumus („A‰ graÏiai dainuoju, kai uÏaug-
siu, bsiu dainininkas“);

•
santykius ‰eimoje ir grupòje („Vaikai su
manim nedraugauja. Jie ‰aiposi i‰ ma-
n´s“);

•
socialin´ padòt∞ („Greitai a‰ bsiu moki-
nys“).

·e‰eri˜ met˜ vaikas geba kalbòti apie savo jausmus, gebòjimus, santykius su kitais, bei kylanãias
problemas, supranta, kad visa tai turi ∞takos jo elgesiui ir veiklai, mògina sàmoningai pasirinkti
tinkamà elgesio bdà.

·e‰taisiais metais vaiko „A‰“ vaizdas tampa vis labiau apibendrintas, atskiros savybòs siejamos ∞
vientisà paveikslà.

Neigiamà socialin´ patirt∞ turintys vaikai save vertina neigiamai. Jie priskiria sau kok∞ nors su-
augusi˜j˜ ar kit˜ vaik˜ neigiamai vertinamà savo bruoÏà, savyb´, nesugebòjimà ir sako: „A‰
blogas. Mu‰uosi“, „A‰ negeras. Piktas“, „A‰ netik´s. Nemoku uÏsiri‰ti bat˜ rai‰teli˜“. Vaiko sa-
v´s vertinimas – sudòtingas rei‰kinys. Sav´s vertinimo procesus sudaro: vaiko savivoka, jos
tikslumas, ai‰kumas; suaugusiojo emocinò reakcija ir komentarai apie vaiko i‰vaizdà,
bruoÏus, savybes, gebòjimus; vaiko nuomonò apie tai, kaip j∞ priima suaugusieji; kit˜ vai-
k˜ emocinò reakcija ir komentarai apie vaiko i‰vaizdà, bruoÏus, savybes, gebòjimus; vai-
ko nuomonò apie tai, ar j∞ priima ir gerbia bendraamÏiai; sòkmòs ir pasitenkinimo tuo,
kà veikia, jausmas. Jeigu vaikà kritikuoja suaugusieji, jeigu jo nepriima kiti vaikai arba vaikas
tik galvoja, kad kiti j∞ atstumia, jei vaikas nepatiria sòkmòs ir pan., jo savivertò gali nukentòti.

PRIE·MOKYKLINO AMÎIAUS VAIKO
BENDRAVIMAS SU SUAUGUSIAISIAIS
Bendravimas su suaugusiaisiais – tòvais, kitais artimaisiais, pedagogais – vaikui garantuoja gerà
emocin´ savijautà ir socializacijà.

Bendravimas su suaugusiaisiais uÏtikrina saugumà ir globà – vaikui vis dar reikia, kad jis jaust˜,
jog ‰alia yra mylintis, jam palankus, patikimas suaug´s Ïmogus. Taãiau penkiametis ‰e‰iametis
jau nòra fizi‰kai prisiri‰´s prie savo tòv˜. Jo Ïodinis bendravimas ir màstymas pakankamai i‰la-
vòj´, kad jis galòt˜ suvokti tòv˜ ÏodÏius ir susidaryti vaizdin∞ apie jo ir tòv˜ ypatingà emocin∞
ry‰∞. Dal∞ dienos vaikui pakanka jausti simbolin∞ ry‰∞ su tòvais, pavyzdÏiui, vaikas ramus, jei turi
tòv˜ nuotraukà, jei Ïino, kur tuo metu yra mama bei tòtis, ir kada jie pareis. Prie‰mokyklinòje
grupòje saugumà ir globà vaikui teikia pedagogas.

Penkiameãio ‰e‰iameãio prierai‰umo prie artim˜j˜ ir kit˜ suaugusi˜j˜ tikslas yra mokytis bti
kartu, bendradarbiauti. Vaikas pratinasi pasakyti savo norus, ketinimus bei i‰girsti suaugusi˜j˜
norus, ketinimus; suprasti suaugusi˜j˜ reikalavimus, j˜ prasm´ ir gera valia j˜ laikytis; susitarti,
deròtis, keisti reikalavimus, jei jie visi‰kai neatitinka vaiko interes˜, ir kita. Bet svarbiausia yra
tai, kad vaikas mokosi turòti atskirà nuo tòv˜ pasaul∞: savo interesus, nuomon´, mògstamà veik-
là, laisvalaikio leidimo bdà, Ïaidim˜ laikà, Ïaidim˜ draugus ir kt. Be to, jis pripaÏ∞sta tòv˜ tei-
s´ kà nors veikti be jo: dirbti, eiti ∞ parduotuv´, ∞ sveãius ir kt. Taigi visi sàveikos partneriai mo-
kosi bti kartu, nepaÏeisdami vieni kit˜ interes˜.

Bendravimas su suaugusiuoju svarbus perimant socialines normoms ir ∞gdÏius – vaikas stebi
ir „ÏaidÏia“ suaugus∞j∞, perimdamas jo elgesio modelius, pripaÏindamas jo autoritetà (Ïinias, ge-
bòjimus ir poveikio jògà). Jis mokosi socialiai priimtin˜, altruistini˜ elgesio bd˜: pamatyti, ka-
da kitam blogai, bandyti jam padòti, j∞ nuraminti, kà nors globoti, saugoti nuo rizikos situacij˜
ir pavoj˜, dovanoti, aukoti.

Bendraudamas su suaugusiaisiais vaikas suvokia Ïmoni˜ pana‰umus ir skirtumus; perpranta so-
cialinius vaidmenis, profesijas (tòvelis ne tik tòtis, bet ir vairuotojas), suÏino apie bstus, ‰eimà,
kaimynyst´, bendruomen´, jos tradicijas, tarnybas; apie kultrines vertybes, Ïmoni˜ gyvenimo
bdà, ‰ventes ir kt.

Ø mokyklà besirengianãiam eiti ‰e‰iameãiui svarbu gebòti lengvai uÏmegzti saugius bendravimo
ir bendradarbiavimo ry‰ius su pedagogu (t. y. svetimu Ïmogumi) ir ugdytis socialaus, altruisti-
nio elgesio pradmenis. ·i˜ gebòjim˜ raida labiau priklauso nuo socialini˜ sàlyg˜ ir ugdymo
ypatum˜ ir maÏiau – nuo vaiko amÏiaus.

BENDRAVIMO SU SUAUGUSIAISIAIS PROBLEMOS
Jei vaikas ‰eimoje nejautò meilòs, jei ‰alia jo nebuvo Ïmogaus, prie kurio jis galòt˜ saugiai prisi-
ri‰ti, prie‰mokyklinòje grupòje jis gali bti labai nerimastingas, nesaugus, prislògtas (vaikas
gali verk‰lenti, ilgai nepriprasti prie aplinkos ir kit˜ vaik˜, gali bti ∞sitemp´s). Jei vaiko ir tòv˜
santykiai ‰eimoje buvo nesòkmingi, jo prierai‰umas gali bti gynybi‰kas – vaikas siekia bendra-
vimo su suaugusiaisiais, taãiau nedr∞sta jiems paprie‰tarauti, bijodamas tòv˜ ar pedagogo pyk-
ãio, bausmòs, taigi aukoja savo interesus, perdòtai stengiasi prisitaikyti prie suaugusi˜j˜
nuotaik˜ ir reikalavim˜. Nesòkming˜ santyki˜ atveju gali bti ir kitas vaiko prierai‰umo
tikslas – valdyti tòvus ar kitus globòjus. Vaikas taip pat siekia bendravimo su suaugusiaisiais, ta-
ãiau jo prierai‰umo tikslas – dominuoti, valdyti. Vaikas stengiasi priversti suaugusiuosius visa-
da prisitaikyti prie jo nor˜ ir elgesio – jis stengiasi bti viliojamai Ïavus, labai kuklus ir bejògis
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arba nesuvaldomas ir piktas. Toks vaikas taip pat aukoja savo interesus, nes jam reikia daug
pastang˜ ir laiko manipuliuojant su suaugusiaisiais.

Vaikas, kuris ‰eimoje, kieme ir kitur mato agresyv˜, autoritari‰kà elges∞, i‰moksta ne socialaus,
altruistinio, bet agresyvaus, prie‰i‰ko elgesio bd˜.

Prie‰mokyklinòs grupòs pedagogas turòt˜ ‰iltai bendrauti ir bendradarbiauti su kiekvienu vai-
ku, gebòti i‰vengti manipuliavimo ir nepaÏeisti vaik˜ interes˜, tapti tinkamo elgesio modeliu.

PENKIAMEâIO ·E·IAMEâIO BENDRAVIMAS SU
DRAUGAIS
Bendravimas su kitais pana‰aus amÏiaus vaikais ypaã svarbus – tai lygiaverãi˜ partneri˜, ban-
danãi˜ daryti ∞takà vienas kitam, ry‰iai. Bendraudamas su draugais vaikas mokosi kit˜ bendra-
vimui ir socializacijai labai svarbi˜ elgesio bd˜ (Ïr. straipsn∞ „Prie‰mokyklinio amÏiaus vaiko
ypatumai“).

Vaikas domisi bendraamÏiais, j˜ Ïaidimais ir veikla, stengiasi juos suprasti, mokosi tolerancijos
ir pagarbos ne tokiems kaip jis.

BendraamÏi˜ grupòje vaikas pastebi kit˜ kvietimà bendrauti: ‰ypsenà, Ïvilgsn∞, gestà, ir pats ro-
do iniciatyvà: palaiko kito sumanymà, jam pritaria, pasilo idòj˜, rodo savo sugebòjimà Ïaisti,
kurti drauge.

Bendraudamas vaikas:

•
perima kit˜ nuotaikà, jausmus, dalijasi
savais i‰gyvenimais, tikòdamasis palaiky-
mo, pritarimo, uÏuojautos, pagalbos; pats
pastebi kit˜ susirpinimà ir silo pagalbà;

•
keiãiasi informacija, mintimis, nuomo-
ne – pasako kitiems, kà Ïino, diskutuoja
∞vairiais klausimais, kelia hipotezes, ai‰kina
prieÏastis ir pasekmes, pasilo idòj˜, be to,
geba i‰klausyti kità, pripaÏinti jo nuomon´;

•
derina norus, interesus, veiksmus – susi-
taria, kà ir kaip Ïais, sprendÏia i‰kilusius
konfliktus, sunkumus, tariasi, kuria taisyk-
les ir kt.;

•
rodo valià – pra‰o, nurodo, vadovauja,
derasi, nusileidÏia, ∞tikina.

Taip vaikas mokosi bti greta kit˜ ir drauge su kitais, mokosi bendrauti ir bendradar-
biauti.

•
gebòjimas laisvai jaustis naujoje aplinkoje –
atsargiai apÏiròti, tyrinòti, susirasti Ïaidim˜,
draug˜;

•
ramiai ar net dÏiugiai priimti pokyãius ap-
linkoje – pastebòti, kas pasikeitò, pritaikyti tai
savo veiklai;

•
ramiai priimti ∞prasto dienos ritmo pakiti-
mus – nusiteikti pokyãiams, i‰laikyti gerà nuo-
taikà, pokyãiuose rasti kà nors ∞domaus sau;

•
domòtis naujais daiktais, priemonòmis,
Ïaislais – prieiti, apÏiròti, tyrinòti, i‰bandyti
ÏaidÏiant;

•
domòtis ir greitai perimti naujà informacijà
– priimti kito patarimà, pasilymà, ∞siklausyti ∞
pedagogo ÏodÏius, panaudoti tai, kà matò kny-
gose, ir kt.;

•
lengvai perimti ir i‰mòginti naujus ugdy-
mo(si) bdus – eksperimentuoti, i‰mòginti nau-
jus vaidybos bdus, dailòs technologijas ir kt.;

•
domòtis ir priimti tai, kas atsitiko netikòtai,
pavyzdÏiui, uÏti‰kus dòmei ant lapo, sukurti
∞dom˜ paveikslà, o ne verk‰lenti dòl nesòkmòs;

•
atkaklus noras ∞veikti patiriamus sunkumus,
atliekant uÏduotis, tam tikrà veiklà – bandy-
ti kelis kartus, pra‰yti pagalbos, kol pavyks kà
nors tiksliai i‰kirpti, sukonstruoti ir pan.;

ADAPTYVUMAS
Manoma, kad vaiko adaptyvumà sàlygoja jo socialini˜ ∞gdÏi˜ lygis. Jei vaikas turi patirties,
kaip elgtis ∞vairiomis aplinkybòmis (kaip pakviesti draugà Ïaisti, kaip pasakyti suaugusiajam
apie i‰kilus∞ sunkumà, kaip elgtis, jei tave erzina, kà daryti, jei pats pasielgei netinkamai, kaip
atskirti, kas gerai, ir kas blogai  ir kt.), tai jo adaptacijos gebòjimai didesni, jei jo socialinò patir-
tis ribota – adaptacijos gebòjimai maÏesni. Vaiko adaptyvumà rodo:

•
ramiai jaustis neapibròÏtoje situacijoje – jei
aplinka ne∞prasta ir niekas nieko nesako arba
neai‰ki pedagogo uÏduotis, elgtis savo nuoÏi-
ra, savaip;

•
bandyti i‰vengti nesòkmòs arba ramiai jà
priimti, jei nieko negalima pakeisti – pereiti
prie kitos veiklos, su kuo nors pasikalbòti ir ki-
ta;

•
aktyvus ∞sitraukimas ∞ veiklà ir tuomet, kai
pastangos negiriamos, nòra   individualaus
pedagogo ar draug˜ dòmesio – ramiai statyti
pilis, garaÏus, kai niekas neprieina, nesiÏavi, ne-
giria, jausti veiklos malonumà;

•
savo nuomonòs laikymasis, jei bendraamÏi˜
dòmesys nepalankus, o jis ∞sitikin´s dòl tinka-
mo savo elgesio – jei vaikas mano, kad elgiasi
tinkamai, pavyzdÏiui, nelipa ant auk‰tos tvoros,
jis nepasiduoda pagundai net draug˜ erzinamas;

•
draugi‰kas poÏiris ∞ naujus draugus – ban-
dyti susidraugauti su nepaÏ∞stamais vaikais ug-
dymo ∞staigos aplinkoje ir kitur;

•
lankstus elgesys ∞vairiose situacijose, ∞vairio-
je aplinkoje – gebòjimas tinkamai elgtis gatvò-
je, autobuse, sveãiuose, teatre, BaÏnyãioje.

Tyrimai rodo, jog vienas kitas ‰e‰iametis turi daugumà adaptyvaus elgesio poÏymi˜. Kiti vaikai
turi tam tikrus poÏymi˜ derinius: pavyzdÏiui, sunkiai priima aplinkos pokyãius, bet ramiai priima
nesòkm´; lengvai priima naujà aplinkà ir naujus ugdymo bdus, taãiau neturi kantrybòs i‰mòginti
keleto skirting˜ veiklos bd˜, kad i‰vengt˜ nesòkmòs, ir kt. Ribotos socialinòs patirties vaikai
daug daÏniau patiria adaptacijos mokykloje problem˜. PavyzdÏiui, jei vaikas augo vienas ir bend-
ravo tik su artimais suaugusiais Ïmonòmis, jis neÏino bd˜, kaip susidraugauti, drovisi prisistatyti
nepaÏ∞stamam Ïmogui, su juo kalbòtis. Tai apsunkina jo bendravimà pirmais mònesiais mokyklo-
je. Jei vaikas turi kitiems nepriimtin˜ bendravimo ∞gdÏi˜, pavyzdÏiui, naudoja jògà, tarp jo ir ki-
t˜ vaik˜ nuolat kyla konflikt˜. Tai irgi apsunkina pripratimà prie mokyklos.
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SOCIALIZACIJOS GEBñJIMAI
Tai bendrieji socialiniai gebòjimai, kurie garantuoja lengvà vaiko prisitaikymà prie mokymosi
mokykloje, sòkmingus vaiko santykius su bendraamÏiais ir mokytoja.

•
Gebòjimas pastebòti ir interpretuoti socialinius Ïenklus ir situacijas. Vaiko bendravimas su
kitais yra sòkmingas, jeigu jis geba „skaityti socialinius Ïenklus“, t. y. pagal veido i‰rai‰kà, balso
tembrà, ÏodÏius, pozà ir judesius atspòti, kà kitas jauãia, kà galvoja apie esanãius ‰alia ir susida-
riusias bendravimo arba bendradarbiavimo aplinkybes. Daugiau socialinòs patirties turintys
vaikai ne tik ∞vertina partnerio savijautà, bet ir nuspòja jo ketinimus, bsimus veiksmus, spren-
dimus. Vienodai sòkmingai vertina suaugusi˜j˜ ir vaik˜ socialinius Ïenklus.

Penkeri˜ met˜ vaikas apie kito savijautà daÏniausiai sprendÏia i‰ jo veido i‰rai‰kos, socialinòs
patirties stoka trukdo numatyti tolesn∞ suaugusiojo arba bendraamÏio elges∞. Vaikai ∞Ïvelgia tik
gerai paÏ∞stamo suaugusiojo ar kito vaiko ketinimus.

·e‰eri˜ met˜ vaikas mògina ∞vertinti ne tik veido i‰rai‰kà, bet ir kitus susiklosãiusios situacijos
ypatumus (ar dràsiai ‰alia supykusio bendraamÏio jauãiasi kiti vaikai, ar pedagogas yra netoliese ir
kt.), bando numatyti, kaip pasielgs visi Ïaidimo dalyviai (nusileis, nueis ‰alin, pasikvies pedagogà,
ai‰kinsis be pe‰tyni˜, susipe‰ ir kt.). Labai daÏnai prie‰ ∞sitraukdamas ∞ Ïaidimà arba kà nors pasa-
kydamas, vaikas kur∞ laikà stebi bendravimo situacijà, nuotaikas, veiksmus, santykius, ir pasirenka
patog˜ bei saug˜ momentà uÏmegzti pokalb∞, ∞sitraukti ∞ Ïaidimà, ko nors papra‰yti suaugusiojo.

Psichologiniai tyrimai rodo, kad socializacijos problem˜ turintys vaikai daÏnai pagal veido
i‰rai‰kà klaidingai ∞vertina kito savijautà ir nuotaikà. PavyzdÏiui, jei kitas nusimin´s, jie gali pa-
manyti, kad jis yra piktas; jei kitas prislògtas, mano, jog nusiteik´s prie‰i‰kai ir pan. Ribotos so-
cialinòs patirties, atstumtieji, agresyvs vaikai dar sunkiau ∞Ïvelgia kit˜ ketinimus, vieno ar kito
poelgio prieÏastis, motyvus. Tyrimai rodo, kad jie pusantro karto daÏniau kit˜ vaik˜ elgesyje
∞Ïvelgia piktus, prie‰i‰kus ketinimus ir, Ïinoma, reaguoja agresyviai arba atsitraukdami. Pavyz-
dÏiui, jei draugas Ïaisdamas netyãia uÏmina ant kojos ar pataiko kamuoliu ∞ nugarà, jeigu nevy-
kusiai pajuokauja, jie mano, kad jis tyãia stengòsi uÏgauti, ∞Ïeisti. Ribotos socialinòs patirties,
atstumtieji, agresyvs vaikai daÏniausiai nesupranta, jog kaÏkas gali atsitikti netyãia, nenorint
kitam pikto – jie tarsi nemato sumi‰usios, atsipra‰anãios, apgailestaujanãios netyãia uÏgavusio
kità vaiko veido i‰rai‰kos, susitelkia tik ∞ savo patirtà nuoskaudà. Be to, piktus ketinimus nea-
pibròÏtose arba dviprasmi‰kose situacijose jie priskiria be i‰imties visiems vaikams, net ir savo
draugams. Taigi j˜ elgesys perdòtai gynybi‰kas, juos lengva i‰provokuoti. BendraamÏiai, pajut´
‰ià j˜ silpnyb´, daÏnai juos erzina, provokuoja, ir vaik˜ santykiai grupòje labai komplikuojasi.

•
Gebòjimas sugalvoti daug tinkam˜ i‰eiãi˜. Vaikas susiklosãiusias aplinkybes geba ∞vertinti kaip
palank˜, draugi‰kà elges∞, dràsiai ir saugiai bendrauja bei ∞sitraukia ∞ bendraamÏi˜ grupelòs Ïaidi-
mus. Jis ∞Ïvelgia prie‰i‰kà elges∞, konfliktà ar problemà, stengiasi rasti kok∞ nors tinkamà sprendi-
mà. Vaikas bando prisiminti pana‰ias situacijas ir visus savo bei kit˜ poelgius bei t˜ poelgi˜ pada-
rinius. PavyzdÏiui, vaikas Ïino, jog kitam atòmus jo Ïaislà, galima garsiai pareik‰ti: „âia mano, ati-
duok“, galima Ïaislà i‰traukti i‰ atòmusiojo rank˜, galima pasakyti apie tai pedagogui, galima pa-
ramos kreiptis ∞ draugus: „Jis paòmò mano Ïaislà. Tegul atiduoda“, galima pasakyti: „Jei neatiduo-
si, a‰ su tavim neÏaisiu“, galima deròtis: „Tada tu duok man kok∞ nors kità Ïaislà“, galima suduoti
atòmusiajam ir pan. Tyrimai rodo, kad prie‰mokyklinio amÏiaus vaik˜ socialinò patirtis labai ∞vai-
ri, todòl vieni gali rasti daug veiksming˜ i‰eiãi˜, o kit˜ gebòjimas rasti tinkamà i‰eit∞ – menkas.
Pastar˜j˜ bendravimas su kitais vaikais yra ne toks sòkmingas.

Penkiameãi˜ ir ‰e‰iameãi˜ gebòjimas rasti i‰eitis skiriasi nedaug, daug labiau skiriasi skurdÏià
ir turtingà socialin´ patirt∞ turinãi˜ vaik˜ gebòjimas sugalvoti daugiau nei vienà elgesio bdà
problemi‰koje ar rizikos situacijoje.

Socializacijos problem˜ turintys vaikai paprastai sugalvoja vos keletà galim˜ i‰eiãi˜, kurios nò-
ra labai tinkamos susiklosãiusiai situacijai; tas paãias i‰eitis silo labai skirtingiems bendravimo
keblumams spr´sti. Be to, ‰ie vaikai daÏniau prisimena jògos, spaudimo, agresijos veiksmus. Psi-
chologiniai tyrimai rodo, kad pirmoji ∞ galvà vaikams ‰ovusi mintis, kaip bt˜ galima pasielgti
konflikto ar i‰‰kio metu, maÏai skiriasi. Labiau skiriasi vòliau prisimenami galimi elgesio bdai –
pozityvià patirt∞ turinãi˜ vaik˜ prisimenami elgesio bdai i‰radingesni, ∞vairesni, brandesni, labiau
atitinka problemà, pageidaujamà elges∞; ribotà ir negatyvià patirt∞ turinãi˜ vaik˜ jie skurds, vien-
pusi‰ki, neatitinka aplinkybi˜, gali turòti neigiam˜ padarini˜ vaikui ar kitiems dalyviams.

•
I‰eiãi˜ apmàstymas, padarini˜ ∞vertinimas, pasirenkant optimal˜ sprendimà. Pasirinkda-
mas vienà kur∞ nors i‰ sugalvot˜ bd˜, kaip pasielgti problemati‰koje ar konfliktinòje situacijo-
je, sòkm´ patiria tas vaikas, kuris bando numatyti partnerio atsakomuosius veiksmus. Tas vai-
kas, kuris vadovaujasi tik savo jausmais – galvoja apie nuoskaudà, ∞Ïeidimà, skausmà ir norà at-
silyginti tuo paãiu – paprastai ∞sivelia ∞ pe‰tynes, provokuoja dar kar‰tesn∞ konfliktà.

Jaunesniems nei penkeri˜ met˜ vaikams bdingas automati‰kas elgesio bdo pasirinkimas
realiose gyvenimo situacijose – sprendimà jie pasirenka impulsyviai, daÏniausiai pirmà ‰ovus∞
jiems ∞ galvà, ne visada pat∞ tinkamiausià.

Tikslingai ugdomas turtingà pozityvià socialin´ patirt∞ turintis ‰e‰eri˜ met˜ vaikas elgesio bdà
renkasi apmàstydamas i‰eit∞ ir jos padarinius – todòl daug daÏniau pasirenka taik˜ veiks-
mingà elges∞. PavyzdÏiui, vaikas, i‰ kurio atòmò Ïaislà, Ïino, jog galima suduoti kitam ir Ïaislà
atsiimti, taãiau numato, jog Ïaidim˜ draugas gali „duoti atgal“; jis Ïino, jog apie konfliktà gali-
ma pasakyti pedagogui, bet nenori bti „skundiku“; todòl pasirenka i‰eit∞ reikalauti, ai‰kintis,
deròtis.

Socializacijos problem˜ turintys vaikai labai daÏnai elgesio bdà renkasi automati‰kai (gerus
socialinius ∞gdÏius turintys vaikai elgesio bdà renkasi apmàstydami i‰eitis ir j˜ padarinius). Ty-
rimais ∞rodyta, kad ribotos socialinòs patirties ir neagresyvs atstumtieji vaikai, paskatinti stabtelò-
ti, sugalvoti daugiau i‰eiãi˜, pagalvoti apie savo elgesio pasekmes, pasirenka kur kas tinkamesnes
i‰eitis. Tuo tarpu agresyvs vaikai net stabtelòj´ daÏnai negali rasti tinkamos taikios i‰eities.

•
Sprendimo ∞gyvendinimas. Vaikas, kuris geba pasirinkti tinkamà i‰eit∞, ne visuomet sòkmin-
gai jà ∞gyvendina. Nusprend´s atsipra‰yti draugo, gali nerasti reikiam˜ ÏodÏi˜, nei‰dr∞sti, pabi-
joti pajuokos. ·iuos gebòjimus vaikai sòkmingai ugdosi tik tuomet, kai grupòs mikroklimatas
‰iltas, atviras, kai ∞vairs elgesio bdai i‰mòginami vaidmen˜ Ïaidimuose ar maÏesnòs ∞tampos
situacijose.

·ie ∞gdÏiai maÏiau priklauso nuo amÏiaus, labiau – nuo turimos socialinòs patirties. Tyrimai
rodo, kad prie‰mokyklinio amÏiaus vaikas, vienomis aplinkybòmis pritaikantis veiksmingus tai-
kius sprendimus, nebtinai tokius sprendimus taikys kitoje situacijoje. Vadinasi, ‰io amÏiaus
vaikams reikia ∞vairi˜ socialini˜ ir bendravimo situacij˜, kad rast˜ kiekvienai situacijai tinka-
mus elgesio bdus, juos i‰mògint˜ ir pripaÏint˜ kaip veiksmingus.
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SOCIALINñS KOMPETENCIJOS UGDYMAS(IS)
Integruojanti tema. Idòja patirãiai turtinti ir tirti.
Problema projektui
Konkretizuojant socialinòs kompetencijos ugdymo turin∞, naudinga numatyti keletà integrali˜
tem˜, skirt˜ paskatinti vaiko domòjimàsi ∞vairiomis socialinio gyvenimo sritimis, plòtoti vaiko
supratimà apie socialin´ ir kultrin´ aplinkà, jos rei‰kinius.

Naudinga numatyti ∞vairi˜ idòj˜ vaik˜ veiklai – mògindamas, tyrinòdamas, krybi‰kai ∞gy-
vendindamas pasilytas kuo ∞vairesnes, netikòtesnes idòjas, vaikas kaupia socialin´ patirt∞. UÏ-
sienio psicholog˜ tyrimai rodo, kad 5-6 met˜ vaikas vienoj situacijoj ∞gytos socialinòs patirties
(bendravimo situacijos suvokimo, elgesio bd˜, tinkam˜ i‰eiãi˜) automati‰kai neperkelia ∞ kità
situacijà. Tik tuomet, kai jis realiai patenka ∞ kuo ∞vairesnes bendravimo ir socialines situacijas,
i‰bando jose kuo daugiau galimo elgesio bd˜, jo socialinò patirtis tampa daug turtingesnò, o
elgesys adaptyvesnis. Real˜ patyrimà gali papildyti vaidmen˜ Ïaidimai, konkreãi˜ bendravimo
situacij˜ modeliavimas ir kiti pana‰s bdai, kai vaikas prakti‰kai mokosi tam tikr˜ elgesio b-
d˜, problem˜ sprendimo ∞gdÏi˜.

Øvertinus prie‰mokyklinòs grupòs vaik˜ socializacijos lyg∞ ir konkreãi˜ bendravimo gebòjim˜
stokà galima formuluoti problemas vaik˜ veiklos projektams arba vaik˜ ir pedagog˜, vaik˜,
pedagog˜ ir tòv˜ bendriems projektams. Tai padeda atkreipti vis˜ ugdymo dalyvi˜ dòmes∞ ∞ so-
cializacijos problemas (pavyzdÏiui, vaik˜ agresyvumà, pagalbos, paramos vienas kitam nuostat˜
ir ∞gdÏi˜ stokà, draugystòs problemà, prisitaikymo prie naujovi˜ problemà ir kita) ir  sutelkti
pastangas, ie‰kant t˜ problem˜ sprendimo, i‰bandyti visas tinkamas i‰eitis.

Prie‰mokyklinòje grupòje galima plòtoti ‰ias temas, idòjas, spr´sti problemas:

•
Kas a‰? Koks mano vardas? Kaip a‰ atrodau?
Kur ir su kuo gyvenu? Kà turiu? Kà ir su kuo
mògstu Ïaisti? Kaip jauãiuosi?

•
A‰ – bsimas mokinys. Ar a‰ jau pasireng´s
eiti ∞ mokyklà? Ar a‰ didelis? Kuo a‰ domiuosi,
kas man patinka?  Kà a‰ sugebu, kà moku da-
ryti gerai, o kà daryti man nesiseka? Kà ir kaip
a‰ kuriu? Kaip a‰ màstau, paÏ∞stu pasaul∞? Ko
tikiuosi i‰ mokyklos?

•
Mano draugai. Su kuo man patinka Ïaisti ar
veikti kà nors kita grupòje, kieme, namie? Ar
turiu geriausià draugà? Kaip jis atrodo? Koks jo
bdas? Kà jis mògsta veikti? Kuo domisi? Ko-
dòl jis patinka? Kaip galima susidraugauti?
Kaip i‰saugoti draugyst´? Kà daryti, jei susipy-
kai su draugu?

•
A‰ nuolat augu ir keiãiuosi. Kas keiãiasi au-
gant, o kas i‰lieka pastovu? Kurie pokyãiai
dÏiugina, o su kuriais sunku susitaikyti?

•
Mokausi bendrauti, bendradarbiauti. Kaip
prakalbinti nepaÏ∞stamà vaikà, suaugus∞j∞?
Kaip prisistatyti? Kaip pakviesti Ïaisti, kà nors
daryti drauge? Kaip pasakyti savo nuomon´,
i‰reik‰ti nuotaikà, jausmus? Kuo svarbs susi-
tarimai, taisyklòs, veiksm˜ derinimas, veikla
paeiliui? Ar smagu varÏytis, rungtyniauti?
Kaip jautiesi nugalòj´s? Kaip jautiesi pralai-
mòj´s? Ar patinka vadovauti, nurodinòti, val-
dyti? Ar galima vykdyti, paklusti, nusileisti,
neprarandant savigarbos?

•
Mano ir kit˜ teisòs. Kokias teises turi vaikai?
Kokias teises ir pareigas vaik˜ atÏvilgiu turi su-
augusieji? Kà daryti, jei kas nors paÏeidÏia vai-
ko teises? Ø kà galima kreiptis pagalbos?

•
Mano gatvòs, miesto, kaimo Ïmonòs. Kur
juos galima sutikti? Kuo jie pana‰s? Kuo ski-
riasi? Kà jie dirba? Kà kuria, stato, gamina? Kur
keliauja? Kokiuose namuose gyvena? Kokiomis
kalbomis kalba? Kokias ‰ventes ‰venãia? Kok∞
sportà mògsta? Îmogaus gyvenimo linija, kart˜
kaita. Îmoni˜ grupòs: ‰eima, prie‰mokyklinò
grupò, klasò, aktori˜ trupò, darbinink˜ brigada
ir kitos. Paslaug˜ tarnybos: medicininòs pagal-
bos, drabuÏi˜ valymo, automobili˜ remonto,
‰iuk‰li˜ i‰veÏimo ir kt. Kas sieja Ïmones? Kas
mane sieja su kitais (kas pasirpina, kad turòãiau
duonos, drabuÏi˜, knyg˜, ‰iltà butà ar namà, ga-
lòãiau eiti ∞ prie‰mokyklin´ grup´, mokyklà)?

•
Mano ‰eima. Su kuo a‰ gyvenu? Mano na-
mai. ·eimos kasdienybò, laisvalaikis, ‰ventòs.
Mògstami valgiai, bendri Ïaidimai ir darbai,
dainos, ‰okiai, spektakliai, televizijos laidos.
·eimos kalba. Tikòjimas. Ar yra ‰eimoje mo-
kini˜? Mokytoj˜? ·eimos nari˜ profesijos.
Îyms ‰eimos Ïmonòs. Senoliai nuotrauk˜
albumuose. Senovi‰ki drabuÏiai, daiktai, kny-
gos. ·iuolaikiniai daiktai, technika, ∞ranga.
Nam˜ ruo‰a. Kas ir kaip man padeda ‰eimo-
je? Kam a‰ padedu? Ø kà galiu kreiptis, i‰tikus
bòdai? Mano draug˜ ‰eimos. Kuo jos skiriasi
nuo mano ‰eimos? Kuo pana‰ios?

•
Ms˜ kaimynai. Kas gali bti kaimynu? Ar
galima pasirinkti, pakeisti kaimynà? Kaimy-
ni‰ki santykiai, kaimynystòs tradicijos. Kuo
vieni kitiems padeda kaimynai? Kokie gali b-
ti kaimyn˜ nesutarimai? Kaip j˜ i‰vengti?

•
Îemòs diena. Kaip atrodo Ïemò – Îmoni˜
namai? Kur keliauja ms˜ tòveliai? Koki˜
Ïmoni˜ jie sutinka, kur ir kaip gyvena ∞vairi˜
tautybi˜ Ïmonòs? Labai svarbu visiems gyven-
ti taikiai ir kaimyni‰kai.

•
Mano bsima mokykla, klasò, mokytoja.
Kur yra mokykla? Kaip ji atrodo? Kur yra b-
simoji klasò? Kurios klasòs mokiniai joje mo-
kosi? Kaip jie jauãiasi? Kaip jiems sekasi? Kà
jie jau moka? Ar jie taip pat nerimavo, pirmà
kartà eidami ∞ mokyklà?

Kokia bus pirmosios klasòs mokytoja? Ko ji
tikisi i‰ bsim˜ pirmok˜?

Kelias ∞ mokyklà. Kaip saugiai elgtis kelyje?
Kaip nepasiklysti, nepasimesti? Kà Ïinoti, kà
daryti, ∞ kà kreiptis pagalbos, jei bus koki˜
nors bòd˜ ar problem˜?

•
Gimtinò, Tòvynò ir jos Ïmonòs. Kur a‰ gi-
miau, kur mano gimtinò? Kur gyvena mano se-
neliai, kur tòveli˜ gimtinò? Tòvynò Lietuva,
valstybòs simboliai – vòliava, herbas, himnas.
Lietuva Ïemòlapyje. Valstybòs kaimynòs. Lietu-
vi˜ kalba, kitos kalbos. Kokius Ïinome garsius
Lietuvos Ïmones, gamtos, kultros, istorijos
paminklus, muziejus, baÏnyãias? Klausomòs
lietuvi‰k˜ pasak˜, padavim˜, mit˜, etnomuzi-
kos, domimòs tautodaile, senovinòmis sodybo-
mis, rakandais, tautiniu kostiumu, tradiciniais
valgiais. Dalyvaujame ‰eimos ‰ventòse ar apei-
gose (Motinos diena, krik‰tynos, laidotuvòs),
bendruomenòs (Vòlinòs, ·v. Kalòdos, UÏgavò-
nòs, ·v. Velykos) ir valstybinòse (Vasario 16-oji)
‰ventòse, perimdami paproãius, tradicijas, tòv˜ ir
seneli˜ elgsenà, matydami ‰ventin∞ stalà, drabu-
Ïius, tautinius simbolius.

•
Laikas ir pokyãiai. Ar a‰ turiu savo istorijà?
Kokia mano ‰eimos istorija? Mano kaimo,
miesto praeitis, dabartis, netolima ateitis. Kà
a‰ Ïinau apie Tòvynòs praeit∞? Senoviniai ir
ateities daiktai, knygos, technika. Tradicinòs
ir modernios technologijos.

•
I‰leistuvòs – kelio ∞ mokyklà pradÏia. Kokia
smagiausia asmeninò ‰ventò? Kokia didÏiausia
prie‰mokyklinòs grupòs ‰ventò? Kaip ‰v´sti i‰-
leistuves? Ko per metus i‰mokome? Su kokiais
lkesãiais, svajonòmis i‰einame ∞ mokyklà?
Kas yra Rugsòjo 1-oji?
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TEMOS IR PROBLEMOS EMOCINñMS IR
ELGESIO PROBLEMOMS ·ALINTI

•
Kai jauãiu nuoskaudà, pykt∞, nerimà, bai-
m´… Kà a‰ jauãiu? Kodòl a‰ taip jauãiuosi:
kas atsitiko? Ar galiu pykti, bijoti, lidòti? Kà
daryti, kad pasijusãiau geriau (i‰sikalbòti, i‰-
lieti emocijas ant popieriaus daÏais, kalbòtis
su tuo, kuris ∞skaudino ir kt.). Kaip susilaikyti
nuo pe‰tyni˜?

•
Mokomòs spr´sti konfliktus, nesutarimus,
problemas. Kokie konfliktai, nesutarimai,
sunkumai daÏniausi grupòje? Kaip prasideda
konfliktai? Koks elgesys skatina dar didesnius
kivirãus, koks elgesys padeda numaldyti konf-
liktà, nesutarimà? Atsisakome fizinòs jògos,
erzinimo, provokavimo.

Tyãia ar netyãia? Draugi‰kai ar piktavali‰kai?
I‰dykavimas ar nusiÏengimas?

Stebòdami situacijà, veido mimikà, judesius,
atkreipdami dòmes∞ ∞ balso intonacijà, bando-
me ∞Ïvelgti tikruosius vienas kito ketinimus.
Neskubame ∞Ïvelgti pikt˜ ketinim˜.

•
Mokomòs sakyti komplimentus sau ir ki-
tiems. Mokomòs savigyros, pagiriame kità, jo
gebòjimus, darbelius.

•
Jei niekas nenori su manim Ïaisti… Moko-
mòs ∞sitraukti ∞ Ïaidimà, Ïaidimo ∞gdÏi˜, tai-
kaus bendravimo, laikytis taisykli˜. (Pedago-
gas ÏaidÏia su vaiku, vòliau ∞traukia dar vienà
du vaikus ∞ Ïaidimà.)

•
Kaip i‰gyventi nesòkm´? Kà rei‰kia nesòk-
mò? Kodòl mes jà patyròme? Galime bandyti
tai atlikti keletà kart˜, kreiptis pagalbos. Taip
galima patirti sòkm´. Jei nesòkmò nei‰vengia-
ma, jà reikia priimti ramiai.

•
Rizika ir pavojai ms˜ aplinkoje. Kokios
yra pavojingos vietos, daiktai, augalai, gyv-
nai, Ïmonòs? Kokius jausmus i‰gyvename rizi-
kuodami? Kokie gali bti rizikingo elgesio pa-
dariniai? Kokia savijauta?

•
Jei esi skriaudÏiamas… Kokias skriaudas
esame patyr´? Kaip tada jautòmòs? Koki˜ dar
bna skriaud˜? Niekas neturi teisòs skriausti
kito. Kà daryti, jei tave skriaudÏia? Ø kà galima
kreiptis pagalbos?

•
Visada yra kokia nors i‰eitis. Kiekvienoje
probleminòje ar konfliktinòje situacijoje sten-
giamòs surasti kiek ∞manoma daugiau tinka-
m˜ i‰eiãi˜.

•
Mokomòs atsipalaiduoti, nusiraminti. I‰-
bandome ∞vairius atsipalaidavimo, nusirami-
nimo pratimus.

•
Mokomòs uÏjausti, padòti. I‰ ko suÏinome,
kad kitam yra blogai? Kaip galima uÏjausti?
Kaip padòti? Kaip keiãiasi kito savijauta, kai
jis sulaukia uÏuojautos, paramos?

SOCIALINñS KOMPETENCIJOS UGDYMO
FORMOS, BÌDAI IR METODAI
Pedagogas turi taikyti kuo ∞vairesnes formas prie‰mokyklinòs grupòs vaik˜ socialinei patirãiai
plòsti. Apra‰ant formas bus komentuojama vaik˜ veikla bei pedagogo taikomi ugdymo bdai
ir metodai.

Kasdienis bendravimas
Ateidami ∞ grup´, i‰eidami namo, bendraudami buityje vaikai mokosi bendravimo etiketo –
svarbu, kad tam bt˜ skiriama pakankamai dòmesio.

Îaisdami ar kà nors veikdami drauge vaikai ∞pranta girdòti vienas kità, prakalbinti, pakviesti
Ïaisti, derinti sumanymus, veiksmus, keistis informacija.

Danieliaus, Arnoldo ir Vyto Ïaidimas
Danielius atòjo ∞ grup´. Rengiasi drabuÏinòje. Tuojau pat prie jo pribòga geriausias
draugas Arnoldas.

– Labas, Arnoldai, – sveikinasi su draugu Danielius. – A‰ atsine‰iau maÏ˜ ma‰inyãi˜,
eisim Ïaisti, gerai?

Danielius su Arnoldu sòdi ant kilimo, vyksta derybos.

– ÎaidÏiam vairuotojus, – silo Danielius.

– Gerai, bet pasiimkim ir Vytukà.

– Tegul ateina. Bet pasakyk jam, kad jis nesulauÏyt˜ nò vienos mano ma‰inytòs.

Ant kilimo ÏaidÏia trise. Îaidimui lyg ir vadovauja Danielius, bet priimamos ir kit˜
idòjos.

– Statom degalin´, – silo Vytas.

– Gerai, bet dar ir plovyklà, – priduria Danielius.

Prasideda statybos.

Vaikai Ïaisdami palaiko ir plòtoja bendravimà, draugyst´, keiãiasi Ïaislais, sumanymais, in-
formacija.

Kartais vaikai elgiasi netinkamai.
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Danieliaus  Ïaidimas
Danielius ima didel´ ma‰inà su kaladò-
lòmis, i‰verãia jà ir jungia kaladòles spe-
cialiu bdu.

Marius bando jam padòti.

– Palauk, nel∞sk, – atstumia Mari˜.

Marius padeda kaladòles ir Ïiri. Da-
nielius stato garaÏà. Marius duoda jam
kaladòli˜. Danielius i‰didÏiai atròÏia:

– âia tik mano, nel∞sk.

Jei pedagogas pastebi netinkamà vaiko elges∞, netvarkà, ne vietoje paliktus Ïaislus, jis turòt˜:

Jei po penki˜ minuãi˜ vaikas dar nòra sutvark´s Ïaisl˜, nereikòt˜ jo kritikuoti. Vietoj: „Tu
dar nesutvarkei Ïaisl˜. Tu – neklauÏada ir tinginys”, reikòt˜ sakyti: „Matau, tu jau padòjai
ma‰inas, jau beveik viskà sutvarkei. Dabar greitai surink kaladòles, sudòk ∞ dòÏ´. Tu – ‰au-
nuolis, manau, suspòsi susitvarkyti, kol palaistysiu ‰ià gòl´“. (Pedagogo ÏodÏiai stiprina vaiko
motyvacijà elgtis tinkamai, o ne prie‰intis ir atsisakyti padaryti tai, ko pra‰omas.) Jei vaikas
vis tiek nesutvarko Ïaisl˜, galima patarti: „Gal tu nori pasikviesti kà nors ∞ pagalbà?“, „O gal
nori, kad a‰ tau padòãiau?“

Jei vaikas pasielgia tinkamai, jis turòt˜ susilaukti dòmesio ir pagyrimo.

•
neuÏsipulti vaiko: „Tu ir vòl i‰mòtei Ïais-
lus“;

•
beasmene forma pasakyti, kas negerai:
„Kai Ïaislai i‰mòtyti, niekas negali Ïaisti,
nes neranda Ïaisl˜ savo vietoje“;

•
pasiremti grupòs taisykle: „Mes turime tai-
sykl´ – Ïaisl˜ nemòtome, juos padedame ∞
vietà“;

•
i‰reik‰ti emocin∞ savo santyk∞ ∞ tai, kas ne-
gerai: „Man nepatinka, kai Ïaislai guli i‰-
mòtyti, nes vaikai nori, bet negali Ïaisti“;

•
padòti suprasti galimas lidnas elgesio pa-
sekmes: „UÏkliuv´ uÏ Ïaisl˜ vaikai gali su-
siÏeisti. O a‰, ko gera, galiu supykti ir pra-
dòti bartis“;

•
suteikti informacijà, kaip galima susitvar-
kyti: „Ma‰inòles reikia sudòti ∞ lentynas,
kaladòles ∞ dòÏ´“;

•
i‰sakyti konkret˜ lkest∞: „Manau, kad tau
uÏteks penki˜ minuãi˜ sutvarkyti Ïaislus.
Tvarkyti pradòk dabar“.

Ivetos ir Lauros Ïaidimas
Iveta – labai drovi mergaitò. Ji pamaÏu
prieina prie ÏaidÏianãi˜ mergaiãi˜, tarp
kuri˜ yra ir jos draugò Laura. Mergaitòs
ÏaidÏia ir visai nepastebi ∞ jas Ïirinãios
Ivetos. Iveta noròt˜ Ïaisti, bet nedr∞sta. Ji
tik stovi ir Ïiri. Staiga Laura pasisuka ir
pamato Ivetà. Ji prieina prie jos.

– Ateik, nori Ïaist?

Iveta nedràsiai linkteli galva.

– Tai ateik, jeigu nori, – sako Laura ir,
paòmusi uÏ rankos, atsiveda kartu Ïaisti.

– Iveta irgi bus vaikas, gerai? – klausia
Laura kit˜ draugi˜.

– Gerai, ateik Ivetuke, – neprie‰tarauja
‰ios. Iveta laiminga, tarsi atgyja. Øsidràsi-
nusi sako:

– Mama, noriu valgyti.

Îaidimas t´siasi.

Pedagogò galòt˜ pagirti Laurà uÏ draugi‰kà el-
ges∞. Pagirti reikòt˜ taip:

Veikla grupòje
Bendravimo kampelyje vaikai turòt˜ rasti ∞vairiausi˜ priemoni˜, skirt˜ paÏinti Ïmog˜, bend-
ruomen´, valstyb´, kultros vertybes. âia galòt˜ bti priemoni˜, padedanãi˜ paÏinti save:

•
veidrodÏi˜, vaik˜ gio matuokli˜, svars-
tykli˜;

•
priemoni˜ vaik˜ deln˜, pòd˜ atspaudams,
siluetams daryti;

•
vandenyje tirpi˜ daÏ˜ knui i‰siteplioti;

•
„jausm˜ dòÏuãi˜“, ∞ kurias dedami jausm˜
pie‰inòliai, „paslapãi˜“ dòÏuãi˜;

•
vaik˜ nuotrauk˜, autoportret˜; ‰eimos na-
ri˜ nuotrauk˜;

•
vaik˜ gimimo dien˜ kalendorius;

•
vaik˜ pomògi˜, interes˜ lenteli˜, kurias
vaikai pildo paveikslòliais;

•
vaik˜ gyvenimo album˜ (juose ra‰omas
gis, svoris, klijuojami autoportretai, vai-
ko mògstami darbeliai, Ïymimi vaiko pa-
siekimai);

•
i‰dòliotos vaik˜ atsine‰tos kolekcijos;

•
puo‰ybos daikteli˜.

•
∞vardinti vaiko poelg∞: „Laura pastebòjo,
kad Iveta nori Ïaisti, ji pakvietò jà kartu
Ïaisti“;

•
susieti poelg∞ su vaiko asmenybòs savybò-
mis ar gabumais: „Laura pasielgò draugi‰-
kai. Ji – draugi‰ka ir jautri mergaitò“;

•
pakomentuoti, kodòl toks elgesys garan-
tuoja sòkmingà bendravimà: „Su draugi‰-
kais vaikais kiekvienas nori Ïaisti“;

•
i‰reik‰ti savo emocin∞ santyk∞ su tuo, kas
vyksta: „A‰ Ïaviuosi draugi‰kais vaikais ir
draugi‰kais poelgiais“.

Pagirti tinkamai pasielgus∞ vaikà reikia kit˜
akivaizdoje, kad draugai noròt˜ pakartoti tin-
kamus poelgius.
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Turòt˜ bti skirtingo amÏiaus ir i‰vaizdos Ïmoni˜ nuotrauk˜, priemoni˜ ir knygeli˜ Ïmogaus
knui paÏinti. Grupòje turòt˜ bti loto, domino, dòlioni˜ su ∞vairiomis socialinòmis situacijo-
mis; paveikslòli˜ serij˜, knygeli˜, vaizduojanãi˜ bendravimo, rizikingo elgesio situacijas.

Galòt˜ bti:

Pravartu turòti grupòs laikra‰t∞, kur∞ leidÏia patys vaikai.

Grupòje turòt˜ bti konstruktori˜ namams, miestams, kaimams, ∞vairios paskirties statiniams
konstruoti, bald˜ ir kit˜ nam˜ apyvokos reikmen˜. Galòt˜ bti ∞vairi˜ profesij˜ atributikos, lòli˜,
transporto priemoni˜.

Skaitintina turòti ∞vairi˜ enciklopedij˜, skirt˜ Ïmogui, jo darbui ir krybai, kultros paveldui,
ateities technologijoms; meno krini˜, muzikos, pasak˜ ∞ra‰˜ ir kt.

Grupòje turòt˜ bti Îemòs gaublys, Lietuvos vòliava, herbas, Ïemòlapis, vaik˜ gyvenamosios vie-
tovòs plan˜ ir Ïemòlapi˜.

Btinos nuolat keiãiamos priemonòs, skirtos vietos bendruomenòs, Lietuvos ir pasaulio aktuali-
joms.

Taigi btinos tokios priemonòs, kurios plòst˜ vaiko socialin∞ ir kultrin∞ supratingumà.

•
kiekvieno vaiko ‰eimos medis,

•
tòv˜ darbovieãi˜ Ïemòlapis,

•
‰eimos herbas (su vaik˜ paveikslòliais, pie-
‰inòliais ar raidòmis pateikta informacija:
kiek ‰eimos nari˜, kas kà mògsta, kà priva-
lo).

Susitikimai su ∞vairiais Ïmonòmis
Plòtojant socialin´ vaiko patirt∞, labai svarbu, kad vaikas galòt˜ mokytis bendrauti su nepaÏ∞sta-
mais suaugusiais Ïmonòmis: pasisveikinti, prisistatyti, kalbinti, ko nors paklausti, kà nors daryti
drauge.

Ø grup´ gali bti kvieãiama vaik˜ ‰eim˜ (gali bti organizuojamos ‰eim˜ prisistatymo visiems
vaikams dienos), mokini˜, ∞vairi˜ profesij˜, tarnyb˜ atstov˜ (policininkas, dant˜ gydytojas,
mi‰kininkas ir kt.), menininkai ir meistrai (tautodailininkai, aktoriai, muzikantai), Ïymi˜ tos
vietovòs Ïmoni˜.

Bendraudami su ∞domiais Ïmonòmis vaikai kaupia ne tik bendravimo, bet ir socialin´ bei kul-
trin´ patirt∞.

I‰vykos
I‰vykos ∞ vaiko socializacijai bei kultriniam i‰prusimui svarbias vietas yra labai vertingos. Tai
gali bti i‰vykos prie kultros paminkl˜, ∞ istorines vietas, muziejus, teatrus, kultrinius rengi-
nius (koncertus, ‰ventes, parodas). Tai gali bti tiesiog pasivaik‰ãiojimas po miestà ir jo apylin-
kes. Gali bti einama susitikti su menininkais j˜ dirbtuvòse, su Ïmonòmis darbo vietose, pa-
slaug˜ tarnybose ir kitur. Galima apsilankyti draug˜ ‰eimose, dalyvauti ‰eimos ‰ventòse ir kita.

Pedagogas pats turòt˜ rinktis, kokias ugdymo formas, metodus ir bdus taikyti dirbant prie‰-
mokyklinòje grupòje. AtsiÏvelgdamas ∞ konkreãius vaikus, jis turòt˜ pasilyti jiems ∞domi˜ te-
m˜, klausim˜, veiklos, priemoni˜ socialinio ir kultrinio j˜ supratingumo plòtrai. Modeliuo-
jant socialinio ugdymo kryptis svarbu neapsiriboti tik vienu kitu bdu ar situacija – kuo ∞vai-
resnis vaik˜ socialinòs patirties kaupimo kelias, tuo geresni bendravimo su kitais gebòjimai ir
socialinis supratingumas.

Atsipalaidavimo minutòs
Pedagogas turòt˜ pastebòti, kada vaikai yra labiau pavarg´, nusimin´, ∞sitemp´, pasyvs ir
pasilyti jiems atsipalaidavimo minut´.

Vaikai gali klausytis ramios, svajingos, giedros muzikos, mi‰ko, jros o‰imo, vòjo Ïavimo ∞ra‰˜.

Gali atlikti kai kuriuos pedagogo pasilytus atsipalaidavimo pratimus.

„Greito atsipalaidavimo“ pratimas

•
Øsijauskite ∞ situacijà. Suaug´s Ïmogus (pedagogas, mama, tòtis) prieina prie vaiko lovelòs, ap-
klosto, pakalbina, paglosto vaikà.

•
Sukurkite gerus santykius. Pedagogas arba tòvai pasako vaikui, jog j∞ myli, jis jiems labai svar-
bus. Vaikas, kuris per dienà nusiÏengò ne vienà kartà ir jautòsi kaltas, supranta, jog neprarado
pedagogo palankumo, tòv˜ meilòs. Vaiko ∞tampa atlògsta.

„Øsivaizduok vietà, kurioje tau gera“
Vaikams sakoma: „Patogiai ∞sitaisykite. UÏsimerkite. Nusiraminkite. Giliai ∞kvòpkite. O dabar
∞sivaizduokite save ten, kur gera... Pabandykite pamatyti, kur js... Kas yra su jumis... Kaip
kvepia... Kà galima paliesti... Kà js ten veikiate... Kokia js˜ nuotaika”.

Kai vaikai pakankamai ilgai pabna uÏsimerk´, pasiloma atmerkti akis. Prisiminti, kà matò
vaizduotòje, ir papasakoti kitiems.

Øsivaizduojant malonius dalykus pakinta ir vaik˜ nuotaika. Apie juos kalbant, juos prisime-
nant, gera nuotaika dar labiau sustipròja.

„Gero miego formulò“
Ji labai reikalinga problemi‰ko elgesio vaikams. Skirta nusiraminti, atsipalaiduoti prie‰ die-
nos ar nakties miegà, nusiteikti sòkmei.

•
Vaikams galima pasilyti atsistoti, pasi-
Ïiròti ∞ dang˜ ir stiebtis auk‰tyn neva
stengiantis j∞ apkabinti;

•
galima pasilyti kuo plaãiau ∞ ‰alis i‰tiesti
rankas, tarsi siekiant apkabinti visà pui-
k˜, nuostab˜ pasaul∞.
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•
Pasakykite kà nors gero.  Pedagogas arba tòvai prisimena ir pasako vaikui kelis dalykus, kà jis
padarò gero. PavyzdÏiui, pedagogas sako: „Aãi, ‰iandien tu man padòjai surasti paveikslòli˜
dòÏut´, tu – paslaugus berniukas“. „Tu pradòjai pie‰ti miesto paveikslà, tikiu, jog jis bus graÏus,
kai j∞ uÏbaigsi. Tu sugalvoji sudòtingas kompozicijas“. Vaikas, kuriam atrodò, jog visà dienà visi
j∞ tik barò, pradeda tikòti, jog jis nebuvo blogas.

•
Nuteikite pozityviam elgesiui. Pedagogai ir tòvai nuteikia vaikà konstruktyviai veiklai. Pavyz-
dÏiui, pedagogas sako: „Kai tu nubusi, pastatysi keli˜ auk‰t˜ garaÏà, kad visi galòt˜ su juo pa-
Ïaisti. A‰ ateisiu jo paÏiròti, gerai?“

Vaikams, kuri˜ elgesys problemi‰kas, labai trksta saugumo, ∞sitikinimo, jog suaug´s Ïmogus
nepyksta, jog visada jam padòs, j∞ mylòs. „Gero miego formulò“ tai tarsi patvirtina. Vaikas nu-
rimsta, geriau miega, o nubud´s yra link´s pirmiausia padaryti tai, dòl ko buvo susitarta prie‰
miegà. Suaugusieji vòl turi galimyb´ j∞ pagirti.

„Neigiamà pakeisk teigiamu“
·ios pratybos skirtos ramiai priimti nesòkm´, ∞Ïvelgti ir teigiamà ‰ios nesòkmòs pus´.

Kai vaikas prieina prie pedagogo ir guodÏiasi, jog kaÏkas nepasisekò, su kaÏkuo susipyko,
kaÏkas nutiko, pedagogas klausia:

I‰sidkimo minutòs
Vaikai nemògsta ramaus, „∞ lentynòles sudòlioto“ gyvenimo. Kartais jiems norisi padkti ir taip
i‰lieti ∞tampà, neigiamus jausmus.

Padkti galima lauke, mi‰ke – palakstyti, paròkauti, pasimòtyti lapais, mink‰tu sniegu, pasivo-
lioti ant Ïolòs ir kt.

Padkti galima salòje – judòti pagal trankià muzikà, palakstyti, pasivolioti.

Sunkiau saugiai padkti grupòje – tam galime naudoti tik balsà (pa‰kauti, paròkauti); tar‰ka-
lynes (bar‰kinti, tar‰kinti, skambinti), Ïaidimus, kuriuos ÏaidÏiant reikia prajuokinti kità, nesu-
tikti su jo nuomone ir pan.

•
Kas nepasisekò? Kaip tau atrodo, kodòl
nepasisekò? Ar bandei kà nors pataisyti,
pakeisti, perdaryti?

•
Kaip jautiesi dabar, kai patyrei nesòk-
m´? Ar nusimin´s, ar supyk´s, gal nusivy-
l´s, gal pasiryÏ´s atker‰yti?

•
Kas gero ti‰ to, kà patyrei? I‰ pradÏi˜ gali
tekti padòti vaikui ∞Ïvelgti teigiamà nesòk-
mòs pus´ („Sugriuvo pilis, vadinasi, galòsi
atstatyti dar ∞domesn´. Susipykai su drau-
ge. Bus dÏiaugsmo, kai susitaikysite“).
Kaip jautiesi pagalvoj´s apie teigiamà ne-
sòkmòs pus´?

Pedagogas gali pasirinkti ir naudoti kuo ∞vairesnius vaik˜ atsipalaidavimo bdus.

DÏiaugsmo minutòs
Reikòt˜ skirti laiko pajuokauti ir vaik˜ juokeliams. Pie‰ti juok˜ pie‰inòlius, pasakoti juok˜ isto-
rijas. Naudoti tautosakos ir kitus krinòlius, skirtus vaik˜ juokinimui, dÏiuginimui. Kurti juo-
kingus vaidinimus, juokingai rengtis, kalbòti, judòti.

Bendravimas ryto, popietòs rate
Ryto ar popietòs ratas skirtas vaikams pabti kartu, drauge. Susirink´ ∞ ratà vaikai mokosi pasi-
sveikinimo ir atsisveikinimo ritual˜, ÏaidÏia vard˜ Ïaidimus, siunãia vienas kitam linkòjimus,
sako komplimentus. Jie kalbasi visiems aktualiomis temomis (Ïr. idòjas, temas pokalbiams),
diskutuoja, dalijasi patirtimi. Klausosi groÏinòs literatros krini˜ apie Ïmones, bendravimà,
‰eimà, namus, Ïmoni˜ darbus, tarnybas, ‰ventes ir kt.

ÎaidÏia vaidmen˜, sàveikos Ïaidimus, drauge kuria, sprendÏia problemas, susitaria dòl tvar-
kos, taisykli˜.

Bendravimo valandòlòs
Grupòje gali vykti bendravimo valandòlò, skirta vaikams svarbioms temoms – apie jausmus,
draugus ir draugyst´, konfliktus ir j˜ sprendimà, sunkius i‰gyvenimus ir kt. Temas ir metodikà
tokioms bendravimo valandòlòms pedagogas gali atsirinkti i‰ ∞vairi˜ metodini˜ knyg˜ ir t.t.

Emocij˜ rai‰ka menu
Menai taip pat yra labai svarbs vaiko socializacijai. Vaikas i‰moksta atsiskleisti, i‰lieti emocijas
meninòs rai‰kos priemonòmis taip atsikratydamas didelòs ∞tampos, pajusdamas vidin´ harmonijà.

Vaidmen˜ Ïaidimai
Pedagogo padedami vaikai poromis ar keliese vaidina ∞vairias bendravimo situacijas, moky-
damiesi problem˜ sprendimo strategijos bei tam tikr˜ ∞gdÏi˜.

Vaik˜ ir suaugusi˜j˜ elgesio „socialini˜ Ïenkl˜ skaitymas“. Vaikai skatinami atlikti vaidmenis
kreipiant dòmes∞ ∞ nuotaik˜, jausm˜, ketinim˜ „socialinius Ïenklus“ (mimikà, gestus, kalbà).

•
Prie‰ vaidmeninius Ïaidimus Ïirinòjami
nuotaik˜ paveikslòliai.

•
Skaitomos ∞vairios istorijos ir kintanti vei-
kòj˜ nuotaika Ïymima paveikslòliais.

•
Vaikai veido i‰rai‰ka rodo savo ir kit˜ nuo-
taikà, stengiasi atpaÏinti nuotaikà i‰ kit˜
mimikos, gest˜.

•
Îaisdami vaidmeninius bendravimo ir so-
cialini˜ situacij˜ Ïaidimus vaikai stengiasi
pastebòti ir i‰vardyti kuo daugiau socialini˜
Ïenkl˜ (akys, ‰ypsena, ÏodÏiai, balso tonas),
rodanãi˜ Ïmogaus nuotaikà ir savijautà.

•
Vaikai mokosi ∞vertinti visà situacijà, aplin-
kybes (ar buvo arti auklòtoja, kaip elgòsi
greta esantys vaikai ir kt.), ne tik vienà faktà
– kitas vaikas ÏaidÏia su mano ma‰ina.
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Kartu tai yra geras bdas mokytis empatijos – jautrumo kito vaiko ar suaugusiojo emociniam
pasauliui. Jei netinkamas vaiko poelgis uÏgauna, ∞ÏeidÏia, ∞skaudina kità, ir kitas apie tai pasako
arba ai‰kiai parodo mimika bei gestais, netinkamai pasielg´s vaikas ai‰kiau suvokia savo elgesio
padarinius. Draugo nuoskaudos nuojauta ir ∞sivaizdavimas vòliau vaikà sulaiko nuo netinkamo
poelgio.

„Socialini˜ Ïenkl˜ prasmòs ai‰kinimasis“ – vaikai skatinami Ïaisti vaidmen˜ Ïaidimus, at-
kreipti dòmes∞ ∞ Ïaidòj˜ i‰orinius „socialinius Ïenklus“ ir pasakyti, kokie Ïaidime dalyvaujan-
ãi˜ vaik˜ ar suaugusi˜j˜ ketinimai.

•
Vaikai stebi kitus, j˜ nuotaikà, elgsenà ir
bando pasakyti, ko nori ir kaip ketina
elgtis (draugi‰kai, piktai ir kt.) stebimi
vaikai. Paskui galima apie ketinimus
klausti stebòt˜ vaik˜ – kà jie vaidino,
kaip jie jautòsi, kaip ketino elgtis, kodòl.

•
Vaikai analizuoja kit˜ elges∞, pavyzdÏiui:
„draugi‰kas“ – „nedraugi‰kas“, ir sudaro
tokio elgesio socialini˜ Ïenkl˜ diagramas.

•
Pana‰iai vaikai analizuoja poelgius,
pavyzdÏiui: „tyãia“ – „netyãia“.

VòÏliuko strategija bendraujant
·i strategija tinka impulsyviems, hiperaktyviems, spontani‰kiems vaikams. Ji moko, jog „at-
sitrauk´s“, apmàst´s ir susivok´s gali i‰vengti daugelio sunkum˜, rasti tinkamiausias i‰eitis.

Pirmiausia, vaikai prisimena arba stebi vòÏl∞, jo kiautà (arba sraig´).
Paskui, i‰ry‰kinama tiesa: vòÏlys susitraukia ir slepiasi savo kiaute, kad bt˜ saugus.
Galiausiai, vaikams i‰veda vòÏli‰kà saugaus elgesio taisykl´:

Asmeni‰k˜ socialinio elgesio tiksl˜ suvokimas. Øvairiose bendravimo situacijose vaikas
skatinamas pamàstyti ir pasakyti, ko jis nori, ko siekia – gal Ïaislo, gal bti pirmas, gal vado-
vauti kitiems, gal bti pastebòtas ir kt. Taigi vaikas skatinamas apmàstyti savo ketinimus, po-
reikius. Svarbu, kad jis suvokt˜ kuo ∞vairesnius savo ketinimus. Kuo ai‰kiau jis suvoks keti-
nimus, tuo adekvatesnis bus jo elgesys, nes ketinimai valdo elges∞.

PavyzdÏiui, jei bendraamÏis paòmò vaiko Ïaislà, o vaikas tuo Ïaislu noròjo puikuotis prie‰ ki-
tus, kils konfliktas, bet jeigu vaikas ie‰kojo Ïaidim˜ draugo, Ïaislo paòmimas bus lyg kvieti-
mas pradòti bendrà Ïaidimà. Taigi nuo paties vaiko ketinim˜ labai daug priklauso socialinòs
situacijos ir kito vaiko ketinim˜ interpretavimas.

Atsako ∞ ∞vairias bendravimo situacijas paie‰ka ir Ïodinis formulavimas. Kuo ∞vairesnòse
situacijose vaikas skatinamas atspòti kito ketinimus, ∞vardyti savo ketinimus ir silyti ∞vairius
elgesio bdus, kad bt˜ gerai ir kitam, ir paãiam vaikui. Ie‰koma kuo ∞vairesni˜ bd˜, kad
bt˜ sukaupiama turtinga socialinò patirtis.

Geriausio sprendimo pasirinkimas ir i‰mòginimas. Vaikai aptaria elgesio situacijas ir gali-
mus elgesio variantus, silo i‰eitis, vòliau pasirenka geriausius.

•
pasakyk, pasislòpk (savyje), pagalvok, pada-
ryk;

•
pasakyk, kaip jautiesi, kà jauti (net jeigu
esi piktas, nusiteik´s ker‰tauti);

•
pasislòpk – pasitrauk, uÏsimerk, tarsi ∞eik ∞
savo vid˜, pabk nieko negalvodamas arba
suskaiãiuok iki trij˜;

•
pagalvok – apie visus socialinius Ïenklus,
kito ketinimus, savo ketinimus, siekius,
galimas i‰eitis;

•
padaryk – pasielk taip, kaip nusprendei,
susitelk´s ∞ save, jei reikia, papra‰yk peda-
gogo pagalbos.

Vaikams galima sakyti ir kitaip: „Jei supykai, sutrikai, stabtelk, ∞kvòpk, nusiramink ir pagalvok“.

Pozityvus kalbòjimas
Vaikai daÏnai kenãia dòl savivertòs problem˜, todòl verta pamokyti juos pozityvaus kalbòjimo.

Pozityvus kalbòjimas padeda vaikui palaikyti gerà nuotaikà, energijà, tarsi uÏprogramuoja sòk-
mei. Vaikai, kurie su savimi kalba pozityviai, ne taip greitai suirzta, nepasiduoda pykãiui, yra
kantresni, toleranti‰kesni.

•
Jei vaikas buvo supyk´s – „Bet dabar a‰ jau
ramus“.

•
Jei susipyko su draugu – „A‰ turiu kit˜
draug˜, kurie mane mògsta“.

•
Jei vaikà kas nors erzina – „Kiekvienà kada
nors kas nors erzino“.

•
Jei kas nors nepasisekò – „Kiekvienas kada
nors padaro klaid˜. Kità kartà man pavyks
gerai. A‰ i‰ ties˜ pasistengsiu“.

•
Jei nepavyko Ïaidimas – „Yra draug˜, ku-
rie mògsta mane ir nekreipia dòmesio ∞
mano nesòkmes“.
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PARAMOS VAIKUI BUDAI:
TERAPINIS ZAIDIMO POVEIKIS
Îaidimas gali padòti ‰alinti emocines ir elgesio problemas, jeigu pedagogas lanksãiai pasinau-
dos terapiniu Ïaidimo poveikiu vaikui.

•
Îaidimas padeda atskleisti vaikui palan-
kius ry‰ius tarp jo ir suaugusiojo, jo ir kit˜
vaik˜ – parodyti, jog jis priimamas, jog
gali jaustis saugus, reikalingas, jog bus glo-
bojamas, kai jam reikòs paramos, kai jis
jaus baim´, skausmà, nesòkm´.

•
Îaidimas padeda vaikui i‰reik‰ti ir suvokti
jo paties jausmus, nes tik tuomet jis gali
apmàstyti ir pasirinkti tinkamus elgesio
bdus.

•
Padeda vaikui suvokti skirtumà tarp rea-
laus jo elgesio ir bendraamÏi˜ bei suaugu-
siojo lkesãi˜, padeda ∞Ïvelgti nesòkming˜
santyki˜ prieÏastis, sudaro galimyb´ pa-
mokyti vaikà kitoki˜ elgesio bd˜, kurie
bt˜ sòkmingi.

•
Îaidimo stebòjimas padeda pamatyti po-
puliaraus ir nepopuliaraus vaiko elgesio
skirtumus.

Nepopuliarus tarp bendraamÏi˜ vaikas

•
pagal veido i‰rai‰kà klaidingai ∞vertina kito
nuotaikà;

•
daÏnai klysta, ∞vertindamas kito ketinimus
– daÏniau kit˜ elgesyje ∞Ïvelgia prie‰i‰kus
ketinimus;

•
neskiria, kada kitas vaikas pasielgò netyãia,
kada – tyãia;

•
piktus ketinimus neapibròÏtose situacijose
priskiria ir savo draugams;

•
elgiasi orientuodamasis ∞ savo nuoskaudos
dyd∞, o ne ∞ kito ketinimus ar situacijà;

•
sugalvoja labai nedaug i‰eiãi˜, vos kelias
vienodas;

•
daÏniau prisimena jògos, agresijos, spaudi-
mo veiksmus, neatitinkanãius aplinkybi˜;

•
daÏniausiai elgiasi impulsyviai, reaguoja
pirmu ∞ galvà ‰ovusiu bdu;

•
neapmàsto savo poelgio padarini˜, nenu-
mato kito atsakomosios reakcijos;

•
ne visada ∞gyvendina gerà taik˜ sumanymà
– trksta ∞gdÏi˜ ir patirties.

Populiarus tarp bendraamÏi˜ vaikas

•
∞vertina kito savijautà, ketinimus, nuspòja
bsimus veiksmus, sprendimus pagal kito
veido i‰rai‰kà, balso tembrà, ÏodÏius, pozà
ir judesius, aplinkybes;

•
prie‰ ∞sitraukdamas ∞ Ïaidimà arba kà nors
pasakydamas kur∞ laikà stebi bendravimo
situacijà, nuotaikas, veiksmus, santykius ir
pasirenka patog˜ bei saug˜ momentà uÏ-
megzti pokalb∞, ∞sitraukti ∞ Ïaidimà, ko
nors papra‰yti suaugusiojo;

•
neapibròÏtose situacijose greiãiau ∞Ïvelgia
taik˜ nei piktybi‰kà ketinimà. Lukteròja
prie‰ reaguodamas;

•
sugalvoja daug ∞vairi˜, atitinkanãi˜ situa-
cijà i‰eiãi˜. Pirmoji sugalvota i‰eitis gali
bti agresyvi, taãiau kitos – taiks bdai
i‰spr´sti problemà;

•
prie‰ reaguodamas ∞ kito veiksmus, stabteli
ir pamàsto apie savo elgesio padarinius;

•
orientuojasi ne tiek ∞ savo nuoskaudà, kiek
∞ galimà kit˜ atsakà;

•
daÏniausiai pasirenka taikias i‰eitis; pa-
kanka gebòjim˜ ir patirties taikias i‰eitis
∞gyvendinti.

Pedagogui svarbu stebòti vaik˜ elges∞ su siuÏetiniais Ïaislais, vaizduojanãiais ‰eimà, gyv-
nus, ∞vairià aplinkà. Vaiko Ïaidime pastebòjus agresyvaus, baimingo, neadekvataus elgesio su
Ïaislais ar draugais aprai‰kas, reikòt˜ analizuoti:

Vaikui fantazuojant, galima klausti:

•
situacijà – „Kas tas berniukas, kur∞ kiti
skriaudÏia?“; „Kas tie vaikai, kurie j∞ mu-
‰a?“; „UÏ kà buvo mu‰amas vaikas? Kà jis
padarò?“; „Kà vaikui sakò mama?“; „Ar
daÏnai vaikas nusikalsta?“;

•
jausmus – „Kaip jauãiasi berniukas?“; „Kaip
jauãiasi kiti vaikai?“; „Kaip jauãiasi mama?“;

•
i‰eitis – „Kà galòt˜ padaryti vaikas, kad i‰-
vengt˜ mu‰imo?“; „Kà galòt˜ daryti vai-
kas, kad pasijust˜ geriau, kai buvo mu‰a-
mas?“; „Kas galòt˜ jam padòti?“

•
apie susitapatinimà – „Ar yra ãia tarp
galin˜ berniukas (mergaitò)“?;

•
apie jausmus – „Kaip jauãiasi berniukas
tarp ‰audanãi˜ galin˜?“; „Ko jis labiau-
siai nori? Kodòl?“
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Esant konfliktinòms Ïaidimo situacijoms, labai praverãia „Stop“ Ïenklas.

Vaikai skatinami stabtelòti ir ai‰kintis netinkamo, konfliktinio elgesio prieÏastis, padarinius:

•
i‰ pradÏi˜ pedagogas, vòliau patys vaikai
skatinami naudoti „Stop“ Ïenklà konflikti-
nòse ir nesaugiose situacijose;

•
vaikai skatinami pasakyti draugams, kà
jautò, i‰gyveno konfliktinòje situacijoje;

•
vaikai pratinasi suvokti poelgi˜ sekà, ne-
tinkamo elgesio prieÏastis, priklausomyb´
nuo kiekvieno dalyvio poelgi˜ – ai‰kinasi,
kas ∞vyko ligi ‰iol (Kas kà darò, kokie buvo
ketinimai, kaip jautòsi?), kas bt˜ buv´ to-
liau.

Vaiko priòmimas ir jo elgesio modeliavimas
Jei vaik˜ Ïaidimo metu i‰ry‰kòja vaiko elgesio problem˜, nereikòt˜ moralizuoti, kaltinti,
bausti, sk˜sti tòvams. Vaikas taip elgiasi todòl, kad nesusivokia savo jausm˜ ir elgesio pasau-
lyje arba neÏino kit˜ elgesio ir reagavimo bd˜.

Reikòt˜ kalbòtis su vaiku apie jo jausmus

•
Øvardinti vaiko jausmus, taãiau nedrausti
pykti, nekaltinti uÏ tai, kad pyksta: „Ma-
tau, esi supyk´s, kad Mantas tau nedavò
Ïaislo“.

•
PripaÏinti vaiko jausmus Ïodeliais: „O“,
„Hm“, j˜ atspindòjimu: „Tu toks supyk´s,
kad net nori suduoti Mantui“. Atspindòji-
mas – tai vaiko ÏodÏi˜ perfrazavimas,
parodant vaikui, kad pedagogas supra-
to, kà jis jauãia. Atspindòdamas vaiko sa-
vijautà pedagogas neturòt˜ i‰reik‰ti pritari-
mo netinkamam stipraus jausmo paska-
tintam elgesiui, jis tiesiog turòt˜ neutraliai
parodyti, jog supranta vaiko jausmus. Pe-
dagogas turòt˜ nevertinti jausm˜ („pykti
yra blogai, pyksta tik blogi vaikai“). Ver-
tinti galima poelg∞, bet ne jausmus.

•
Parodyti supratimà, uÏuojautà: „Pyktis –
sunkus jausmas, tau dabar labai negera, ar
ne?“ Taip vaikui padedama pajusti, kad
kiti supranta jo nemalonià bsenà ir j∞ at-
jauãia.

•
Kartu su vaiku bandyti ∞Ïvelgti pykãio
prieÏast∞: „Tu labai noròjai laimòti varÏy-
bas, bet Saulius tave aplenkò ir tu supy-
kai“; „Tu nepapra‰ei Ïaislo, tu j∞ atòmei“.
Kai vaikas suvokia, dòl ko pyksta, jam
lengviau rasti tinkamas i‰eitis.

•
Atkreipti dòmes∞ ∞ kito jausmus: „Pagal-
vok, kà jautò Mantas, kai tu i‰plò‰ei ma‰i-
nà jam i‰ rank˜“; „Mantai, kaip tu tada
jauteisi?“; „Mantai, pavaizduok, kaip atro-
do tavo veidas, kai tu esi nusimin´s ir su-
trik´s?“ Kartais vaikai ∞ kito jausmus dò-
mes∞ atkreipia tik tuomet, kai ‰ie tai pasa-
ko. Ateityje, noròdami kitam suduoti, jie
prisimena jo ÏodÏius apie skausmà, ir susi-
laiko nuo agresyvi˜ veiksm˜.

Reikòt˜ modeliuoti tinkamà elges∞

•
Atkreipti dòmes∞ ∞ kito vaiko ir netinkamai
pasielgusio vaiko ketinimus: „Mantai, kà tu
ketinai Ïaisti, kai Laurynas i‰traukò tau ma‰i-
nà i‰ rank˜?“; „Laurynai, kà tu ketinai daryti
su ma‰inòle? Kam tau jos reikòjo?“

•
Atkreipti dòmes∞ ∞ elgesio pasekmes: „Laury-
nai, tu noròjai paÏaisti su Mantu garaÏ˜ staty-
bà? Ar tau pavyko paÏaisti?“; „Mantai, ar tu
btum priòm´s ∞ Ïaidimà Laurynà, jei jis bt˜
to papra‰´s?“

•
Kartu rasti sprendimà i‰ susidariusios situaci-
jos: „Kà bt˜ galima padaryti dabar, kad Js
susitaikytumòte ir paÏaistumòte drauge?“ Ga-
lima paklausti kit˜ greta esanãi˜ vaik˜, kà jie
daro, kai supyksta, kad pasijust˜ geriau.

•
Ai‰kiai suformuluoti lkesãius, taisykles vaiko
elgesiui, kad kità kartà jis Ïinot˜, ko tikimasi
i‰ jo pana‰ioje situacijoje: „A‰ noriu, kad kità
kartà supyk´s ateitum pasikalbòti su manimi“;
„NesusivaldÏius suduoti galima ‰itai lòlei, bet
ne draugui“ (simbolinis perkòlimas).

•
Pasikalbòti su vaiku, kà bt˜ galima daryti,
kad pyktis atlògt˜, kad pasijustum geriau.
Pasilyti vaikui kà nors malonaus: paÏaisti jo
mògstamà Ïaidimà, paskaityti pasakà ir kt.,
kad vaikas greiãiau nusiramint˜, pamir‰t˜
bendravimo nesòkm´.
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BENDRAVIMAS SU VAIKU
Lina Serapinaitò

Atrodyt˜, bendravimas – toks paprastas ir kasdienis dalykas. Kiekvienà dienà pedagogas kalba-
si, ÏaidÏia, moko vaikus. Taãiau su vienais vaikais bendraujama savaime, tarsi be joki˜ pastan-
g˜, o su kitais – i‰kyla sunkum˜.

Kaip uÏmegzti pokalb∞ su vaiku, priklauso nuo jo savybi˜. Vieni vaikai noriai bendrauja, atvirai
pasakoja apie save, dalinasi savo jausmais ir patirtimi. Kiti vaikai noròt˜ atvirai kalbòti apie save
ir dalintis savo sunkumais ar dÏiaugsmais, taãiau gali neÏinoti, kaip pradòti pokalb∞, arba kà pa-
sakyti. Tik labai maÏa vaik˜ dalis gali nenoròti bendrauti su kitais vaikais ar pedagogu.

Pedagogas gali paskatinti vaikà atsiskleisti. ·iuo atveju atsiskleidimo tikslas – paakinti vaikà i‰-
sakyti sunkumus, kuriuos galima bt˜ jam padòti mokytis spr´sti. Kitas tikslas yra padòti vai-
kui mokytis ∞vardinti savo sunkumus, mokytis i‰reik‰ti savo jausmus. Kartu mokyti bendrauti
su kitais Ïmonòmis. Bt˜ neeti‰ka padòti vaikui atsiskleisti siekiant tenkinti savo smalsumà.

Patarimai, kaip padòti vaikams bendrauti

Jei vaikas lidnas

Kartais grupòje vaikas nesi‰neka nei su kitais vaikais, nei su suaugusiaisiais. Jis tyliai sòdi kur
nors vienoje vietoje ant kòdòs ar ant kilimo ir kà nors veikia. Gali bti, kad jis netgi nieko ne-
veikia, tik Ïiri pro langà ar stebi kitus vaikus. Jo Ïvilgsnis apsiblaus´s. Jis vangus. Vaikas atro-
do lidnai. Js galite spòti, kad tas vaikas lidnas ir jauãiasi nemaloniai, prislògtai. Tokie vaikai
galòt˜ geriau pasijusti, jeigu su kuo nors pasi‰nekòt˜ ir pasidalint˜ savo jausmais. Ai‰ku, js ne-
i‰spr´site vaiko problem˜, taãiau pasikalbòjus vaikas gali tapti atviresnis, daÏniau i‰sipasakos sa-
vo nuoskaudas ar kitus jausmus. Vaikas gali tapti guvesnis, linksmesnis. Gali bti, kad po po-
kalbio js geriau suprasite vaiko problemas ir, jei prireiks, pasitelksite tam tikrus specialistus.

Su tokiu vaiku svarbu pasikalbòti. Js galite prieiti prie jo ir paklausti koki˜ nors konkreãi˜ da-
lyk˜: ar ‰iandienà jam patiko pusryãiai, kà jis ‰iuo metu ÏaidÏia, kas atvedò j∞ ∞ grup´ ir pan. Jei
vaikas nesileidÏia ∞ kalbas, galite pabandyti ∞vardinti jo jausmus. Kartais vaikai pasijunta supras-
ti ir pradeda pokalb∞, ir net gali i‰pasakoti savo sunkumus. Jei vaikas vis tiek nekalba, galite pa-
bandyti kità kartà. Tokiais atvejais reikia kantrybòs ir daug kart˜ bandyti uÏmegzti pokalb∞.
Galiausiai galite pasakyti, jog jums svarbu, kaip jis jauãiasi, nes matote, kad jis lidnas ir nelai-
mingas ir js noròtumòte jam padòti, todòl visuomet esate pasiruo‰´s j∞ i‰klausyti. Jei vaikas ne-
‰nekus, bet mògsta pie‰ti, galite pasilyti jam tiesiog pie‰ti savo nuotaikas. Pie‰imas irgi yra sa-
vo jausm˜ atskleidimas ir netgi tam tikras bendravimo bdas su kitais.

Jei vaikas prie‰i‰kas

Toks vaikas gali bti aktyvus arba, atvirk‰ãiai, maÏai veikiantis ar ÏaidÏiantis su kitais. Pagrindi-
nis tokio vaiko elgesio poÏymis – tai prie‰taravimas, nesutarimas su vaikais ar su suaugusiaisiais,
arba nesutarimas ir su vaikais, ir su suaugusiaisiais. Prie‰i‰kai nusiteik´s berniukas arba mergaitò
daug ginãijasi, nesutinka Ïaisti arba silo tik savo taisykles ir Ïaidimus, nepaklsta taisyklòms ir
reikalavimams. DaÏnai gali bti paniur´s ar piktas. Ir nenuostabu, kad su tokiu vaiku maÏai kas
bendrauja. Su juo tikrai sunku kalbòti ar Ïaisti. Tuomet susidaro uÏburtas ratas. Toks vaikas,
nors ir prie‰i‰kai elgiasi, trok‰ta dòmesio ir bendravimo kaip ir kiti, taãiau jam nei‰eina. Tuo-

met jis gali dar labiau provokuoti kitus, elgtis kaip i‰mokt´s. Aplinkiniai dar labiau nuo jo nu-
tolsta ir pan. Vaikas tampa dar nelaimingesnis, piktesnis ir gali pasijausti ∞klimp´s ∞ nesòkmingà
bendravimà su aplinkiniais.

Tokiam vaikui reikia bendravimo. Pedagogas ‰iuo atveju galòt˜ padòti jam i‰mokti uÏmegzti
teigiamà kontaktà su kitais vaikais. Kai vaikui pasiseka uÏmegzti santyk∞ su pedagogu, gali pasi-
sekti pradòti bendrauti ir su vaikais. Bendravimas su pedagogu bt˜ vaikui mokymasis, kaip
galima kitaip elgtis, kalbòtis su vaikais ar suaugusiaisiais.

Grupòje pedagogui reikòt˜ drausti netinkamà vaiko elges∞. Vaikas neturi elgtis netinkamai ir
turi laikytis susitarim˜. Labai svarbu, kad pedagogai visuomet i‰laikyt˜ ribas, t. y. vaikas ai‰kiai
Ïinot˜, kas galima ir ko negalima, jis ir turòt˜ paklusti (bt˜ drausminamas) taisyklòms. Peda-
gogas, kalbòdamas ar pra‰ydamas laikytis susitarim˜, rodyt˜ vaikui, kad jis yra ∞sitikin´s tuo, kà
daro, ir neketina keisti savo poÏirio, neatsiÏvelgia ∞ vaiko provokacijas.

Kitas dalykas – tai pedagogo bandymas uÏmegzti su vaiku kontaktà. Galbt kai vaikas jausis ra-
miai ir bus vienas, nuo‰aly nuo vaik˜, galima prie jo prieiti ir j∞ pakalbinti. Galima paklausti,
kaip jam sekasi, kà jis nuveikò, kokià knygut´ ‰iuo metu skaito. Galima pasilyti kartu paÏaisti
ar paÏiròti knygutòs paveiksliuk˜. Galima vaikui pasilyti kartu pie‰ti. ·iuo atveju svarbu, kad
pedagogas, bendraudamas su vaiku, uÏsiimt˜ abiem malonia veikla. Vaikas gali patirti, kad
bendravimas su kitais nòra tik nemalonus dalykas.

Vaikas yra mokomas, kaip galima kitaip bendrauti su aplinkiniais. Berniukas ar mergaitò mo-
kosi, jog gali gauti dòmesio ir jaustis svarbs ne tik prie‰taraudami, bet ir draugi‰kai elgdamiesi
su kitais. Bnant su tokiais vaikais, labai svarbu nepamir‰ti sakyti pagyrim˜, paskatinim˜, pa-
dràsinim˜, maloni˜ ÏodÏi˜. DaÏnai bna, jog prie‰i‰ki vaikai i‰girsta tik kaltinim˜, neigiam˜
nuomoni˜ savo atÏvilgiu ir nei‰girsta malonaus ir draugi‰ko ÏodÏio. Ai‰ku, kad svarbu nepa-
mir‰ti pastebòti (pagirti, pasidÏiaugti) prie‰i‰ko vaiko kiekvienà teigiamà elges∞ ar pokyt∞.

Agresyvus vaikas

Agresyvaus vaiko elgesys gali bti pana‰us ∞ prie‰i‰ko vaiko elges∞. Agresyvus vaikas gali mu‰ti
kitus vaikus, lauÏyti daiktus, bti nepaklusnus, reik‰ti savo nepasitenkinimà, nesilaikyti taisyk-
li˜, provokuoti kitus agresyviai elgtis ir pan.

Kaip ir prie‰i‰kas vaikas, agresyvus vaikas taip pat gali trok‰ti bendrauti su kitais. Taãiau sunku-
mams augant aplinkiniai vis labiau gali atsisakyti su juo bendrauti. Toks vaikas gali jaustis vie-
ni‰as, lidnas ir dar piktesnis, link´s ker‰yti ir jaustis taip, lyg su juo bt˜ neteisingai elgiamasi.
Agresyvus vaikas sunkokai bendrauja su aplinkiniais, ir pedagogas jam turòt˜ padòti. Pirmiau-
siai, kaip jau minòta, labai svarbu, kad toks vaikas bt˜ drausminamas uÏ netinkamà elges∞. Be
abejo, su tokiu vaiku neturi bti vengiama bendrauti draugi‰kai.

Jei vaikas reikalauja pernelyg daug dòmesio

Vaikas, kuris reikalauja pernelyg daug dòmesio, gali elgtis ∞kyriai. Jis gali daug klausinòti, reika-
lauti pagyrim˜, be perstojo kalbòti, sekioti i‰ paskos. Toks vaikas labai sunkiai suvokia, kad pe-
dagogas gali ir turi skirti dòmesio ir kitiems vaikams. Todòl jis gali bti pernelyg ∞kyrus, konku-
ruoja ir stengiasi nurungti kitus, pyksta ant kit˜ vaik˜, kai jiems labiau sekasi, ar kai kitus pagi-
ria pedagogas. Jis gali stengtis pirmauti ir i‰siskirti bet kokiomis aplinkybòmis. Kartais toks vai-
kas link´s elgtis netinkamai, i‰‰aukiamai ir provokuoja kitus vaikus ∞ j∞ atsigr´Ïti, i‰klausyti, ste-
bòti j∞. Tai vaikas, turintis bendravimo problem˜. Aplinkiniai dòl tokio ∞kyraus elgesio gali jo ir
nemògti. Pernelyg daug dòmesio reikalaujantis vaikas gali bti nuolatos atstumiamas ir gòdina-
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mas. I‰ jo gali bti ‰aipomasi. Kartais tokiam vaikui pasiseka ir jis gali tapti gerbiamas instituci-
joje uÏ gebòjimà vaidinti, laisvai elgtis scenoje, uÏ original˜ ir netikòtà elges∞ ar meilumà. Ta-
ãiau ne visiems vaikams taip pasiseka adaptuotis grupòje pagal savo poreikius. Kai kuriems i‰ j˜
reikalinga pagalba.

Jei vaikas reikalauja dòmesio, vadinasi, jam jo reikia. Todòl tokiam vaikui reikia skirti dòmesio:
kalbòtis (apie tai, kaip jam praòjo diena, kas jam patinka ir nepatinka, kokios jo svajonòs ir
pan.), Ïaisti, sekti pasakas, daryti kartu ∞vairius darbelius, tvarkyti indus ar atlikti kitus buities
darbus ir pan. Bendrauti su vaiku taip, kad jis galòt˜ pasijusti svarbus, ∞domus, kad jis pajust˜
rpest∞ ir meil´.

Kita vertus, tok∞ vaikà reikia mokyti laikytis susitarim˜, mokyti elgtis tinkamai. Kai kuriais at-
vejais, kai vaikas elgiasi i‰‰aukiamai (pavyzdÏiui, vaiposi, maivosi, grasina tuoj pravirksiàs, jei jo
nepaklausys, ir pan.), j∞ verta ignoruoti. Pedagogas gali i‰eiti ∞ kità kambar∞, uÏsiimti kita veikla.
Ai‰ku, suaugusysis turi bti budrus, kad vaikas, besielgdamas provokuojamai, nepradòt˜ mu‰ti
kit˜ arba Ïaloti sav´s. Jei vaikas taip pradeda elgtis, tuomet reikia i‰ jo atimti a‰trius daiktus ar-
ba i‰vesti ∞ kità kambar∞. Jei vaikas nepaklsta taisyklòms, vaikà btina drausminti. Tokiu bdu
jis mokosi tinkamo elgesio. Be to, bendraudamas su pedagogu individualiai bna i‰klausytas ir
mokosi, kaip gali sulaukti dòmesio tinkamu bdu. Labai svarbu pastebòti tokio vaiko tinkamà
elges∞ ir uÏ tai j∞ pagirti, tuo pasidÏiaugti.

Tokiose situacijose, kai vaikas elgiasi pernelyg konkuruodamas: neleidÏia kitiems vaikams lai-
mòti Ïaidim˜ metu, neleidÏia kitiems vaikams kalbòtis su pedagogu ar bti su juo ir pan., vaikà
reikia drausminti ir kantriai po truput∞ mokyti, kaip jis turòt˜ elgtis tokiose situacijose.

Jei vaikas drovus ar bailus

Drovus ar bailus vaikas bijo ir vengia bendrauti su kitais bendraamÏiais ar suaugusiaisiais. Ypaã
vengia nauj˜, nepaÏ∞stam˜ Ïmoni˜. Jam sunku atsiskleisti kitiems Ïmonòms, t. y. kalbòti apie
tai, kaip jis jauãiasi, kà galvoja, kas jam patikt˜, kà jis mano apie kitus. Papra‰ytas kà nors pa-
pasakoti apie save, jis gali nuleisti galvà, susigÏti, nurausti, o kartais tiesiog tylòti ir nieko nesa-
kyti. Jis daÏniausiai gali sòdòti kamputyje ar nuo‰alyje nuo kit˜ vaik˜, Ïaisti vienas. Kartais gali
atrodyti, kad tokiam vaikui net nereikia bendravimo su kitais, kad jie net nesidomi kitais Ïmo-
nòmis. Tai gali bti netiesa. Vaikas gali jaustis vieni‰as, bejògi‰kas ir nusivyl´s. Jis gali noròti
bendrauti su vienu ar kitu vaiku ar patirti atsiskleidimo, dalinimosi dÏiaugsmà su kitais, taãiau
arba nemoka, kaip tai padaryti, arba ∞sivaizduoja, kad po tokio bendravimo i‰ jo bus pasityãiota
ar jis bus atstumtas, i‰bartas. Jis gali jaustis bevilti‰kai.

Pedagogas turòt˜ padòti tokiam vaikui. Bendraujant su juo reikia atsargiai, ne perdaug ∞kyriai
uÏduoti klausimus. Galima kantriai kviesti bendrauti, t. y. domòtis juo ir jo veikla, kviesti kartu
Ïaisti Ïaidimus, taãiau nerodyti nepasitenkinimo ar nusivylimo, jei vaikas i‰ pradÏi˜ nesutinka.
Parodyti vaikui, kad jis visuomet yra laukiamas buvimui kartu, taãiau nòra spaudÏiamas pada-
ryti tai greitai. Svarbu parodyti supratimà vaiko baimei ir nedràsai, ir priimti tokius jo jausmus.
Bti kantriam ir tikòtis, kad vienà dienà jis i‰dr∞s prieiti ar ∞sitrauks ∞ pokalb∞. Suprantama, jei
tik vaikas i‰dr∞sta ∞veikti savo baim´ ir pradeda bendrauti, btina pagirti ir pasidÏiaugti kartu su
vaiku ‰ia jo dràsa.

Kartais tokiam vaikui reikia parodyti, kà galima daryti kartu ar kaip galima kalbòtis su kitu. Pa-
silyti atsakym˜ variant˜ ar elgesio bd˜. ·iuo atveju vaikas, neturòdamas tinkam˜ socialini˜
∞gdÏi˜, mokysis i‰ pedagogo, kaip galima pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje.

Bendravimas su kitu Ïmogumi yra sudòtingas
dalykas. Bendraujant ne∞manoma i‰vengti ne-
sòkmi˜ ar klaid˜. Galima susipaÏinti su dau-
gybe teorij˜ ir ∞gyti praktini˜ Ïini˜, taãiau
kaskart situacija padiktuoja tam tikras sàlygas.
Bendravimas – tai smagus, turtinantis Ïmones
uÏsiòmimas, kurio galima mokytis visà gyve-
nimà. Svarbu nebijoti bti atviram, mokytis i‰
savo patirties, i‰ savo sòkmi˜ ir nesòkmi˜. B-
ti atviram kolegoms ir specialistams, dalytis
Ïiniomis ir praktiniais ∞gdÏiais apie bendravi-
mà. Taip pat nebijoti atskleisti savo vidini˜
savybi˜, galimybi˜, savo unikalumo, bend-
raujant su kitais Ïmonòmis.

Kai kurie principai bendraujant su vaikais
Galima skirti ∞vairius bendravimo su vaikais principus.

Taigi bt˜ svarbu:

•
vaikas suprast˜, ko i‰ jo reikalaujama, kokios
yra taisyklòs, kas galima ir kas negalima. Taigi
vaikas savo kalba pats galòt˜ paai‰kinti, ko i‰
jo norima;

•
jei jau reikalaujate kaÏko ar nustatòte kokias
nors taisykles, tai btinai turite j˜ laikytis. Ge-
riau jau neturòti joki˜ taisykli˜, negu kad i‰
pradÏi˜ jas sugalvosite ir nustatysite , o vòliau
nesilaikysite;

•
pernelyg daÏnai nekeisti taisykli˜ ar reikalavi-
m˜.

2.
skirti dòmes∞

Tai akivaizdu, taãiau dòl ∞vairi˜ nesutarim˜,
konflikt˜, bendravimo sunkum˜ galima pa-
mir‰ti vaikui skirti dòmesio, kuris jam yra la-
bai svarbus. Skirti dòmes∞, – vadinasi, bend-
rauti taip, kad vaikas jaust˜:

•
susirpinimà juo;

•
jo supratimà;

•
pagarbà, koks jis be-
bt˜;

3.
suteikti vaikui laisvòs

Tai sudòtinga, kadangi sunku surasti ribà,
kiek vaikui reikia suteikti laisvòs, o kiek rei-
kia jà riboti, kiek mokyti vaikà. Kiekvienu
individualiu atveju ribos tarp laisvòs ir drau-
dimo ar pagalbos yra skirtingos. Taãiau gali-
ma atkreipti dòmes∞ ∞ tokius dalykus:

1.
suteikti struktrà

Suteikti struktrà bendraujant su vaiku rei‰-
kia, kad:

•
meil´;

•
susiÏavòjimà;

•
didÏiavimàsi juo.

•
svarbu leisti jam bti savaranki‰kam. Ir kuo
jis vyresnis, tuo savaranki‰kesnis;

•
dràsinti vaikà veikti paãiam, priimti sprendi-
mus ir pasirinkimus. Suteikti paãiam gali-
myb´ patirti ir i‰bandyti. Îinoma, reikia at-
siÏvelgti ir ∞ vaiko galimybes ir amÏi˜;

•
suteikti erdv´ vaiko individualumui ir uni-
kalumui atsiskleisti, gebòjimams pasireik‰ti;

•
suteikti galimyb´ ir skatinti pasireik‰ti vaiko
krybi‰kumui;

•
suteikti vaikui sàlygas augti dvasine ir fizine
prasme.
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2
Virginija Bortkeviãienò, Ona Monkeviãienò

SVEIKATOS SAUGOJIMO
KOMPETENCIJA

Sveikatos saugojimo kompetencija –
‰e‰iameãio vaiko suvokimà atitinkanti sveikatos, higienos
ir saugumo samprata; nuostata bti judriam, aktyviam,
veikliam; tinkamo maitinimosi, aprangos, poilsio, miego
ir fizinio judòjimo svarbos sveikatai supratimas bei sveikos
gyvensenos ∞gdÏiai; gebòjimas justi ir valdyti savo knà,
keiãiant judòjimo krypt∞, tempà, jògà, i‰laikyti pusiausvy-
rà, trumpam i‰bti nejudriam; gebòjimas priimti sveikam
augimui palankius sprendimus, mokymasis ∞veikti ∞tampà,
atsipalaiduoti, partneri‰kai bendrauti.

Supratimà apie tai, kas sveika, o kas Ïalinga sveikatai, kaip augti sveikam, stipriam, atspariam
nepalankioms aplinkybòms, vaikas ∞gyja gyvendamas sveikoje aplinkoje, sekdamas sveikai gyve-
nanãi˜ suaugusi˜j˜ pavyzdÏiu, ai‰kindamasis, tyrinòdamas, eksperimentuodamas ir priimda-
mas sveikatà stiprinanãius sprendimus, i‰mògindamas kuo ∞vairesnius judòjimo bdus ir mik-
lindamas rankas, Ïaisdamas ir mokydamasis sugyventi su bendraamÏiais.

PENKIAMECIO IR SESIAMECIO GEBEJIMAS
SVEIKAI GYVENTI, SAUGIAI JUDETI IR VEIKTI

Penkiameãio ir ‰e‰iameãio „fizinis a‰“
Penktaisiais ‰e‰taisiais gyvenimo metais vaiko kno proporcijos tampa pana‰ios ∞ suaugusiojo
Ïmogaus, smegen˜ dydis pasiekia devyniasde‰imt procent˜ bsimo dydÏio. Vaik˜ raumenys ir
griauãiai sutvirtòja, nors augimas palaipsniui lòtòja. Tiek berniukai, tiek mergaitòs per metus
paauga apie 6 cm; berniuk˜ svoris padidòja apie 2 kg, mergaiãi˜ – apie 3 kg.

Vidutinis penkiameãio berniuko gis Lietuvoje – 1 m 13 cm; ‰io amÏiaus berniuk˜ gis gali
svyruoti nuo 1 m 2 cm iki 1 m 23 cm. Penkiameãio berniuko vidutinis svoris – 20 kg; berniu-
k˜ svoris svyruoja nuo 16 kg iki 26 kg. Vidutinis penkiametòs mergaitòs gis Lietuvoje – 1 m
12 cm; mergaiãi˜ gis gali svyruoti nuo 1 m 2 cm iki 1 m 22 cm. Penkiametòs mergaitòs vidu-
tinis svoris – 19 kg; mergaiãi˜ svoris svyruoja nuo 15,5 kg iki 24 kg.

Vidutinis ‰e‰iameãio berniuko gis Lietuvoje – 1 m 19 cm; berniuk˜ gis gali svyruoti nuo 1
m 8 cm iki 1 m 29 cm. ·e‰iameãio berniuko vidutinis svoris – 22 kg; berniuk˜ svoris svyruoja
nuo 16 kg iki 30 kg. Vidutinis ‰e‰iametòs mergaitòs gis Lietuvoje – 1 m 18 cm; mergaiãi˜
gis gali svyruoti nuo 1 m 7 cm iki 1 m 28 cm. ·e‰iametòs mergaitòs vidutinis svoris – 22 kg;
mergaiãi˜ svoris svyruoja nuo 16 kg iki 28 kg.

Remdamasis pateikta informacija, pedagogas gali ∞vertinti vaiko augimo tempà, individualius
ypatumus ir atsiÏvelgdamas ∞ kiekvieno vaiko galimybes pritaikyti ugdymà.
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Judesi˜ raida
Vaikui augant pirmiausia tobulòja viso kno judesiai, kuriuos atliekant ypaã svarbi stambi˜-
j˜ raumen˜ veikla. Prie‰mokyklin´ grup´ pradòj´s lankyti vaikas jau geba ∞vairiais bdais
vaik‰ãioti, bògti, ‰liauÏti, ropoti, l∞sti, lipti, judinti liemen∞, kojas, rankas ir galvà. Kairòs ar de‰i-
nòs rankos bei kojos dominavimas yra iki galo nusistovòj´s, ir kà nors keisti yra beprasmi‰ka.

·e‰taisiais ir septintaisiais metais ypaã sparãiai lavòja judesiai, kuri˜ tikslus atlikimas sietinas
su smulki˜j˜ raumen˜ veikla:

•
pagrindiniai judesiai – bògiojimas i‰sisukinò-
jant, keiãiant krypt∞, ‰okinòjimas abiem ir vie-
na koja, per‰okimas, nu‰okimas;

•
‰okio Ïingsneliai (bògamasis, dvigubas, polkos)
ir kt.;

•
veiksmai su daiktais (kamuolio mòtymas ir
gaudymas, mu‰imas, varymas; kamuolio spar-
dymas ir varinòjimas; ritmo plojimas; konstra-
vimas, kirpimas, kopijavimas ir kt.).

Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikas siekia judesi˜ tikslumo, kad kuo kruop‰ãiau atlikt˜ sumanytà
darbel∞, pastatyt˜ kuo auk‰tesn∞ bok‰tà, kad veikt˜ tvarkingiau.

Papra‰yti ant vienos kojos ‰okinòti tiesia linija, 95 procentai penkeri˜ met˜ vaik˜ ir 98 procen-
tai ‰e‰eri˜ met˜ vaik˜ sugebòjo atlikti keletà ‰uoliuk˜ tiesiai. ·ios uÏduoties nesugebòjo atlikti
nò vienas keturmetis. Papra‰ius ‰okinòti tiesia linija, kaitaliojant kojas (pa‰okant ant vienos, po
to ant kitos kojos), uÏduot∞ atliko 81 procentas penkiameãi˜ ir 95 procentai ‰e‰iameãi˜. ·ios
uÏduoties nepavyko atlikti nò vienam keturmeãiui. Vadinasi, penktaisiais ‰e‰taisiais metais vai-
k˜ judesiai tampa tikslesni ir jie geba i‰laikyti pusiausvyrà ir tikslingai judòti.

·tai kodòl prie‰mokyklinio amÏiaus vaikai mògsta tokius Ïaidimus, kaip antai: ‰okinòti per vir-
vut´, „klases“, ‰okinòti per klitis.

Prie‰mokyklinukas mògsta judriuosius Ïaidimus, kuriuos ÏaidÏiant reikia vikrumo, lankstumo,
noriai mokosi vaÏinòti triraãiu, dviraãiu; domisi ir mògina Ïaisti sportinius Ïaidimus (mòto ka-
muol∞ ∞ krep‰∞, meta ∞ vartus, ∞ taikin∞, meta vienas kitam ir gaudo); mògsta vaidinti, ‰okti; geba
atlikti smulkius darbelius rankomis (dekoruoja ant maÏo formato popieriaus lapo, dòlioja
smulki˜ daleli˜ dòliones, konstruoja, ÏaidÏia su ma‰in˜, bald˜ ir kitais maÏais modeliukais).

Judesi˜ derinimas ir valdymas
Vaikas iki penkeri˜ met˜ judesius ir veiksmus derina spontani‰kai – jis tarsi savaime prisitai-
ko prie judòjimo aplinkybi˜ ir judanãi˜ daikt˜. ·io amÏiaus vaiko suderinti judesiai ugdomi,
pasilant jam kuo ∞vairesnòs veiklos su daiktais ir sudòtingesni˜ judòjimo bd˜.

Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikas pradeda sàmoningai valdyti ir derinti kai kuriuos judesius ir
veiksmus. ·e‰iametis geba derinti du arba net keletà judesi˜: bògti ir varyti kamuol∞, bògti ir
gaudyti kamuol∞, ‰okti su kaspinais. Vaikas geba staigiai sustoti ir greitai pajudòti i‰ vietos, ju-
dòti pagal sutartin∞ signalà, pavyzdÏiui, su‰vilpus ‰vilpuku, judòti ∞vairiu greiãiu.

·e‰taisiais metais geròja vaik˜ gebòjimas i‰laikyti pusiausvyrà judant. Tyrimai rodo, kad maÏ-
daug 80 procent˜ ‰e‰iameãi˜ berniuk˜ ir 83 procentai mergaiãi˜ nesvyruodami lengvai pereina
apversto gimnastikos suolelio atrama; kiti vaikai eidami suolelio atrama svyruoja, ir tik vienas
kitas – nukrinta. Tai rodo gerà ‰e‰iameãi˜ gebòjimà i‰laikyti pusiausvyrà judant.

Pirmieji keturi gebòjimai sietini su fizine raida, vaiko smulki˜j˜ raumen˜ i‰lavòjimu, j˜ veiklos
derinimu bei tiksliu valdymu.

Tikslingi sekimo akimis judesiai, reikiami skaitymui ir ra‰ymui, susiformuoja ne anksãiau
kaip ‰e‰taisiais septintaisiais metais, nes jiems atlikti reikia i‰lavòjusi˜ smulki˜j˜ akies raumen˜
bei koordinuotos veiklos. Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikas mokosi sekti Ïenklus i‰ kairòs ∞ de‰i-
n´, pie‰damas smulkius daiktus, juos taip pat dòsto i‰ kairòs ∞ de‰in´ (Ïinoma, jeigu jis nòra kai-
riarankis).

Pir‰t˜ ir rie‰o judesiai ir akies rankos suderintas veikimas lavòja uÏsisagstant ir atsisagstant
drabuÏius, kerpant Ïirklòmis, pie‰iant, lipdant i‰ molio, te‰los, varstant, siuvinòjant, kopijuo-
jant paprastas figras, konstruojant, ÏaidÏiant su dòlionòmis. Gerus ∞gdÏius rodo gebòjimas su-
lenkti popieri˜ per pus´, ∞ keturias dalis, apibròÏti pie‰tuku savo rankà, nupie‰ti apskritimà,
kvadratà, trikamp∞, popieriaus lapo viduryje i‰kirpti skyl´, kopijuoti raides, paprastus ÏodÏius,
para‰yti savo vardà.

Gebòjimà tinkamai laikyti ra‰ymo priemon´ galima formuoti tik tada, kai jau pakankamai
i‰lavòj´ rankos judesiai. Stebòdamas vaik˜ pie‰inius, suaugusysis gali ∞vertinti vaiko gebòjimà
pie‰ti pagrindinius raidÏi˜ elementus: jei pie‰iniuose gausu apskritim˜, tiesi˜ brk‰neli˜ ir
∞vairi˜ vingeli˜, o nupie‰to namo ar automobilio linijos tiksliai sujungtos, vaikas pasireng´s ra-
‰yti. Vaiko dòmes∞ ra‰ymui rodo bandymai pie‰iniuose keletà kart˜ pakartoti tuos paãius sim-
bolius, vaizduoti atskirus elementus ir juos jungti ∞ visumà, pie‰iniuose vaizduoti vaikui Ïino-
mas raides.

Lietuvoje atlikti tyrimai (E. Ada‰keviãienò) rodo, kad 5–6 met˜ vaikai, nors ne visada taisyklin-
gai, taãiau jau moka paimti ir laikyti pie‰tukà, j∞ valdyti. ·e‰eri˜ met˜ vaikai „ra‰ymo“ uÏduotis
atlieka greiãiau nei penkeri˜. ·e‰iameãiai gana tiksliai bròÏia tiesias linijas ∞ abi puses. Taãiau
jiems sunkiai sekasi bròÏti linijà apskritimu, „ra‰yti“ vingiuotà linijà. Daugeliui nesunku „ra‰y-
ti“ lazdeles, ypaã tiesias. Mergaitòs uÏduotis atlieka lòãiau, bet tiksliau, taãiau yra berniuk˜, ku-
rie ra‰o lòãiau uÏ mergaites. Tai leidÏia daryti i‰vadas, kad rankos judesi˜ tempas priklauso nuo
individuali˜ savybi˜ ir temperamento. Kai kuri˜ ra‰anãi˜ ‰e‰iameãi˜ ranka dreba, ir linijos vis
dar nelygios.

Fizinòs skaitymo ir ra‰ymo prielaidos
Vaiko gebòjimà skaityti ir ra‰yti lemia:

•
gerai i‰lavòj´ sekimo akimis judesiai;

•
gerai i‰lavòj´ pir‰t˜ ir rie‰o judesiai;

•
akies ir rankos suderintas veikimas;

•
gebòjimas tinkamai laikyti ra‰ymo priemon´;

•
gebòjimas pie‰ti pagrindinius raidÏi˜ elementus;

•
gars˜ ir raidÏi˜ pana‰umo bei skirtumo suvo-
kimas; gebòjimas nustatyti ry‰∞ tarp garso ir
vaizdo.
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Fizinòs savybòs
Gerà fizin´ brandà apibdina ‰ios fizinòs savybòs: raumen˜ jòga, i‰tvermò, judesi˜ greitis,
vikrumas, lankstumas.

·e‰taisiais gyvenimo metais tvirtòjant vaiko raumenims ir griauãiams, baigiant br´sti smege-
nims, vaikai tampa vis stipresni, judresni, vikresni, greitesnòs orientacijos.

Lietuvoje atlikti tyrimai (A. Ada‰keviãienò, R. Stanislovaitienò), kuriais yra nustatyti penkia-
meãi˜ ir ‰e‰iameãi˜ vaik˜ ‰uoli˜ ∞ tol∞ i‰ vietos, bògimo greiãio ir vikrumo raidos dòsningu-
mai.

·uolis ∞ tol∞ paprastai rodo raumen˜ jògà – gebòjimà per trumpiausià laikà pasiekti maksima-
lià jògà. Tyrime dalyvav´ penkemeãiai ‰e‰iameãiai berniukai i‰ vietos ∞ tol∞ nu‰oko 12,2 cm,
mergaitòs – 11,1 cm.

Trump˜ distancij˜ bògimo tyrimai rodo, kad penkeri˜ met˜ berniukai 10 m atstumà nubò-
ga vidutini‰kai per 3,0–3,4 s, mergaitòs – 3,2–3,4 s. ·e‰eri˜ met˜ berniukai ‰∞ atstumà nubò-
ga per 2,8–3,2 s, mergaitòs – 3,1–3,2 s.

Bògimo gyvatòle tyrimas (vaikai bògo pirmyn ir atgal 10 metr˜, vingiuodami tarp minòtame
atstume tolygiai i‰dòstyt˜ 5 kuoleli˜) patvirtina, kad ‰e‰iameãiai tikrai vikrs: berniukai ‰ià
uÏduot∞ ∞veikò vidutini‰kai per 9,78 s, mergaitòs – per 10,39 s, septynmeãiai berniukai 10 m
atstumà pirmyn ir atgal gyvatòle nubòga vidutini‰kai per 9,59 s, mergaitòs – per 9,5 s. Ta-
ãiau yra labai dideli individuals greiãio ir vikrumo skirtumai: apie 10–12 procent˜ vaik˜ 10
metr˜ atstumà pirmyn ir atgal gyvatòle nubòga per 15 s ir ilgiau.

Todòl prie‰mokyklinio amÏiaus vaikai mògsta pasivarÏyti ir vienas su kitu i‰bandyti jògà, vik-
rumà bei i‰tverm´.

Orientavimasis erdvòje
Judòdami erdvòje prie‰mokyklinio amÏiaus vaikai jà tyrinòja:

•
geba keisti judòjimo krypt∞ (pirmyn, atgal, ∞
vienà, ∞ kità pus´), i‰vengti kliãi˜, judòti
prie‰ daiktus, uÏ j˜, po jais, apie juos, vir‰ j˜,
pral∞sti pro juos;

•
suvokia savo kno padòt∞ erdvòje, geba jà
keisti pagal sumanymà arba nuorodà;

•
suvokia daikt˜ padòt∞ vienas kito atÏvilgiu
(prie‰, uÏ, po, vir‰, viduje); gali jà keisti – per-
ne‰ti, perkelti, ∞dòti, i‰imti;

•
dalis vaik˜ skiria kair´ ir de‰in´ rankà, kojà,
aus∞, ak∞, judòjimo krypt∞ de‰inòn ir kairòn;
kair´ ir de‰in´ stalo, popieriaus lapo puses.

Savirai‰ka ir krybi‰kumas
Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikai noriai juda pagal muzikà, improvizuoja, ‰oka, atlieka ∞vairias
krybines uÏduotis (judesiu vaizduoja sibuojanãius medÏius; vaÏiuojanãià ma‰inà ir kt.).

•
improvizuodami judesiu geba i‰reik‰ti savo
nuotaikà, jausmus, kai kurias idòjas;

•
eksperimentuodami atranda naujus judòjimo
bdus, kuria judòjimo variantus;

•
judòdami pasitelkia vaizduot´, fantazijà;

Taigi vaikai judòdami bando i‰reik‰ti save, siekia, kad judesiai bt˜ graÏs.

•
dalis vaik˜ krybinius judesius atlieka su tam
tikra nuotaika, pary‰kinanãia sumanymà, pa-
grindin´ mint∞;

•
kai kurie vaikai sugalvotiems judesiams bando
suteikti kuo daugiau i‰rai‰kingumo;

•
vaikai bando derinti krybin∞ judòjimà dviese,
trise.

Vaikai:

Rpinimasis savo sveikata

Fizinò sveikata

Penkiametis ‰e‰iametis vaikas domisi savimi, savo knu, judòjimu, sveikata.

Jis Ïino savo vardà, kartais ir pavard´, gali parodyti pagrindines kno dalis, daugel∞ j˜ pavadina,
Ïino vienà kità vidaus organà, pakomentuoja jo veiklà, pavyzdÏiui, „‰irdis plaka, varinòja krau-
jà“; „skrandis vir‰kina maistà“ ar kt.).

Vaikai turi elementar˜ supratimà apie sveikatà, daugelis j˜ pasako, jog esi sveikas, kai gerai jau-
tiesi, kai gali Ïaisti, kai nieko neskauda, kai nereikia gulòti lovoje ir gerti vaist˜.

Îino keletà bd˜, kaip saugoti sveikatà: neper‰alti, apsirengti atsiÏvelgiant ∞ oro temperatrà;
nesusiÏaloti; valytis dantis, praustis ir kt.

Îino, jog augs sveikas ir stiprus, jei daug judòs, bus gryname lauke, valgys ∞vair˜ maistà, ypaã
darÏoves.

Domisi augimu, Ïmoni˜ pana‰umais ir skirtumais, vaikais, kuri˜ i‰vaizda ir gebòjimai kitokie
negu daugumos.

Sekdamas suaugusi˜j˜ ir bendraamÏi˜ pavyzdÏiu, tòv˜ ir pedagogo palaikomas bei skatinamas,
vaikas laikosi poilsio ir aktyvios veiklos ritmo, asmens higienos.

·e‰iametis per parà miega de‰imt valand˜ be piet˜ miego. Jei miega po piet˜, nakt∞ poilsis gali
bti trumpesnis. Paprastai vaikas supranta, jog miegas yra btinas, todòl neprie‰tarauja eidamas
nakties miego. Kur kas daÏniau protestuoja, jeigu guldomas pogulio. Dalis prie‰mokyklinio
amÏiaus vaik˜ taip ir nebeuÏmiega dienà, gulòdami lovoje kankinasi, dòl to netgi atsisako lan-
kyti prie‰mokyklin´ grup´.
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Nuo 25 iki 50 procent˜ ‰io amÏiaus vaik˜ i‰gyvena naktinius ko‰marus. Paprastai paryãiais,
jau beveik i‰simiegoj´, vaikai staiga nubunda i‰sigand´ir  ‰aukia tòvus. ·is rei‰kinys yra natra-
lus, jei vaikas naktinius ko‰marus patiria retkarãiais, kai yra labai susijaudin´s, pavarg´s arba su-
nerim´s. Jei ko‰marai daÏni, tai rodo vaiko ∞tampà, vaikas gali dòl to nenoròti eiti miegoti. Kar-
tais vaikai i‰gyvena nakties siaubà – vos pradòj´ migdytis, staiga atsisòda lovoje verkdami ar
‰aukdami. Taãiau i‰ ties˜ jie iki galo nepabunda, gana greitai vòl uÏmiega ir rytà neatsimena sa-
vo naktinio siaubo. Tai irgi natralu, jei kartojasi retai. Tai rodo vaiko ∞tampà, bet ne emoci-
nius sutrikimus. Naktiniai ko‰marai ir naktinio siaubo priepuoliai gali bti daÏnesni, jei prie‰-
mokyklin´ grup´ pradòj´s lankyti vaikas yra „naminukas“, lig tol nelank´s jokios ugdymo ∞stai-
gos ar kito vaik˜ kolektyvo. ·iuo atveju reikalingas raminantis tòv˜ ar pedagog˜ dòmesys.

Dauguma vaik˜ labai mògsta aktyv˜ judòjimà, judòjimas jiems teikia dÏiaugsmo – jie no-
riai ÏaidÏia judrius ir sportinius Ïaidimus, muzikinius Ïaidimus ir ratelius, gaudynes, estafetes,
atlieka mank‰tà ir kt. Taãiau yra vaik˜, kurie maÏai aktyvs, nejudrs. Jiems stinga judòjimo
patirties arba j˜ fizinò raida nepakankama (raumenims trksta masòs, jògos, j˜ veiklai trksta
greiãio, dermòs, tikslumo; gali bti silpna vidaus organ˜ veikla ir kt.). Yra vaik˜, kuri˜ judòji-
mo galimybes riboja fizinò negalò.

Skatinami ir palaikomi vaikai laikosi higienos, ∞pranta savaranki‰kai apsitarnauti. Daugu-
ma ‰e‰iameãi˜ sugeba praustis veidà, rankas, nusi‰luostyti rank‰luosãiu; skatinami valosi dantis,
‰ukuojasi; apsivelka ir uÏsisagsto drabuÏius, apsiauna, susivarsto batus, uÏsiri‰a bat˜ rai‰telius;
savaranki‰kai pavalgo; savaranki‰kai susitvarko tualete. Taãiau visuomet yra vaik˜, kuriems vie-
n˜ ar kit˜ ∞gdÏi˜ stinga.

Vaikai supranta, kada jauãiasi blogai ir pratinasi kreiptis pagalbos ∞ suaugus∞j∞. Jie pajun-
ta, kada jiems bloga, skauda galvà, pilvà ir pasako apie tai suaugusiajam. Stengiasi i‰vengti trau-
m˜, o atsitikus bòdai kreipiasi pagalbos ∞ kitus. AtsiÏvelgia ∞ suaugusiojo patarimus, kaip i‰veng-
ti lig˜: plaunasi rankas, ‰ilãiau apsivelka, sukait´ pradeda judòti lòãiau ir kt. Penkiameãiai ‰e‰ia-
meãiai kur kas reãiau serga per‰alimo ligomis nei jaunesni vaikai, taãiau dòl didelio judrumo ir
noro i‰bandyti visa, kas ne∞prasta, netikòta, daÏnai patiria ∞vairi˜ traum˜.

Vaikai Ïino, jog sergant arba patyrus traumà reikia gulòti lovoje, gerti vaistus ir vykdo gydytojo
bei tòv˜ nurodymus.

Dauguma vaik˜ Ïino, kad reikia laikytis elementari˜ vaist˜ vartojimo taisykli˜, bti atsargiems
su cheminòmis medÏiagomis, naudojamomis buityje; Ïinoti, kad vaistai vartojami tik sergant ir
gydytojui paskyrus, kad patiems negalima gerti joki˜ vaist˜; ∞vairias buityje naudojamas me-
dÏiagas btina naudoti tik pagal paskirt∞.

Socialinis saugumas, bendravimas ir bendradarbiavimas

Judòdamas vaikas ∞gyja daugyb´ socialini˜ ∞gdÏi˜:

•
gebòjimà dalyvauti judrioje veikloje kartu su
kitais;

•
gebòjimà jausti savo ir kito asmenin´ erdv´;
laikytis tam tikro nuotolio bendraujant, Ïai-
dÏiant, judant;

•
nuostatà ir gebòjimà saugiai elgtis su priemo-
nòmis, ∞ranga – nesusiÏaloti paãiam ir nesu-
Ïaloti kito;

•
saugaus judòjimo ∞gdÏius – nesusidurti vie-
nam su kitu greitai bògant, ‰okuojant ir kita;
i‰vengti konflikt˜;

•
gebòjimà judòti greta kito taip pat, kaip ir jis
arba skirtingai; gebòjimà judòti dviese; gebò-
jimà judòti rateliu, eile, vora;

•
gebòjimà judòti, Ïaisti komandoje, laikantis
susitarim˜, siekiant bendro tikslo;

•
gebòjimà atsispirti pagundoms, kvietimui
elgtis rizikingai;

•
gebòjimà kreiptis pagalbos, jei yra bendra-
amÏi˜ ar kit˜ Ïmoni˜ skriaudÏiamas.

Psichinò sveikata

Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikas gerai jauãia ir valdo savo knà, turi nuomon´ apie savo i‰-
vaizdà, nes ne kartà yra apÏirinòj´s save veidrodyje, dÏiaugiasi vis didòjanãiomis judòjimo
bei veiklos galimybòmis, todòl daÏniausiai pasitiki savimi.

Fizinò veikla gerina vaiko emocin´ savijautà: vaikas mògsta judòti, dÏiaugsmingai eksperi-
mentuoja judesiu, judòdamas gali atsipalaiduoti nuo ∞tampos ar didesni˜ i‰gyvenim˜, po il-
gesnio buvimo nejudrioje padòtyje, nusiraminti. Vaikas jau geba tarsi paÏvelgti ∞ save, ∞ savo
vid˜, pajusti savijautos skirtumus, kai judòjo palengva ir i‰ vis˜ jòg˜.

Emocij˜ pusiausvyros kaità veikia meninò vaiko rai‰ka: krybiniu judesiu, ‰okiu, vaidyba
vaikas i‰rei‰kia savo emocin´ bsenà (nerimà, baimes ir kt.) taip sumaÏindamas sunki˜ jaus-
m˜ keliamà ∞tampà. Emocinòs bsenos ir jà sukòlusios situacijos i‰rai‰ka mimika, judesiu,
kno poza padeda vaikui geriau susivokti savo jausmuose ir juos pavadinti.

Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikas judòdamas turi gerà progà mokytis tvardytis, laikytis susi-
tarim˜, taisykli˜, tvarkos, valdyti savo knà, taigi ugdosi savireguliacijà.    Gebòjimas
tvardytis padeda i‰vengti konflikt˜ su draugais, jògos panaudojimo, padeda ie‰koti taiki˜ i‰-
eiãi˜ ∞vairiose situacijose, susilaikyti nuo netinkam˜ veiksm˜, poelgi˜, ÏodÏi˜, susipykus su
draugu, protestuojant prie‰ nustatytà tvarkà; rinktis bendraamÏiams ir suaugusiesiems priim-
tinà emocij˜ i‰rai‰kos bdà.

Be to, judri veikla, pasivarÏymas su kitais, komandiniai Ïaidimai, estafetòs ugdo gebòjimà
prireikus sutelkti jògas, valià, i‰tverm´, mokytis laimòti ir pralaimòti, natraliai priimti ne-
sòkm´, suvokiant, kad augdamas i‰moks, ko dar nemoka, kas nesiseka.

Pleãiamas suvokimas apie sveikà augimà ir tokiam augimui btinas sàlygas padeda susilai-
kyti nuo piktnaudÏiavimo saldumynais, koka-kola ir kitais sveikatai nenaudingais maisto
produktais, riboti kai kuriuos norus bei ∞geidÏius.

Kai kurie vaikai mògsta rizikuoti, patenka ∞ ∞vairias pavojingas situacijas, taãiau skatinami
pradeda atpaÏinti pavojingas vietas bei daiktus, rizikingà elges∞ bei kit˜ provokavimà
nusiÏengti taisyklòms, susitarimams, pasielgti nesaugiai. Ugdosi nuostatà susilaikyti nuo rizi-
king˜ poelgi˜, pasakyti „ne“. Vaikai mokosi rasti i‰eit∞  sudòtingoje situacijoje; ugdytis kriti-
nio màstymo gebòjimus, numatyti keletà veiklos Ïingsni˜ ∞ priek∞, juos pakomentuoti Ïo-
dÏiais. Suvokia, kad patekus ∞ bòdà  btina kam nors apie tai pasakyti, pra‰yti paramos, pa-
galbos, natraliai priima kit˜ silomà paramà.
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SVEIKATOS SAUGOJIMO IR JUDEJIMO
KOMPETENCIJOS UGDYMAS(IS)
Vaiko sveikatai bei jos stiprinimui prie‰mokyklinòje grupòje turòt˜ bti skiriamas ypatingas dò-
mesys. Tòvai, patikòdami vaikà pedagogams, pirmiausia tikisi, jog vaikas jausis gerai, saugiai,
bus dÏiaugsmingas, nepatirs traum˜, retai sirgs, bus tinkamai maitinamas ir priÏirimas, opti-
maliai vystysis ir tobulins gebòjimà judòti.

Tòv˜ laimei, fizinis judòjimas vaikams teikia dÏiaugsmo, todòl pedagogai nesunkiai ∞traukia
vaikus ∞ sveikatai naudingà judòjimà ir kità veiklà.

Sveikatos saugojimo ir fiziniai gebòjimai, kuriems ugdyti
prie‰mokyklinòje grupòje skiriamas prioritetas
Prie‰mokykliniais metais prioritetas teikiamas tiems sveikatos saugojimo ir fiziniams gebòji-
mams ugdyti, kurie garantuoja, kad vaikas lengvai prisitaikys prie mokymosi mokykloje sàlyg˜
ir bdo, padeda lengviau adaptuotis naujoje aplinkoje ir ∞veikti mokymosi krvius, moko vaikà
derinti darbà ir poils∞, ugdo gebòjimà atsipalaiduoti nuo ∞tampos, stiprina vaiko sveikatà.

•
Savaranki‰kumas, laikantis asmeninòs higienos, maitinantis, rengiantis

Pradòj´s lankyti mokyklà vaikas negali tikòtis tiek globos, kaip darÏelio ar prie‰mokyklinòse gru-
pòse. Jis turi gebòti savaranki‰kai rengtis, pavalgyti, susitvarkyti, pasirengti pamokoms. Jei vaikui
stinga savaranki‰kumo, jis jauãiasi blogai, daÏniau serga, gali likti nepakankamai sotus ir kita.

•
Gebòjimas saugiai elgtis klasòje, namie, kelyje ∞ mokyklà.

Vaiko saugumo ∞gdÏiams skiriamas ypatingas dòmesys, nes bet kokia ∞vykusi nelaimò palieka
skaudÏius padarinius, kelia didel´ ∞tampà vaikui.

•
Nusiteikimas taisyklingai kvòpuoti, sòdòti, stovòti, skaityti, ra‰yti.
Vaikui mokykloje reikòs ilgesn∞ laikà i‰bti nejudriam, pavyzdÏiui, mokantis skaityti, ra‰yti, to-
dòl jis turi ∞gyti elementar˜ supratimà, kaip taisyklingai sòdòti, saugoti akis, i‰laikyti taisyklingà
laikysenà, vengti stuburo i‰krypim˜.

•
Nuostata aktyviai ir daug judòti.
Vaikai, kurie prie‰mokykliniais metais daug ir noriai juda, i‰siugdo tokias savybes kaip vikru-
mas, greitis, jòga. Mokykloje tokie vaikai greitai ∞sitraukia ∞ komandinius sportinius Ïaidimus,
ÏaidÏiamus laisvalaikiu, kieme. Dòl to j˜ fizinis vystymasis dar pageròja.

Fizi‰kai pasyvs vaikai yra ne tokie vikrs, greiti, lanksts ir i‰tvermingi. Kai ÏaidÏiami koman-
diniai laisvalaikio Ïaidimai, niekas nenori j˜ priimti ∞ savo komandà, jie yra atstumiami. Todòl
j˜ fizinò raida dar labiau nukenãia.

Taigi prie‰mokykliniame amÏiuje svarbu pradòti Ïaisti ∞vairius komandinius sportinius Ïaidi-
mus, estafetes, kad vaikai i‰siugdyt˜ poreik∞ judòti ir btinas fizines savybes.

•
Gebòjimas tam tikrà laikà i‰bti nejudrioje padòtyje.
Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikui dar sunku ilgesn∞ laikà i‰bti nejudrumo bsenoje, todòl bti-
na Ïaisti kuo daugiau Ïaidim˜, padedanãi˜ stiprinti raumenis ir ugdanãi˜ ‰∞ gebòjimà, kad mo-
kykloje vaikas sugebòt˜ ramiai pasòdòti bent tol, kol mokosi ra‰yti, ir kitos kruop‰tumo reika-
laujanãios veiklos metu. Kita vertus, mokyklinò veikla turòt˜ bti kiek ∞manoma judresnò: pa-
vyzdÏiui, skaiãiuoti vaikas gali mokytis vaik‰ãiodamas po klas´, tik uÏra‰ydamas veiksmus vòl
turòt˜ atsisòsti ∞ suolà.

•
Gebòjimas skirti kair´ ir de‰in´ rankà, krypt∞, orientuotis erdvòje.
Prie‰mokyklinòje grupòje vaikams pasiloma veiklos, kuri ugdyt˜ kairòs ir de‰inòs pusòs skyri-
mo ∞gdÏius, orientacijà erdvòje. Taãiau dalis vaik˜ vis tiek ateis ∞ mokyklà, neturòdami ‰i˜ ∞g-
dÏi˜, nes jie yra sunkiai ugdomi.

•
Gebòjimas atlikti tikslius judesius pir‰tais ir rankomis, akies ir rankos ko-
ordinacija.
Vaiko rankos judesiams lavinti prie‰mokyklinòje veikloje skiriama daug dòmesio, taãiau ranka
lavinama silant veiklà, kuo maÏiau pana‰ià ∞ „mokyklines uÏduotis“, kad vaikai i‰ anksto ne-
nusivilt˜ savo gebòjimais, neprarast˜ noro mokytis.

Pedagogo veiklos kryptys
Siekdamas saugoti ir stiprinti vaiko sveikatà, pedagogas neturòt˜ pamir‰ti, jog pirmiausia bti-
na sukurti sveikatai palankià ugdymo(si) aplinkà ir klimatà. O tai labiausiai priklauso nuo su-
augusi˜j˜.

•
Prie‰mokyklinòs grupòs pedagogai puoselòja
sveikos gyvensenos tradicijas, yra sektinas pa-
vyzdys vaikams ir tòvams.

•
Prie‰mokyklinòje grupòje nuolat stebima vai-
ko savijauta, nuotaika, pastebòjus blogos savi-
jautos Ïenklus, tuoj pat analizuojamos ir ‰ali-
namos jà sukòlusios prieÏastys.

•
Grupòs, ∞staigos vidaus ir i‰oròs aplinka pritai-
koma vaik˜ poreikiams ir kuo ∞vairesniam j˜
judòjimui.

•
Siekiama, kad dienotvarkò atitikt˜ prie‰mo-
kyklinio amÏiaus vaiko gyvenimo ritmà, kad
jis nepervargt˜, nenuobodÏiaut˜, kad bt˜
derinamas vaiko gyvenimas ∞staigoje ir ‰eimo-
je, kad jo diena bt˜ vientisa.

•
Siekiama, kad maitinimas bt˜ subalansuotas
ir sveikas, kad vaikai valgyt˜ ∞vair˜ maistà, o
ypaã daug darÏovi˜. Rpinamasi nemokamu ar
papildomu vaiko maitinimu, jei ‰eimoje nòra
materialini˜ galimybi˜ tinkamai maitintis.
Ypaã svarbu ∞ tai atkreipti dòmes∞, jei vaikas
lanko pusòs darbo dienos prie‰mokyklin´ grup´.

•
Prie‰mokyklinòje grupòje palaikoma ‰vara ir
tvarka, laikomasi asmens higienos, vòdinamos
ir valomos patalpos, Ïaislai. Kad bt˜ saugi ir
ekologi‰ka, nuolat tvarkoma lauko aplinka.

•
Taikomos ∞vairios sveikatos stiprinimo prie-
monòs, pavyzdÏiui, grdinimas oru, saule,
vandeniu; ∞vairios judòjimo formos, pavyz-
dÏiui, mank‰ta, sveikatingumo takas, tolimieji
Ïygiai ir kt.
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•
Pedagogai ir ∞staigos medicinos darbuotojai
(jeigu toki˜ yra) stebi vaik˜ sveikatà ir jà ana-
lizuoja kartu su tòvais; laiku atkreipia dòmes∞ ∞
pablogòjusià vaiko sveikatà ir rekomenduoja
tòvams kreiptis ∞ specialistus. Ruden∞ ir pava-
sar∞ vertina vaiko fizin∞ i‰sivystymà.

Tik visa sistema btin˜ priemoni˜ padeda vaikui augti sveikam, gerai vystytis.

•
Teikiama parama vaikams, turintiems neÏy-
mi˜ sveikatos sutrikim˜ (netaisyklinga laiky-
sena, plok‰ãiapadystò) ir fizi‰kai ne∞galiems.

•
Tòvai konsultuojami vaiko sveikatos stiprini-
mo klausimais; ∞traukiami ∞ sveiko gyvensenos
judòjimà.

Judòjimo skatinimo bdai
Prie‰mokykliniame amÏiuje turòt˜ bti skatinamas savaimingas vaik˜ judòjimas. Visas
vaik˜ gyvenimas prie‰mokyklinòje grupòje turòt˜ bti judrus. Vaikai patyrimà kaupia ju-
dòdami, veikdami, todòl jie turi turòti galimyb´ patys savo nuoÏira veikti, keisti buvimo
vietà, veiklos pobd∞. Jie gali intensyviau judòti specialiai tam pritaikytame kampelyje, erd-
vòje; gali turòti galimyb´ i‰bògti ∞ greta grupòs esanãià sal´, holà, koridori˜. Gali laisvai, savo
nuoÏira pagal savo poreikius judòti kieme, sporto aik‰tynuose, i‰vyk˜ ∞ pievà, mi‰kà, prie
upòs metu.

Pedagogui svarbu rpintis, kad:

•
laisvam judòjimui pakakt˜ erdvòs;

•
vaikai nebt˜ slopinami, draudÏiami;

•
vaikai noròt˜ judòti kiek ∞manoma ∞vairiau;

•
judòti noròt˜ visi vaikai, t. y. nebt˜ fizi‰kai
pasyvi˜ vaik˜;

•
judòjimo metu formuot˜si natrali, taisyk-
linga laikysena.

Savaiminio, laisvo judòjimo metu galima pasiekti daugelio programos tiksl˜ ir uÏdavini˜: padò-
ti vaikui pajusti judòjimo dÏiaugsmà; skatinti tyrinòti ir paÏinti j∞ supanãià erdv´; atrasti ir su-
vokti ∞vairius judòjimo bdus; keisti judòjimo greit∞, krypt∞; pasivarÏyti, palenktyniauti ir kt.

Specialiai neskatinami vaikai daÏniausiai tik vaik‰ãioja, bògioja, ‰okinòja, tad reikòt˜ ie‰koti b-
d˜ paskatinti ‰liauÏimà, ropojimà, vartymàsi, laipiojimà ir kitus savaime reãiau kylanãius judò-
jimo bdus.

PavyzdÏiui, jei ∞staigos kieme atsiranda karstyklò i‰ storo ‰akoto medÏio, daugeliui vaik˜ savai-
me kyla noras ja pasikarstyti; jei i‰vykoje sustojama prie didelio akmens, vaikai beveik visada
nori ant jo uÏsirop‰ti.

Aplinkos priemoni˜ skatinamas judòjimas

Parpindamas ∞vairi˜ priemoni˜ pedagogas kryptingai Ïadina vaik˜ judòjimà, todòl gali pasiek-
ti norimos judòjimo ∞vairovòs ir intensyvumo.

Ørengdamas grup´, pedagogas gali numatyti daugel∞ judòjimà skatinanãi˜ aplinkybi˜: natralias
klitis kelyje i‰ vieno veiklos kampelio ∞ kità – pral∞sti pro lankà, pastal´ ar kitas priemones; eiti
ar ropoti suolu; perlipti per pasità mink‰tà Ïaislà ar grind˜ pagalvòl´; nu‰okti nuo paauk‰tini-
mo ar laiptelio, eiti ant grind˜ paÏymòtomis pòdomis ar vingiuota linija, keisti krypt∞, orien-
tuojantis pagal i‰dòstytas rodykles, sliuogti virve, lipti kopòtòlòmis, vartytis ant ãiuÏinio ir kt.

Jei grupòje bus ∞rengtas krep‰inio lankas ir bus kamuoli˜, vaikai be raginimo bandys ∞mesti ka-
muol∞ ∞ krep‰∞. Jei bus ∞taisytos spynòs, nuolat atsiras besisupanãi˜.

Jei vaikai turòs sunki˜ Ïaisl˜, pavyzdÏiui, dideli˜ trinkeli˜, tu‰ãiaviduri˜ kaladÏi˜, kim‰t˜ ka-
muoli˜, jie ne‰ios juos, perkels i‰ vienos vietos ∞ kità – taip natraliai tvirtòs j˜ sausgyslòs, rau-
menys ir sànariai.

Kiekvienos prie‰mokyklinòs grupòs vaikai turòt˜ turòti galimyb´ du tris kartus per savait´ nau-
dotis sporto sale. Sporto salòje turòt˜ bti kuo ∞vairiausiam vaiko judòjimui paskatinti btinos
priemonòs.

Prie‰mokyklinio ugdymo grupòs kieme taip pat turòt˜ bti ∞rengtos aik‰telòs su priemonòmis,
skatinanãiomis ∞vair˜ judòjimà: kelmeliai – laipiojimui, „pasak˜ miestas“ – lindimui, ropoji-
mui, slydimui, kybojimui, laipiojimui ir kt., baseinas – braidymui ir kt.

Fizi‰kai ne∞gals vaikai gali turòti „savo“ priemoni˜ judòjimui: plok‰ãiapadÏiai gali turòti kili-
mòl∞ pòdoms masaÏuoti, volel∞, plok‰ãià lankà, kamuoliukà „eÏiukà“ – pòdoms mank‰tinti; ne-
taisyklingos laikysenos vaikas – „voriukà“, gimnastikos lazdas pratimams ir kt. Vaikai Ïino lai-
kà, kuris skirtas pasimank‰tinti ar ne‰ioti tam tikras priemones, ir pratinami patys atlikti tai,
kas naudinga j˜ sveikatai.

Parink´s reikiamas priemones ir tinkamai ∞reng´s aplinkà pedagogas skatina tam tikrà vaik˜ ju-
dòjimà ir taip kryptingai siekia daugelio programos tiksl˜ ir uÏdavini˜.

Jis neturòt˜ pamir‰ti, jog vien apsirpinimas priemonòmis dar negarantuoja intensyvios fizinòs
veiklos. Btina:

•
Nuolat numatyti ir pasilyti vaikams veiklà,
kuri bt˜ i‰‰kis j˜ patyrimui ir galimybòms:
i‰bandyti naujus judòjimo bdus; judòti vis il-
giau, intensyviau, tiksliau, grak‰ãiau, i‰rai‰kin-
giau; sugalvoti daugyb´ vieno judesio ar veiks-
mo variant˜ ir kt.

•
Parpinant priemones apmàstyti, ar pakaks
erdvòs judòjimui, ar bus saugu.

•
Numatyti pakankamai laiko vaik˜ veikimui
su priemonòmis ir ∞ranga, tik tuomet judòji-
mas taps intensyvus ir ∞vairus.

•
Saugoti vaikus, kai jie juda rizikingai (pavyz-
dÏiui, auk‰tai).

•
Padràsinti vaikus, paskatinti elgtis savaranki‰-
kai.
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Krybinò improvizacija judesiu

Tai – muzikos, poezijos atliepimas judesiu, laisvasis muzikalus ‰okis, ritmika, pantomima ir kt.
·is vaik˜ judòjimo skatinimo bdas itin vertingas, nes vaikai natraliai perima tautos kultros
vertybes, pratinasi i‰reik‰ti savo dvasios virpes∞, kurti, t. y. Ïadinamas ne tiek fizinis, kiek dvasi-
nis judesys. Siekiama, kad judòdami vaikai atskleist˜ individualyb´, krybi‰kumà, kad judesiai
bt˜ i‰rai‰kingi.

Pedagogas gali pasilyti vaikams plek‰notis per krtin´, pilvà, kaktà, caksòti lieÏuviu, mirksòti
akimis, Ïygiuoti, atrandant rai‰kos knu ir judesiu bdus, kno ritminius instrumentus, jude-
sio „kalbà“.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas gali paskatinti mimika, kno poza, judesiu i‰reik‰ti poj-
ãius, veiksmus, emocijas, jausmus, mintis, idòjas – pavyzdÏiui, „paragavau citrinos“, „rodau,
kaip myliu mamyt´“, „kalbuosi su draugu be ÏodÏi˜“.

Galima skatinti judesiu vaizduoti civilizacijos rei‰kinius: mechanizm˜ judòjimà (tiksi laikrodis,
juda robotas, pakyla ir skrenda lòktuvas), darbo veiksmus (juda konvejeris, kapojamos malkos),
gamtos rei‰kinius (puãia vòjas, lyja), gyvybòs tarpsnius (‰liauÏia vik‰ras, vik‰ras òda pien´, kabo
kokonas, i‰ kokono pasirodo drugelis, dÏiovina sparnus ir nuskrenda).

Skatinti vaikus laisvai improvizuoti, kurti skambant muzikai, ritmingai kalbai, pagal ‰viesos ir
‰e‰òli˜ Ïaismà (‰okti, eiti ratelio, trepsòti, spragsòti pir‰tais, Ïaisti, erzintis, vaizduoti pasak˜,
liaudies Ïaidim˜ veikòjus). Skatinti nupie‰ti ‰ok∞, judes∞, skanduoti ‰okinòjant per virvut´, ni-
niuoti supant lòl´ ir kitaip sieti judes∞ su garsu, spalva, ÏodÏiu.

Pedagogas vaikus skatina:

•
judòti laisvai pagal vidin∞ ritmà ir tempà;

•
tyrinòti judesius ir i‰reik‰ti nuotaikas, jaus-
mus, idòjas judesiu;

•
judesiu i‰reik‰ti ∞vairius surastus i‰keltos kry-
binòs uÏduoties sprendimus;

•
eksperimentuoti atrandant naujus judòjimo
bdus;

•
atsirinktus judesius ritmi‰kai kartoti;

•
keistis idòjomis su kitais sudarant bendro ju-
dòjimo planà;

•
individualiai ir drauge kurti trumpus epizo-
dus, siuÏetus su pradÏia, vyksmu ir pabaiga.

•
judant vis labiau kontroliuoti judesius;

•
koordinuotai atlikti fizinius veiksmus, steng-
tis judòti visu knu ir judinti kno dalis;

•
mokytis kuo tobuliau atlikti atskirus veiks-
mus;

•
atlikti sugalvotas judesi˜ kombinacijas;

•
bandyti atlikti judesius i‰rei‰kiant tam tikrà
nuotaikà, pary‰kinant mint∞;

•
i‰rai‰kingai atlikti judesius;

•
bandyti veikti pavieniui ir kartu su kitu.

Vaikai mokosi:

Taigi pedagogo skatinami vaikai gali ne tik improvizuoti pagal muzikà, bet ir patys kurti ‰o-
kius, siuÏetus, vaidinimus be ÏodÏi˜.

Klausim˜ sprendimas krybiniu judesiu

·io vaik˜ judòjimo skatinimo bdo esmò – jei vaikams kilo klausim˜, pavyzdÏiui, kaip vaik‰to
lòlò, ar kaip skrenda lòktuvas, jie skatinami tai pavaizduoti judesiu, pirmiausia visaip i‰bandant,
i‰tyrinòjant judòjimo bdus. Klausimà gali suformuluoti pedagogas. Tarkim, jis silo vaikams
judesiu pavaizduoti traukinio vaÏiavimà, linij˜ raizgalyn´, dÏiaugsmà, lides∞. Vaikai skatinami
judòti savitai, originaliai, vedami vidinòs pajautos. ·is bdas ugdo krybinio màstymo ir rai‰-
kos judesiu sàsajas.

Eksperimentavimas judesiu ir judòjimu, tyrinòjant ir tobulinant savo kno fizines
galimybes

Vaikai skatinami visaip i‰bandyti kuo ∞vairesnius judòjimo bdus.

Eiti pristatomuoju Ïingsniu pirmyn, ∞ ‰al∞, kryÏminiu Ïingsniu, auk‰tai keliant kelius, mojant
kojas atgal, pritpus ir atbulomis. Eiti sumaÏintu atramos plotu – lanku, virve pristatomuoju
Ïingsniu tiesiai, ‰onu, pristatant pòdà prie pòdos, pakaitiniu Ïingsniu, sustojus pasistiebti. Eiti
nedideliame auk‰tyje (ràstu, gimnastikos suoleliu), atliekant ∞vairius judesius rankomis ir kojo-
mis, eiti darant poskius, ‰onu, ties viduriu prasilenkiant su kitu; su smòlio mai‰eliu rankose,
ant galvos. Eiti greitai, eiti ar bògti ∞kalnòn ar nuokalnòn, pristatomuoju ar pakaitiniu Ïingsniu,
atliekant judesius rankomis. Eiti greitai, eiti ir bògti paeiliui, perÏengiant kelias klitis.

·liauÏti, ropoti, l∞sti i‰bandant ne∞prastus bdus: ‰liauÏti per suolel∞ pilvu, prisitraukiant ranko-
mis, ropoti nuoÏulnia lenta, gimnastikos suoleliu, ant Ïemòs padòtomis ir nuoÏulniai pakelto-
mis kopòãiomis (pirmyn ir atgal); pral∞sti pro kelias ∞vairaus auk‰ãio klitis priekiu, ‰onu, pri-
statomuoju Ïingsniu, pritpus.

Lipti gimnastikos sienele pakaitiniu Ïingsneliu, perlipti  ∞striÏai nuo vienos gimnastikos sienelòs
ant kitos, keisti laipiojimo tempà, uÏlipti ant dideli˜ statini˜ i‰ mink‰t˜ ritini˜, ark˜, laipteli˜,
staãiakampi˜, perlipti nuo vieno j˜ ant kito, bandyti lipti virvinòmis kopòtòlòmis, stambiu
tinklu.

Atlikti ‰uoliukus abiem kojomis (pasistiebus, vietoje ir judant pirmyn, atgal), viena koja (vietoje
ir pirmyn); pa‰okti siekiant daikto (i‰ vietos, ∞sibògòjus, viena ar abiem kojomis, apsisukant apie
save); per‰okti per nedidel´ klit∞; ‰okti i‰ vietos arba ∞sibògòjus ∞ tol∞ ir ∞ auk‰t∞.

I‰bandyti ∞vairius judesius kojomis, rankomis, visu knu vietoje. Stovint pasistiebti, atsistoti ant
kuln˜ ir vòl nusileisti ant pad˜; kelti ir nuleisti sulenktà per kel∞ kojà, moti i‰tiesta koja pirmyn
ir atgal, perÏengti per ∞vairius rankomis laikomus ∞rankius pirmyn ir atgal, pasisukti kairòn, de-
‰inòn ∞vairiai laikant rankas (∞ ‰alis, auk‰tyn, uÏ galvos) ar darant jomis judesius, perduodant
daiktà draugui, padedant j∞ uÏ sav´s; pasilenkti pirmyn, atgal, ∞ ‰onus, sukti liemen∞, galvà. Sò-
dint atlikti ∞vairius judesius i‰tiestomis ir sulenktomis kojomis, koj˜ pir‰tais paimti ∞vairius
daiktus, sulenkti kojas; tiesiomis kojomis paimti daiktus i‰ vienos kojos ∞ kità; pasisukti kairòn,
de‰inòn, pirmyn, atgal ∞vairiai laikant rankas. Gulint priglausti kojas prie krtinòs, i‰tiesiant lò-
tai nuleisti ant grind˜, pakaitomis kelti kojas auk‰tyn, sukti ratus, „vaÏiuoti dviraãiu“, gulint
ant pilvo i‰tiesus rankas apsiversti ant nugaros ir atgal; pakelti galvà kuo auk‰ãiau, i‰silenkti.

Pedagogas gali paskatinti vaikus tyrinòti, kuri j˜ ranka ir koja dominuoja. Pasilyti mesti, stumti
∞vairaus sunkumo kamuolius tolyn de‰ine ir kaire ranka i‰ vis˜ jòg˜; suspausti lauko teniso ka-
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muoliukà, kelti smòlio mai‰elius, mesti sviedin∞, smòlio mai‰el∞, akmenukus ∞ taikin∞ viena ir ki-
ta ranka, i‰siai‰kinant, kuri ranka stipresnò, vikresnò. Spirti kamuol∞ kaire ir de‰ine koja kiek
∞manoma toliau, spirti ∞vairaus svorio kamuolius ar kamuol∞ ∞ vartus pajuntant, kuri koja stip-
resnò ir taiklesnò.

Akies ir rankos ry‰∞ lavinti galima pasilant vaikams atlikti ∞vairius judesius su ∞rankiais: lazdelò-
mis, juostelòmis, lankais. Tuomet ranka, kurioje laikomas ∞rankis, sekama akimis.

Judesi˜ tikslumo, taiklumo siekiama ridenant sviedin∞ pro vartus, taikant ∞ daiktus, metant ∞
vir‰˜, per tinklà, virvut´, ∞ nejudanãius ir judanãius taikinius, viena ar abiem rankomis nuo
krtinòs, i‰ uÏ galvos, i‰ apaãios, vienas kitam judant.

Vaikus reikòt˜ skatinti tyrinòti, kur ir kaip knas juda. Judòti grupòs, sporto salòs, lauko aik‰te-
lòs ar kitoje erdvòje: pirmyn–atgal, de‰inòn–kairòn (tiesiai, ratais, vingiais); auk‰tyn–Ïemyn (pa-
‰okti, per‰okti, nu‰okti, lipti kopòtòlòmis, lauko aik‰telòs ∞ranga, sliuogti); Ïeme (‰liauÏti, ropo-
ti, vartytis), paÏeme (eiti keliais, keturiomis, judòti varlòs ‰uoliukais), kaip galima auk‰ãiau (eiti
ant pir‰t˜, ant kuln˜, ant pakylos).

Vaikai skatinami judòti ∞vairiu tempu, naudojant daug ir maÏai jògos (greiti ir lòti, staigs ir
laipsni‰ki, energingi ir silpni judesiai).

Judòti vietoje (sibuoti, susiriesti) ir erdvòje keiãiant padòt∞ (eiti, bògti, ‰okuoti).

Atrasti kuo ∞vairesnius atskir˜ kno dali˜ judesius: rank˜, koj˜, liemens, galvos, veido.

Tradiciniai Ïaidimai ir Ïaidimai su taisyklòmis (ypaã judrieji)
Tinkamai parinkus Ïaidimus, galima ∞gyvendinti beveik visus programoje numatytus tikslus
ir uÏdavinius. Itin vertingas yra tradicini˜ Ïaidim˜ taikymas visos vaik˜ veiklos ir kno kul-
tros valandòli˜ metu. Juos Ïaisdami vaikai natraliai atkreipia dòmes∞ ∞ daugel∞ tradicini˜
vertybi˜, perima tam tikrus veiklos ir elgesio bdus ir, Ïinoma, ugdomi fizi‰kai.

Be to, vaikai labai mògsta ‰iuos judrius Ïaidimus, lengvai j˜ i‰moksta. I‰ pradÏi˜ j˜ pasimok´
visi kartu drauge su pedagogu, vòliau noriai juos ÏaidÏia savaranki‰kai, patys tampa Ïaidim˜
vedòjais, pamoko Ïaidim˜ jaunesnius vaikus, brolius, seseris.

Îaidimai einant, bògant aplink ratel∞,  ratelio viduje, sekant vedòju.

„âiupk stovint∞“

Îaidòjai eina ratu, viduryje – gaudytojas. Kai gaudytojas artinasi prie Ïaidòj˜, ‰ie turi greitai
pritpti. Jei gaudytojas suduoda nesuspòjusiam pritpti Ïaidòjui, ‰is tampa gaudytoju. O bu-
vusysis rato vidury eina ∞ jo vietà. I‰ Ïaidimo i‰eina tie Ïaidòjai, kuriems gaudytojas suduoda
tris kartus.

„Vòjas“

Vaikai-plunksnos sustoja breliu prie‰ vaikà, kuris vaizduoja „vòjà“. „Vòjas“ puãia (eina) ∞
vienà pus´, ir „plunksnos“ skrenda (vaikai eina) ∞ tà pus´, „vòjas“ pasisuka ∞ kità pus´,
„plunksnos“ – irgi ∞ kità pus´, „vòjas“ puãia ∞ „plunksnas“ – vaikai traukiasi atgal, „vòjas“ s-
kuriu sukasi – sukasi ir „plunksnos“. Vaikai visà laikà seka „vòjà“ ir pagal j∞ atlieka visus
veiksmus.

Îaidimai bògiojant, kai sprunkama nuo gaudytojo

„Diena–naktis“

Visi sustoja ∞ eil´ vienas ‰alia kito ir i‰siskaiãiuoja pirmais antrais. Pirmieji pavadinami „diena“,
o antrieji – „naktimi“. Pedagogui i‰tarus „diena“, Ïaidòjai, kurie yra „diena“, bòga, o „naktys“
stengiasi juos pavyti. Îaidimas baigiasi, kai visos „dienos“ bna pagautos. Tada ÏaidÏiama at-
virk‰ãiai.

„Gandras ir varlòs“

Vidury aik‰tòs nubròÏiamas didelis kvadratas – tai „bala“. Joje gyvena „varlòs“. Balos pakra‰-
ãiais vaik‰ãioja du „gandrai“. Gandrams su‰ukus „i‰ balos“, „varlòs“ bòga i‰ balos, o „gandrai“
jas gaudo.

„Treãias bòga, treãias vejasi“

Vaik˜ poros sudaro ratà. Vaikai poroje stovi vienas kitam uÏ nugaros. Tarp por˜ – 3 Ïingsni˜
tarpas. Du vaikai bògioja tarp por˜, neatitoldami nuo rato. Vienas i‰ j˜ gaudo, kitas nuo jo bò-
ga. Vejamasis, sustoj´s prie‰ vienà kurià porà, yra nelieãiamas. Tada stovintis tos poros uÏpaka-
lyje tampa vejamuoju ir bòga nuo gaudytojo. Jei gaudanãiajam pasiseka pagauti nuo jo bògant∞-
j∞, jiedu pasikeiãia vaidmenimis.

„Îuvis gaudyti“

Vienas Ïaidòjas – „tinklas“, visi kiti – „Ïuvys“. I‰skòt´s rankas, „tinklas“ gaudo „Ïuvis“. Suga-
v´s kurià nors „Ïuv∞“, „tinklas“ tuoj su ja susiima rankomis ir gaudo kitas „Ïuvis“. Kiekviena
pagauta „Ïuvis“ prisikabina ir didina „tinklà“. ÎaidÏiama, kol ∞ „tinklà“ „susimezga“ visi Ïai-
dòjai.

Îaidimai ‰liauÏiant

Vaikai suklaupia dviem lygiomis eilòmis; atsiremia rankomis ∞ grindis ir ‰itaip kiekviena eilò pa-
daro „tunel∞“. Davus Ïenklà, klpantis gale vaikas ‰liauÏia per „tunel∞“, antrasis paskui ir t. t.
Per‰liauÏ´s atsiklaupia kitam gale „tunelio“ ir atsiremia rankomis ∞ grindis. Laimi vaikai, kurie
greiãiau per‰liauÏia per „tunel∞“.

Îaidimai ‰uoliuojant

„Varli˜ mu‰tynòs“

Vaikai po du sutupia vienas prie‰ kità. Atstat´ delnus, ‰okinòdami stengiasi vienas kità apversti,
pasodinti. Atsistoti negalima, kol vienas nebus nugalòtas.

„Varli˜ lenktynòs“

Îaidòjai sustoja poromis, nugaromis vienas ∞ kità. Per alknes susikabina rankomis, pritupia ir
‰oka abu ∞ priek∞ taip, kad pirmojo kojos atstoja „varlòs“ priekines kojas, o antrojo – uÏpakali-
nes. Laimi ta pora, kuri toliausiai nu‰okuoja neatsisòdusi ant Ïemòs.
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„Kaminkròtys“

Viename aik‰tòs gale, uÏ linijos, sustoja vaikai, o vidury aik‰tòs – „kaminkròtys“. „Kaminkrò-
tys“ klausia: „Kas bijo kaminkròãio?“. Vaikai atsako: „Niekas“ ir bòga iki kito aik‰tòs galo li-
nijos, o „kaminkròtys“ juos gaudo. Pagautasis tampa „kaminkròãio“ padòjòju. Laimi paskuti-
nis lik´s nepagautas vaikas.

Îaidimai jògai lavinti

„Virvòs traukimas“

Dvi vienodà skaiãi˜ vaik˜ turinãios komandos stovi gretomis viena prie‰ kità ir laiko virv´. Vir-
vòs vidurys paÏymòtas uÏri‰ta skarele, o aik‰tòs vidurys – nubròÏta linija. Virvòs vidurys su aik‰-
tòs vidurine linija turi sutapti. Davus Ïenklà, kiekviena komanda stengiasi patraukti virv´ per
vidurin´ linijà ∞ savo pus´. Laimi tai ∞veikusi komanda.

„Karuãi˜ lenktynòs“

Vaikai sustoja po du prie pradinòs linijos. Vienas vaikas atsiremia rankomis ∞ grindis, kitas laiko
j∞ uÏ koj˜ auk‰ãiau keli˜ arba uÏ kuln˜. Davus Ïenklà, „karuãiai“ vaÏiuoja“, t. y. pirmasis vaikas
rankomis eina aik‰telòs gale paÏymòtos linijos link.

Îaidimai vikrumui lavinti

„·unys ir katòs“

Vaikai suskirstomi ∞ dvi komandas: pusò vaik˜ – „‰unys“, kita pusò – „katòs“. „·unys“ paÏymi-
mi kokiais nors Ïenklais: rai‰ãiais, skarutòmis ir kt. Visi ropoja aik‰tòje. Davus Ïenklà, „‰unys“
gaudo „kates“, kurios bòga nuo „‰un˜“ ir stengiasi uÏlipti ant ∞vairi˜ prietais˜. Ant prietais˜ uÏ-
lipusi˜ „kaãi˜“ gaudyti negalima. Paskui suskaiãiuojama, kiek „kaãi˜“ „‰unys“ pagavo. Toliau
vòl ÏaidÏiama i‰ naujo, tik pasikeitus vaidmenimis. Laimi tie, kurie, bdami „‰unimis“ sugavo
daugiau „kaãi˜“.

„Ki‰kis nelaisvòje“

Susiòm´ rankomis vaikai stovi ratu. Vidury rato „ki‰kis“ – vaikas, kuris nori pabògti. „Ki‰kis“
gali pral∞sti pro tarpus ar per‰okti per rankas. Ratu stovintys vaikai stengiasi „ki‰kio“ i‰ nelaisvòs
nei‰leisti. Kai „ki‰kiui“ pasiseka pasprukti, „ki‰kiu“ tampa de‰inòje stovintis vaikas, pro kur∞
„ki‰kis“ paspruko.

„I‰bir´s raidynas“

Vaikams prie mar‰kinòli˜ prisegamos kortelòs, ant kuri˜ para‰yta po vienà raid´. Po signalo
vaikai bògioja po sal´, o du i‰rinkti gaudytojai juos gaudo. Pagav´ nusega kortel´. Îaidimo pa-
baigoje vaikai skaiãiuoja, kiek pagavo „raidÏi˜“. Nepagautos „raidòs“ laimi.

„·lubas raguolis“

„Raguolis“ gaudo kitus vaikus, ‰okinòdamas ant vienos kojos. Jei atsistoja ant abiej˜ koj˜, tai
tada jis turi sugauti du Ïaidòjus ir tik sugautas antrasis tampa „raguoliu“. ·okinòdamas „raguo-
lis“ gali pakeist vienà kojà kita, bet negali atsistoti abiem kojom. Jei vaik˜ daug, gali bti keli
„raguoliai“.

„Rai‰ieji“ lenktyniauja“

Îaidòjai sustoja poromis. Stovintieji uÏ nugar˜ paima prie‰ais stovinãiuosius viena ranka uÏ
peties, kita uÏ kojos. Pirmieji turi ‰okinòti ant vienos kojos. Poros lenktyniauja. Laimi ta, ku-
ri pirmiau pasiekia tikslà.

Îaidimai ridenant, mòtant ir gaudant kamuol∞

„Kuo toliau“

Vaikai stovi viena greta. Kiekvienas turi po kamuol∞. Davus Ïenklà, kiekvienas stengiasi kuo
toliau nuridenti savo kamuol∞. Kieno kamuolys nurieda toliausiai, tas laimi.

„Kuo daugiau“

Vaikai sòdi ratu i‰Ïergtomis kojomis taip, kad lieãia savo kaimyn˜ kojas ir ridena vienas ki-
tam kamuolius. Kiekvienas vaikas stengiasi paimti kit˜ ridenamus kamuolius, kuriuos turi
pasiekti neatsikeldamas i‰ savo vietos, ir ‰itaip kuo daugiau j˜ prisirinkti. Laimi tas vaikas,
kuris prisirinko daugiausiai kamuoli˜.

„Kamuolys ratu“

Vaikai sustoja dviem ratais per 2–3 Ïingsnius vienas nuo kito. Kiekvieno rato vaikai meta pa-
eiliui vienas kitam kamuol∞, nò vieno nepraleisdami. Kai kamuolys nukrinta, metusysis j∞ pa-
ima ir meta kitam. Laimi ratas, kurio Ïaidòjai maÏiau kart˜ nepagavo kamuolio.

„Mokykla“

Vaikai sustoja pusraãiu. Vienas vaikas – „pedagogas“ – sustoja prie‰ juos uÏbròÏtame rate.
Davus Ïenklà, „pedagogas“ meta kamuol∞ stovinãiam de‰inòje pusòje, o ‰is pagav´s meta at-
gal. Paskui „pedagogas“ meta kitam ir t. t . Kiekvienas teisingai atlik´s veiksmus vaikas nuei-
na Ïingsn∞ atgal – pereina ∞ „auk‰tesn´ klas´“. Neatlik´s uÏduoties vaikas lieka vietoje. Toliau
kamuolys metamas antrà kartà ir t. t., kol septynis kartus pereina visà eil´. Laimi vaikas, per-
òj´s ∞ „dvyliktàjà klas´“.

Îaidimai greiãiui lavinti

„Suplojus bòk“

Vaikai poromis susiòm´ rankomis eina arba bòga ratu. Rato vidury stovi vienas vaikas; jam
suplojus, visi paleidÏia savo poras ir bòga prie sienos, taip pat prie sienos bòga ir stovòjusysis
viduryje. Kiekvienas palieãia sienà ir susiima su kitu ∞ porà. Su tuo paãiu susikabinti ∞ porà
negalima. Poros vòl sudaro ratà, o lik´s be poros eina ∞ vidur∞.
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Îaidimai bendravimui ugdyti

„Pleputis“

Vaikai susòda ratu. I‰renkamas „pleputis“. Jis ima pasakoti apie kok∞ nors daiktà (gyv∞, pasa-
k˜ veikòjà ir pan.). Reikia kalbòti tol, kol kas nors i‰ vaik˜ atspòja, apie kà ‰neka „pleputis“.
Atspòjusysis tampa „plepuãiu“. Pedagogas turòt˜ aktyviai dalyvauti Ïaidime.

„Spòk“

Vaikai sòdasi ratu. Vienas i‰renkamas „nebyliu“. Jis sòdasi ant kòdòs ir turi sugalvoti kok∞
nors daiktà. Vaikai jo klausinòja apie tà daiktà, pavyzdÏiui: „ar valgomas?“, „ar skraido?“ ir t.
t. ir turi j∞ atspòti. „Nebylys“ atsakinòja tik galvos linkãiojimais arba mimika. Kuris vaikas su-
galvotà daiktà atspòja, tampa „nebyliu“.

„Vilkas ir Ïàsys“

Vaikai („Ïàsys“) sustoja vienas uÏ kito, laikosi vienas antro liemens. Prie‰ais – pritp´s vienas
vaikas („vilkas“) – krap‰to grindis. Pirmas vaikas („Ïàsinas“) klausia:

– Vilke, vilke, kà darai?

„Vilkas“ atsako:

– Duobel´.

– Ko ie‰kai?

– Adatòlòs.

– Kà sisi?

– Mai‰el∞.

– Kà dòsi?

– Îàsel´.

– I‰ kieno pulkelio?

– I‰ tavo.

– A‰ neduosiu.

– A‰ pagausiu.

„Vilkas“ puola „Ïàs˜“ gaudyti i‰ galo. „Îàsinas“ jas gina. Taip gaudo i‰ eilòs nuo galo, kol vi-
sas i‰gaudo.

Pedagogas gali parinkti ir daugiau ∞vairesni˜ Ïaidim˜, ∞domi˜ vaikams.

Judòjimas pagal pedagogo arba kurio nors vaiko (vedòjo) kuriamà siuÏetà
Pedagogas arba vaikas veda Ïaidòj˜ vorà ir apibdina situacijas: „I‰bògo ki‰kuãiai palakstyti po
pievel´“ (visi i‰silaksto, striksi, pavirt´ „ki‰kuãiais“); „O dabar atslikina vilkas, ki‰kuãiai sprun-
ka ∞ namelius“ (visi bòga uÏ linijos –„∞ namelius“) ir pan. SiuÏetà gali kurti visi vaikai, vienas po
kito silydami idòjas judòjimui.

Îaidimai koordinacijai lavinti

„MilÏinai ir nyk‰tukai“

Vaikai eina vienas paskui kità pasistieb´ ant pir‰t˜ („milÏinai“). Davus sutartà Ïenklà, visi sutu-
pia ir eina atsitp´ („nyk‰tukai“).

„Perne‰k ant galvos“

Vaikai suskirstomi ∞ dvi komandas. Visi sustoja eile prie pradinòs linijos, nuo kurios uÏ a‰tuo-
ni˜ Ïingsni˜ nubròÏiama baigiamoji linija. Kiekvienas vaikas ant galvos uÏsideda po knygel´,
kurios negalima laikyti rankomis. Davus Ïenklà visi eina ar bòga iki baigiamosios linijos. Jei
knygelò nukrenta arba vaikas paima jà rankomis, jis i‰eina i‰ Ïaidimo. Laimi komanda, ku-
rioje lieka daugiau vaik˜.

Îaidimai statikai ugdyti

„Statulos“

Vaikai bògioja salòje ar lauke aik‰telòje. Pedagogui su‰ukus: „Stot“, visi vaikai sustoja ir neju-
dòdami i‰laiko tokià pozà, kurioje buvo pedagogui pasakius „Stot“.

„Gandras“

Vaikai bògioja po aik‰tel´ ar sal´ ir gaudo „varles“. Pedagogui su‰ukus: „Gandrai, stot“, visi
vaikai atsistoja ant vienos kojos ir stovi tol, kol pedagogas nepasako: „Gaudyt“.

„Ledinòs figros“

Vaikai nusisuka ∞ sienà. Vienas vaikas paliekamas. Jis padaro kokià nors figrà. Tuomet pe-
dagogas j∞ uÏdengia paklode. Atòj´ vaikai turi padaryti tokià paãià figrà. Nudengus paklod´,
vaikai ie‰ko, kuo skiriasi ir pana‰i savo ir padaryta figra.

Îaidimai smulkiajai motorikai lavinti

„Pie‰imas“

Kiekvienam vaikui duodama po vienà padòklà, ∞ kur∞ pripilta man˜ kruop˜ ar ‰varaus smò-
lio.Vaikai pir‰tu pie‰ia ∞vairius simbolius ar raides. Jei vaikas suklysta, padòklas pajudinamas
ir vòl pie‰iama i‰ naujo. Pie‰ti galima pagal ritmà, grojant muzikai arba vis kitu pir‰tu.

„Karoliukai“

Kiekvienam vaikui duodama po du indelius: viename suberta balt˜ pupeli˜, kitame – tam-
si˜. Tada vaikai ant silo su adata turi suverti margà vòrinòl∞. Kas greiãiau suveria, tas laimi.
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•
Kas mums gali padòti susirgus, susiÏeidus?
Jei pasijutai blogai ar susiÏeidei, reikia apie tai pasakyti suaugusiajam. Jeigu jo ‰alia nòra – drau-
gui, kuris surast˜ suaugus∞j∞. Susirgus padòti gali gydytojai. DaÏniausiai gydomasi namuose,
kartais suaugusieji kvieãia greitàjà pagalbà, kartais greitosios pagalbos automobilis veÏa ∞ ligoni-
n´. Greitàjà pagalbà galima kviesti paãiam, jei ‰alia nòra suaugusi˜j˜, o atsitiko nelaimò arba
jautiesi labai blogai.

•
Ar bna atvej˜, kai nesergame, bet jauãiamòs blogai? Kas mums gali padòti?
Jauãiamòs blogai, kai susipykstame su tòveliais, draugais. Kai nusiÏengiame, nesilaikome susita-
rim˜, nuskriaudÏiame kità. Kai kitas mus nuskriaudÏia. Kai nòra su kuo Ïaisti. Kai tòveliai pa-
lieka vienà namuose. Padòti gali draugai, pedagogas, tòvai, taãiau reikia jiems apie tai pasakyti.

•
Koks elgesys pavojingas sveikatai, rizikingas?
Pavojinga imti saldumynus ar Ïaislus i‰ nepaÏ∞stam˜ Ïmoni˜, eiti su jais, kai kvieãia, nepasi-
klausus tòv˜ ar pedagogo. Nesaugu vienam eiti per gatv´, btina gerai Ïinoti keli˜ eismo tai-
sykles ir Ïenklus. Jei vienas i‰eini ∞ mi‰kà ar i‰vaÏiuoji ∞ miestà, gali pasiklysti ir nerasti kelio na-
mo. Nesaugu vaik‰tinòti statyb˜ aik‰telòse, prie vandens tvenkini˜, prie dirbanãi˜ mechaniz-
m˜. Negalima imti degtuk˜, be suaugusi˜j˜ naudotis elektros ir duj˜ ∞taisais ir kita. Nevalgyti
neÏinomo maisto (uog˜, sòkl˜), maisto, turinãio neskan˜, ∞tartinà kvapà, taip pat kit˜ palikto
maisto. Patekus ∞ bòdà reikia nusiraminti, kreiptis ∞ pirmà sutiktà Ïmog˜ ir pra‰yti pagalbos.

•
Kaip galime saugoti akis, ausis, dantis?
Regòjimui kenkia televizija, blogas ap‰vietimas, aki˜ trynimas purvinomis rankomis, dulkòs,
traumos. Îaidim˜ ir veiklos vieta turi bti gerai ap‰viesta, ‰vari. Jei Ïirime televizori˜, reikia
leisti akims pailsòti. Ausis gali suÏeisti labai didelis garsas, smulki˜ daikt˜ ki‰imas ∞ ausies landà.
Dantims gali pakenkti rie‰ut˜ ir kit˜ kiet˜ daikt˜ kramtymas, besaikis saldumyn˜ valgymas,
labai kar‰tas ir ‰altas maistas. Dantis saugome juos valydami, po valgio skalaudami burnà. Bti-
na nuolat plauti rankas ir praustis veidà.

•
Kà daryti, kad kno laikysena bt˜ taisyklinga?
Pasirinkti patogià padòt∞ ÏaidÏiant, pie‰iant, klausantis pedagogo skaitomos istorijos – gulòti
ant kilimo, sòdòti turki‰kai, sòdòti ant kamuolio, taisyklingai sòdòti ant kòdòs prie staliuko ir kt.
Tyrinòti, kaip sòdint maÏiau pavargstama. Daug ir ∞vairiai judòti, pakyboti laikantis rankomis
gimnastikos sienelòs skersinio, pavaik‰ãioti su knyga ant galvos, pastovòti prie sienos suglaudus
kojas, remiantis ∞ sienà kulnais, sòdmenimis, nugara, pakau‰iu.

Estafetòs
Tai vaik˜ labai mògstama judòjimo forma, nes judòjimo bdas greitai keiãiasi, yra galimybò pa-
rungtyniauti, pasijusti vienos komandos nariais, „pasirgti“ uÏ draugus.

Sportiniai Ïaidimai
Jie skatina vaikus susirungti, i‰bandyti jògas, i‰mokti laimòti ir pralaimòti ir, savaime supranta-
ma, lavina fizines vaik˜ galias. DaÏniausiai prie‰mokyklinòje grupòje taikomi vaikams patrauk-
ls sportini˜ Ïaidim˜ elementai: pavyzdÏiui, kamuolio mòtymas ∞ krep‰∞; kamuolio spardymas
aik‰telòje ir kt.

Pratimai
Naudotini ir fiziniai pratimai, taãiau prie‰mokyklinòje grupòje jie taikomi tik tada, kai negali-
ma pritaikyti kit˜ judòjimo bd˜. Organizuojant vaik˜ judòjimà, jie neturòt˜ vyrauti.

Supratimo apie sveikatà ugdymo bdai
Prie‰mokyklinòs grupòs pedagogas turòt˜ labai daug dòmesio skirti vaik˜ supratimui apie
sveikatà plòtoti ir sveikatos saugojimo ∞gdÏiams ugdyti. Gali bti naudojami ‰ie bdai.

Pokalbis-diskusija
Ji suteikia vaikams galimyb´ pasidalyti savo mintimis, jausmais ir nuomone viena ar kita
sveikatos tema tarpusavyje ar su pedagogais.

Diskusija vertinga, nes vaikai skatinami màstyti, dalintis patyrimu, i‰reik‰ti nuomon´, i‰girs-
ti ir kitaip mananãius savo bendraamÏius. Pokalbis prapleãia ir pagilina vaik˜ Ïinias, leidÏia
jiems pritaikyti tai, kà jau Ïinojo. MaÏesni˜ ir didesni˜ vaik˜ grupeli˜ pokalbius galima
rengti ∞vairiomis temomis.

•
Kas yra sveikata? Kà rei‰kia bti sveikam?
Kaip jauãiamòs, kai esame sveiki? Kaip jauãiamòs, kai sergame?

•
Kodòl susergame?
Ar tinkamai maitinamòs? Ar pakankamai judame? Ar rengiamòs atsiÏvelgdami ∞ oro tempera-
trà ir sàlygas? Ar prausiamòs, valome dantis? Ar grdinamòs?

•
Kaip galima i‰vengti lig˜, traum˜ ir kitoki˜ sveikatos sutrikim˜?
Valgyti daug darÏovi˜, maÏiau saldumyn˜. Kasdien bti gryname ore. Îaisti, judòti, spor-
tuoti. Su‰ilus negerti ‰alto vandens ir kt. Prie‰ valg∞ plautis rankas. Nebti ‰alia ãiaudinãio,
kostinãio Ïmogaus.

•
I‰ ko mes suprantame, kad susirgome?
Nesinori Ïaisti, valgyti, norisi gulòti. Kà nors skauda, bloga, kreãia ‰altis, svaigsta galva.
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Vaidmeniniai Ïaidimai
Vaikai gali suvaidinti kokià nors gyvenimo situacijà. Kiti gali tà situacijà aptarti, vertinti jà, pa-
vyzdÏiui, ar vaikas pasielgò saugiai, ar tai nepakenks jo sveikatai ir kt. Vaidindami vaikai turi
galimyb´ patikrinti savo jausmus, mintis ir poelgius. Vaidinimai duoda daug peno pokalbiams,
diskusijoms, ginãams ir vaikai bna labai linksmi.

„Minãi˜ lietus“

Darosi vis populiaresnis ugdymo metodas, skatinantis minãi˜ tòkm´ tam tikra tema, problema.
Metodas daÏnai naudojamas suaugusi˜j˜ idòjoms generuoti suaugusiems, bet praktika parodò,
kad jis ne maÏiau tinka ir vaikams.

Tekstas

Pasaka, eilòra‰tis, dainelò, garsiai ir rai‰kiai pedagog˜ perskaitytas informacinis tekstas gali pa-
skatinti vaikus: susidomòti kokia nors tema; suteikti ∞taigumo; teikti btinà informacijà ir kt.

Kasdienis praktikavimas
Daugelio sveikatai svarbi˜ ∞gdÏi˜ vaikas i‰moksta, nuolat juos praktikuodamas. Pedagogas tu-
ròt˜ nepamir‰ti vaiko uÏ tai pagirti, kartu su juo pasvarstyti, kodòl tai svarbu sveikatai ir kt.

Pedagogas turòt˜ skatinti vaikus laikytis asmens higienos: plauti rankas prie‰ valg∞, po valgio, ska-
lauti burnà, valyti dantis, susi‰ukuoti.

Skatinti vaik˜ savaranki‰kumo ∞gdÏius: uÏsiri‰ti bat˜ rai‰telius, susisagstyti drabuÏius, apsireng-
ti atsiÏvelgiant ∞ oro sàlygas; naudotis tualetu, kosint ar ãiaudint prisidengti burnà nosine, ser-
vetòle, i‰siskalbti ne‰varià nosin´.

Pedagodas turòt˜ skatinti vaikus Ïaisti, judòti lauke (kieme, mi‰ke, parke, prie vandens telkini˜),
grdintis oru, saule ir vandeniu: ruden∞ ir pavasar∞ vaÏinòti dviraãiais, rieduãiais, paspirtukais,
Ïiemà – rogutòmis, bandyti slidinòti ir ãiuoÏti. ·iltu met˜ laiku vaik‰ãioti basiems, braidyti at-
viruose vandens telkiniuose, maudytis uÏdaruose ir atviruose vandens baseinuose, Ïaisti, ta‰ky-
tis, mokytis plaukti. I‰mokti kai kuri˜ sportini˜ Ïaidim˜ ir j˜ element˜: krep‰inio, futbolo,
badmintono, stalo teniso.

Pedagogas turi padòti vaikams suprasti, kodòl reikalingas tinkamas dienos ritmas. Skatinti vaikus
laiku keltis, gultis, eiti pogulio ar poilsio ir reguliariai valgyti.

Padòti vaikams ugdytis mitybos ir higienos kultrà: valgyti neskubant, gerai sukramtant maistà,
jauãiant malonumà, skon∞, nevartant knygos, nepersivalgant, nepakylant nuo stalo alkanam;
valgyti tvarkingai, tinkamai naudotis stalo ∞rankiais.

Atsipalaidavimo valandòlòs
Øvairios nepalankios aplinkybòs ‰eimoje kelia vaikams ∞tampà, kenkia vaik˜ sveikatai. Todòl
labai svarbu mokyti vaikus atsipalaiduoti.

Vaikams galima pasilyti sugulus salòje ant kilimo pasitelkti jutimus – ‰ildausi saulutòje; van-
duo skalauja basas mano kojas; ‰iltas, ‰velnus, gaivus vòjelis puãia ∞ veidà; tinginiauju; volio-
juosi ant mink‰t˜ patal˜ ir kt.

Probleminiai klausimai
Probleminiai atvirieji klausimai Ïadina vaik˜ susidomòjimà ir smalsumà, suteikia galimyb´
pasidalinti mintimis, ie‰koti atsakym˜ ∞ rpimus klausimus ir t. t. Vaikams reikia pateikti
klausimus kuo paprastesnius ir ∞domius, skatinanãius màstyti, prisiminti ir pritaikyti turimà
patirt∞.

Situacija. Mergaitò atsikòlò nelinksma, atsisakò valgyti pusryãi˜. Jai svaigsta galva, kreãia ‰al-
tis, ji kosti. Klausimas: Kas jai atsitiko? Kà ji turòt˜ daryti?

Situacija. Berniukas yra silpnesnis nei kiti. Jis nori uÏaugti stiprus, i‰tvermingas, vikrus.
Klausimas: Kà jis turòt˜ daryti?

Situacija. Vaikai briuojasi prie neseniai uÏ‰alusio eÏero. Vienas nuòjo ant ledo ir kvieãia ki-
tus. Klausimas: Kà turòt˜ daryti vaikai?

Ie‰kant atsakym˜ ∞ probleminius klausimus, vaikai skatinami prisiminti ∞vairius nutikimus
su jais paãiais, i‰ suaugusi˜j˜ girdòtas istorijas, dòlioti paveikslòli˜ serijas sprendÏiamos prob-
lemos tematika, jiems galima paskaityti informacini˜ tekst˜ ir groÏinòs literatros krini˜,
padedanãi˜ surasti i‰eitis, sprendimus.

Ugdomieji Ïaidimai
Tai ∞vairs stalo Ïaidimai, kiti Ïaidimai su taisyklòmis, kurie padeda vaikams daugiau suÏino-
ti apie sveikatà.

Vaikai skatinami Ïaisti Ïaidimus, kuriuose reikia susiburti ∞ grupes pagal kno poÏymius:
mòlynaki˜, rudaaki˜, juodaaki˜ grupòs; ‰viesiaplauki˜, tamsiaplauki˜ grupòs; de‰iniarankiai
ir kairiarankiai; auk‰tagi˜, Ïemagi˜, vidutinio gio vaik˜ grupòs. Îaisti Ïaidimus „A‰ ro-
dau – tu pavadini“ – vienas rodo savo antakius, blakstienas, skruostus, smakrà, alknes, ke-
lius ir kitas kno dalis, antrasis stengiasi pasakyti j˜ pavadinimus. Vaikai gali padòti vienas
kitam.

Galima dòlioti korteles ∞ dvi grupes: „Valgyti sveika“ ir „Valgyti nesveika“; „Maisto produk-
tai – dantuk˜ draugai“ ir „Maisto produktai – dantuk˜ prie‰ai“; „Rizikos situacijos“ ir „Sau-
gaus elgesio situacijos“ ir kt.

Paveikslòli˜ lyginimas, ie‰kant atsakym˜ ∞ klausimus: kuo skiriasi ir kuo pana‰i berniuko ir
mergaitòs, suaugusiojo ir vaiko, jauno ir seno Ïmogaus i‰vaizda.

Informacini˜ knyg˜, enciklopedij˜ apie Ïmog˜, jo kno sandarà, kvòpavimà, kraujo apyta-
kà, vir‰kinimà vartymas, Ïirinòjimas, komentavimas.
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Galima pasilyti pasvajoti, ∞sivaizduoti kà nors malonaus – skrendu vir‰ Ïalio mi‰ko, vir‰ pasak˜
miesto, esu jros dugne; tapau karaliumi, esu apsuptas t˜, kurie mane myli, ‰venãiu gimimo
dienà.

Jei vaikai ∞siaudrin´, galima pasilyti „i‰vòdinti jausmus“ – pa‰kauti, paròkauti, skanduoti, i‰-
rei‰kiant garsais ir ÏodÏiais susikaupus∞ nerimà, ∞tampà, baim´, pykt∞, kad jis atlògt˜, sumaÏòt˜,
kad bt˜ galima j∞ kontroliuoti, kad sunks jausmai maÏiau paveikt˜ vaik˜ elges∞.

Vaikams dar galima pasilyti ir tibetieti‰kà gilaus atsipalaidavimo pozà – i‰sitiesti ant nugaros,
i‰tiesti ir maÏdaug 30 cm atstumu viena nuo kitospraÏergti kojas. Rankas i‰skòsti delnais ∞ vir-
‰˜, maÏdaug 30 cm atstumu nuo kno. Akis uÏmerkti. ·ioje pozoje kvòpuoti ilgai, lòtai ∞kve-
piant. Sulig kiekvienu i‰kvòpimu atsipalaiduoti, leisti knui vis giliau „∞sisprauti ∞ grindis“.

IDOMESNES UGDYMO FORMOS
Pagrindinòs judòjimo formos yra: laisvas vaiko judòjimas jo paties iniciatyva; kno kultros va-
landòlò, kurioje vaiko judòjimui vadovauja pedagogas; pasivaik‰ãiojimai ir Ïaidimai lauke;
mank‰ta.

Taãiau yra ir kit˜ ∞domi˜ bei nauding˜ form˜.

Sveikatingumo takas
Specialiai parinktas judòjimo mar‰rutas graÏia vieta, gali bti su klitimis. Keliaudami taku
vaikai ir ∞vairiai juda, ir ugdosi i‰tverm´, ir pabna gryname ore, ir grdinasi. Be to, eiti tuo
taku vaikams labai ∞domu.

Sveikatos dienos, sveikatos savaitòs
Tuo metu sveikatai, judòjimui skiriamas ypatingas dòmesys, vaikai daug juda gryname ore,
vedamos sportinòs pramogos, su vaikais ∞vairiose varÏybose dalyvauja tòvai arba visi ‰eim˜
nariai.

Saugaus eismo dienos – ‰i veikla skiriama vaikams suvokti saugaus elgesio kelyje taisykles.

Akcijos
Vaikai organizuoja ekologines ar kitokias su sveikatos problemomis susijusias eitynes, bandy-
dami atkreipti vis˜ dòmes∞ ∞ sveikatai Ïalingus veiksnius.

Projektai

Vaikai plòtoja projektus sveikatos ir judòjimo temomis, bando ∞traukti tòvus.

Sveikatos valandòlòs – pokalbi˜ apie save ir sveikatà laikas.

Kuo ∞vairesnius sveikatos ir judòjimo skatinimo bdus taikys pedagogas, tuo sòkmingiau plòto-
sis ∞vairios vaik˜ kompetencijos.





200 201

3
Vitalija GraÏienò, Vitolda Glebuvienò, Elena Marcelionienò

KOMUNIKAVIMO
KOMPETENCIJA

Skirtinos ‰ios komunikavimo kompetencijos
ugdymo ir ugdymosi sritys:

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJOS SAMPRATA
Komunikavimo kompetencija – tai gebòji-
mas suvokti kalbos prasmes ir jà vartoti. ·i
kompetencija rei‰kiasi visose vaiko gyveni-
mo srityse: atrandant ir paÏ∞stant save ir pa-
saul∞, bendraujant ir bnant greta su kitais,
i‰rei‰kiant save ir kuriant, suvokiant gamtos
ir Ïmogaus sukurtà groÏ∞, perimant bendrà-
sias Ïmogaus vertybes ir paãiam jas kuriant.

Visose kalbos ugdymo ir ugdymosi srityse
vaikas natraliai ∞gyja intuityv˜ gimtosios
kalbos sandaros suvokimà, lavina savo kalbos
jausmà. Komunikavimo gebòjim˜ ugdymas
ir ugdymasis yra vientisas procesas, integruo-
tas ∞ visà vaiko veiklà.

•
gebòjimas bendrauti ir i‰reik‰ti save bei paÏinti
pasaul∞;

•
domòjimasis skaitymu ir ra‰ymu;

•
polinkis ∞ knygà ir estetinòs nuovokos prad-
menys.

Geba bendrauti ir i‰reik‰ti save bei paÏinti pasaul∞
Penkiametis vaikas turi jau nemaÏà socialin´ kultrin´ patirt∞. Pagal savo galimybes kiekvienas
vaikas paÏ∞sta j∞ supanãià aplinkà, bendrauja su savo aplinkos Ïmonòmis ir tai natraliai atsi-
spindi jo kalboje. ·io amÏiaus vaiko gana turtingas Ïodynas. Kalbiniu poÏiriu jis labai aktyvus:
nuolat klausinòja tyrinòdamas aplinkà, daug ‰neka, pasakoja, kuria naujus, jam reikalingus Ïo-
dÏius: pasakos Ïmogòdrà vaikas pavadina „Ïmoni˜ mòsaòdÏiu“, kryÏiuot∞ – „‰arvuoãiu“, „a‰ b-
siu teismininkas“ (vietoj „teisininkas“) ir kt. Jis spontani‰kas, jam malonu kalbòti. „Mama, a‰
vietoj tav´s pirkãiau dÏipà“, t. y. „Mama, a‰ tavim dòtas (tavo vietoj) pirkãiau dÏipà“; „Mama,
Ïaiskim, a‰ bsiu vadas, o tu – pusvadis“; „Kai a‰ uÏaugsiu, bsiu ‰imtukininkas“ (bsiu mikro-
autobuso Nr.100 vairuotojas).

Vaikas domisi suaugusi˜j˜ darbais, elgesiu, ‰neka. Penkiametis, jau beveik ∞vald´s gimtosios
kalbos sandarà, intuityviai jauãia ÏodÏi˜ ry‰ius, taãiau jo kalboje dar pasitaiko nemaÏai klaid˜,

PRIE·MOKYKLINIO AMÎIAUS VAIKO
KOMUNIKACINIAI GEBñJIMAI
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netikslum˜. (pavyzdÏiui, „ar Regina todòl, kad regi?“; „koks graÏus kri‰tolys“ – koks graÏus
kri‰tolinis rutulys). Tokios klaidos rodo, kad vaikas jau tapo gimtosios kalbos vartotoju.

Troleibuse kalbasi mama ir koki˜ 5 met˜ snus.

Mama: Tai kà ‰iandien veikei darÏelyje?

Snus: Mes su Eimuntu statòm sniego pil∞. Eimuntas noròjo karà Ïaisti.

Penkeri˜ met˜ Laurynas seka pasakà: „Ragana... o ragana buvo... pikta ir uÏnuodino... ir uÏ-
nuodino obuol∞. Ir paskiau tà obuolys buvo… tas obuolys buvo... buvo… nu kaip ten pasa-
kyt... tas obuolys buvo uÏnuodytas. Ir ryt atòjo ragana... per keliukà ir tada raganà suvaÏinòjo
ma‰ina. Ir paskiau... paskiau ta ragana... tokius berniukus ten buvo nepaÏ∞stamus...Jie ten...bet
buvo ten...Jie ir òjo,ir òjo,ir òjo ir sutiko raganos namà. Jie tada... tada buvo, tada visi buvo uÏ-
tempti laukai. Vaik‰ãiojo vilkas, laputò ir toks Ïvòrelis... ki‰kutis...Ir toks ki‰kutis! O ki‰kutis
jau Ïinojo, kur ragana gyveno. Tada tie vaikai keliu su ma‰ina nuvaÏiavo. Tie vaikai... Jie sirgo,
gulòjo lovoje pas raganà. Ragana buvo gera. Bet jinai irgi porà ÏodÏi˜... Jinai neturòjo mago,
nieko, televizoriaus, tik krosn∞. Krosn∞ kreno. Ir tada... Paskui j˜ namelis uÏsidegò. Ir jie parò-
jo namo. Ir laimingai gyveno. Ir viskas“.

·ie pavyzdÏiai tik dar kartà patvirtina psicholog˜ teigin∞, kad 4–5 met˜ vaikas yra gramatikos
genijus. Jis puikiai kaito daiktavardÏius skaiãiais ir linksniais, prie j˜ derina bdvardÏius, ∞var-
dÏius. Puikiai asmenuoja, vartoja i‰vestines veiksmaÏodÏio formas, vienar‰es sakinio dalis,
konstruoja sudòtinius sakinius. Penkiametis Ïino pasakojimo ribas – baig´s pasakà, i‰taria: „vis-
kas“. Vaikas intuityviai jauãia, kad pasakojant reikia sieti sakinius, ir ‰iam tikslui pasirenka jam
∞prastas siejimo priemones: jungtukà „ir“, prieveiksm∞ „paskiau“, ∞vardÏius „jie“, „jinai“, grynàj∞
kartojimà „…tik krosn∞. Krosn∞ kreno“. Tik vienas kitas pasakymas dar „nepriaug´s“ iki m-
s˜, suaugusi˜j˜, kalbos: ir ryt atòjo ragana, sutiko raganos namà, buvo visi uÏtempti laukai.

Taãiau visi ãia paminòti penkiameãio kalbiniai gebòjimai yra ne tikslingai i‰mokti, o perimti
bendraujant su suaugusiaisiais, ÏaidÏiant su bendraamÏiais. J. Piaget ∞rodò, kad ankstyvajame
amÏiuje vaiko kalbos tobulòjimo kelias eina per Ïaidimà. Vaikas kalbos ne mokomas, o pats jà
i‰moksta, tik reikia sudaryti tam tinkamas sàlygas. L. Vygotskis, kiti psichologai atskleidò, kad
vaikas pasaul∞ suvokia kaip visumà, t. y. jam bdingas sinkreti‰kumas. Ir kalbos form˜ vaikas
neperima „pabirai“: klausydamas, kaip kalba suaugusieji, pats kalbòdamas kartu „pasiima“ gim-
tosios kalbos model∞, pavyzdÏiui, 5 m. 6 mòn. Gerardas sako: „Vienas toks berniukas yra nege-
ras. Jis mu‰a Rtà. O a‰ Rtà apginu. Ir todòl Rta bna labai gera”. Paanalizuokime ‰∞ labai
paprastà, bet gana daÏnai girdimà berniuko sakytin∞ tekstà ∞vairiais lygmenimis:

•
teksto (prasmòs):
du samprotaujamieji teiginiai:
a) kodòl tas berniukas negeras;
b) kodòl Rta bna gera;

•
ÏodÏio: vartojami veiksmaÏodÏiai, daiktavar-
dÏiai, ∞vardÏiai, bdvardÏiai, prieveiksmis,
jungtukai; ÏodÏio formos: vardininkai, gali-
ninkai, esamasis laikas (jeigu prisiminsime
ankstesn∞ pavyzd∞, ten dar daugiau ir kalbos
dali˜, ir j˜ form˜), ÏodÏiai tarpusavyje tinka-
mai derinami, jungiami;

•
sakinio: 4 savaranki‰ki i‰plòstiniai tarpusavyje
susieti sakiniai, turintys pagrindines ir antri-
ninkes sakinio dalis;

•
garso: ∞vairs taisyklingi gars˜ junginiai, i‰ ku-
ri˜ sudaryti ÏodÏiai; kietieji ir mink‰tieji prie-
balsiai, ilgieji ir trumpieji balsiai, dvigarsiai;
tinkamos pauzòs tarp ÏodÏi˜ ir sakini˜, tinka-
ma intonacija.

Taigi penkiameãio vaiko kalba jau turi visus kalbos lygmenis: jis gali sukurti sakytin∞ tekstà,
pasakyti sakin∞, sugalvoti Ïod∞, i‰tarti daugel∞ gimtosios kalbos gars˜. Penkiametis kalbòda-
mas intuityviai suvokia prasmingo teksto sandarà ir visumà (pradÏià, pabaigà, ∞vyk∞). Jis tiks-
liai supranta savo aplinkoje vartojam˜ ∞prast˜ ÏodÏi˜ reik‰mes ir sakini˜ prasmes bei ∞vairias
intonacijas; moka paklausti, pasidÏiaugti, geba i‰reik‰ti nuostabà, pasipiktinimà ir kitus jaus-
mus. Penkiametis nujauãia ÏodÏi˜ sàsajas sakinyje ir intuityviai sieja vienà sakin∞ su kitu. ·io
amÏiaus vaikas ypaã mògsta Ïaisti ÏodÏiais, kurti naujus ÏodÏius (junta ÏodÏi˜ darybos dòs-
nius). Gali i‰girsti ir pakartoti neilg˜ ÏodÏi˜ garsus, parinkti ÏodÏi˜, prasidedanãi˜ tuo paãiu
garsu.

Tarmi‰kai kalbantys vaikai gali nemokòti bendrinòs kalbos – j˜ kalbos garsynui bdingos
gimtosios ‰nektos ypatybòs. Tai natralu, pedagogas turòt˜ dÏiaugtis, kad vaikas moka gim-
tàjà tarm´ ir po truput∞ j∞ mokyti kalbòti bendrine kalba.

Svetim˜ kalb˜ ∞takà patyr´ vaikai (ypaã i‰ didÏi˜j˜ miest˜), vaikai i‰ mi‰ri˜ ar kitakalbi˜ ‰ei-
m˜ gali neturòti lietuvi˜ kalbos artikuliacinòs bazòs – netaisyklingai tarti lietuvi˜ kalbos gar-
sus ar kai kuri˜ gars˜ visai netarti.

Yra vaik˜, kurie dòl ∞vairi˜ socialini˜, pedagogini˜, psichologini˜ prieÏasãi˜ turi menkà so-
cialin´ patirt∞, siaurà j∞ supanãio pasaulio suvokimà.Toki˜ vaik˜ Ïodynas skurdus, be to, jie
netaisyklingai vartoja ÏodÏi˜ junginius, nemoka sudaryti sakinio.Tokie vaikai gali nesuprasti
klausomo teksto turinio arba suprasti j∞ klaidingai. Jie savo norus rei‰kia primityvia kalba,
jiems sunkiau reik‰ti savo jausmus ir mintis. ·ie vaikai drovisi maÏiau paÏ∞stam˜ Ïmoni˜,
daÏnai neatsako ∞ klausimus, sunkiai bendrauja netgi su savo bendraamÏiais. Dalis vaik˜
mikãioja, ‰vepluoja, neprigirdi. ·i˜ vaik˜ komunikavimo poreikiai tokie patys, kaip ir kit˜
vaik˜, taãiau pedagogas turi atidÏiau stebòti tokius vaikus ir skirti jiems ypatingà dòmes∞ bei
padòti jiems gauti specialià pagalbà.

·io amÏiaus vaikas dar sunkiai sukaupia dòmes∞, todòl daÏnai nemoka klausytis ir i‰klausyti
kità, nors pats nori bti i‰klausytas. Tai susij´ su jo egocentri‰kumu.

Pradeda domòtis skaitymu ir ra‰ymu
Dauguma penkiameãi˜ mògsta vartyti knygas ir klausytis skaitymo. Jie moka tinkamai pasi-
imti ir laikyti knygà, Ïino, kur jos pradÏia, pabaiga, kur vir‰us, apaãia. Vaikas Ïirinòja iliust-
racijas, tekstus, simbolius, nutuokdamas, apie kà knyga. Penkiameãiai imituoja skaitymà, pa-
vadindami iliustracijas, kurdami pasakojimus pagal jas. Jie nuolat pra‰o paskaityti, atverãia tà
knygos vietà, kuria labiausiai domisi; dòmesingai klauso skaitanãiojo. Taãiau yra vaik˜ dòl
∞vairi˜ prieÏasãi˜ (ypaã socialini˜) neturòjusi˜ rankose knygos, nepatyrusi˜ dÏiaugsmo jà
vartyti ar klausytis skaitymo.

Penkiameãiai jau pastebi raides, pradeda jas skirti nuo kit˜ Ïenkl˜, mato uÏra‰us, juos Ïiri-
nòja, komentuoja. Kai kurie spausdintinòmis raidòmis jau para‰o (ir perskaito) savo vardà ar
kitus jiems reik‰mingus ÏodÏius. Jie supranta, jog paÏin´ raides, i‰moks skaityti ir galòs daug
suÏinoti.

Geba pakankamai gerai koordinuoti aki˜ ir rank˜ judesius: akimis seka judanãius daiktus,
bando kopijuoti ∞vairias figras, ornamentus, spalvina kontrinius pie‰inius, i‰kerpa papras-
t˜ form˜ daiktus, geba i‰dòstyti vaizdus popieriaus lape, mògsta kopijuoti raides, gali para‰yti
keletà spausdintini˜ raidÏi˜ ar nesudòting˜ ÏodÏi˜.
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Jauãia pomòg∞ knygai ir turi estetinòs nuovokos pradmenis
Penkiametis mògsta knygas, vaik˜ Ïurnalus, juos varto, Ïirinòja, komentuoja. Jam patinka
klausytis skaitomo krinio, jis jauãia pasakojimo nuotaikà, noriai rei‰kia emocijas, pavyzdÏiui,
Ïavisi ar piktinasi veikòj˜ poelgiais (pavyzdÏiui, dÏiaugiasi Mikòs Pkuotuko, Karlsono, Pepòs
Ilgakojinòs, daktaro Aiskaudos nuotykiais, piktinasi Barmalòjumi). Vaikas ∞simena eilòra‰ãius,
daineli˜ ÏodÏius, kelis kartus sektas pasakas ir kitus girdòtus krinius, pats gali (ar bando) juos
papasakoti. Penkiametis pastebi, jeigu jam Ïinoma istorija kuo nors papildoma arba jei pasako-
tojas kà nors pamir‰o ar pasakò ne taip, kaip ∞prasta. Vaikas susieja iliustracij˜ turin∞ su girdimu
tekstu, pats mògsta pie‰ti, iliustruoti. Dauguma penkiameãi˜ mògsta vaidinti, improvizuoti ir
kurti: vaidina pasak˜ ar i‰galvotas situacijas, prat´sia girdòtas pasakas, perkuria jas, kuria savo
pasakas. ·io amÏiaus vaikas labai mògsta fantazuoti ir ne visada skiria realyb´ nuo i‰monòs.

Ribotos patirties vaikai dòl ∞vairi˜ prieÏasãi˜ (ypaã socialini˜) gali bti dar neturòj´ rankose
knygos, nepatyr´ dÏiaugsmo jà vartyti ar klausytis skaitymo. Tiek ‰iems, tiek uÏdariems, nekal-
biems vaikams reikia ypatingo supratimo ir sàlyg˜, Ïadinanãi˜ j˜ domòjimàsi knyga ir pade-
danãi˜ jà pamilti.

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJOS UGDYMAS(IS)

Vaiko komunikavimo gebòjim˜ lygio ir poreiki˜ paÏinimas
Ø prie‰mokyklin´ grup´ atòjusio (ir prie‰ jam ateinant) vaiko komunikaciniai gebòjimai netiria-
mi specialiai, vaikai netestuojami. Pedagogai nuolat, sistemingai, atidÏiai, jautriai ir takti‰kai
stebi savo ugdytinius. Bt˜ puiku, jeigu pedagogas ra‰yt˜ dienora‰t∞, kuriame pasiÏymòt˜ kiek-
vieno vaiko kalbos ypatumus (kalba tarmi‰kai ar bendrine kalba, nemoka kalbos, turtingas ar
skurdus Ïodynas, garsus taria taisyklingai, ar turi kalbos defekt˜; sakiniai ir intonacijos ∞vairios,
tinkami loginiai akcentai; jauãia pasakojimo „griauãius“).

Pedagogas visus metus Ïymisi vaik˜ kalbos pokyãius bei daromà paÏangà, o pastebòj´s sulòtòju-
sià ar sustojusià raidà ar atsirandanãius raidos netolygumus, pagalbos kreipiasi ∞ specialistus ir
pats (bei ‰eima) skiria ‰iam vaikui daugiau kryptingo dòmesio.

Pedagogas turòt˜ nuolat stebòti:

•
ar vaikas noriai bendrauja su draugais ir suau-
gusiaisiais;

•
ar jis smalsus – klausia, klausinòja, kuo domisi;

•
ar jis noriai pasakoja savo paties patirtus, ma-
tytus ∞vykius – ar turtinga jo patirtis;

•
ar geba fantazuoti – papasakoti nebtà istori-
jà,nutikimà;suvaidinti kokià nors situacijà
(nors dar nelabai skiria realyb´ nuo fantazijos);

•
ar jis geba pasekti girdòtà, matytà per televizi-
jà pasakà;

•
ar jo sakiniai ai‰ks, logi‰ki, ∞vairios struktros
(nors nebtinai taisyklingi);

•
ar vaikas derina ÏodÏius sakinyje: nepainioja
laik˜, skaiãi˜, gimini˜;

•
koks vaiko Ïodynas;

•
ar vaiko kalboje dominuoja tik daiktavardÏiai
ir veiksmaÏodÏiai (nes tai bdinga ‰io amÏiaus
vaikams), ar jis jau vartoja ir bdvardÏius, ir
∞vardÏius bei jungtukus ir prieveiksmius;

•
ar vaikas kalbòdamas, pasakodamas geba bent
paprasãiausiu bdu (grynuoju kartojimu,
jungtukais ) susieti sakinius;

•
ar vaikas taisyklingai taria visus gimtosios kal-
bos garsus;

•
ar vaikas domisi spausdintu ÏodÏiu, ra‰to
Ïenklais;

•
ar mògsta klausytis skaitomos knygos;

•
ar pastebi pana‰ius ir skirtingus daiktus aplin-
koje ir pie‰inyje;

•
ar bando pats ra‰yti; ar mògsta pie‰ti;

•
ar geba sukaupti dòmes∞ ( pavyzdÏiui, i‰klau-
syti pasakà);

•
ar turi klasifikavimo ir apibendrinimo prad-
menis;

•
ar gali prisiminti ry‰kiausias, labiausiai jam
∞siminusias detales.

Gebòjimo bendrauti ir i‰reik‰ti save bei paÏinti pasaul∞ ugdymas
Kaip jau buvo aptarta „prie‰mokyklinio amÏiaus vaikai dar labai egocentri‰ki – jie kalba sau ir
nemoka i‰klausyti esanãi˜ greta. Be abejo, ‰ioki˜ toki˜ bendravimo ∞gdÏi˜ vaikas jau yra i‰si-
ugd´s ‰eimoje. Taãiau jie gali bti labai riboti, ypaã jei vaikas augo vienas, bendravo tik su tò-
vais, seneliais. Toks vaikas, atòj´s ∞ mokyklà, atsidurs visi‰kai jam ne∞prastoje situacijoje. Ar
klausysis jo draugai, kuri˜ tiek daug? Ar atkreips ∞ j∞ dòmes∞ mokytojas? Ar jis pats noròs klausy-
tis kit˜? Visi pedagogai i‰ savo patirties Ïino, jog ne visada ∞ ‰iuos klausimus galima atsakyti
„taip“ – vaikà reikia mokyti bendrauti su kitais. Taãiau ‰iame amÏiaus tarpsnyje mokymas(is)
komunikuoti yra ypatingas tuo, kad jis vyksta natraliai – ÏaidÏiant, valgant, i‰kylaujant ir t. t.
Kaip Ïinome, ãia netinka „paskaitos“ forma, pavyzdÏiui, nesakysime vaikams: „O dabar, vaiku-
ãiai, mokysimòs...“ Be to, ‰iame procese visà laikà dalyvauja ir pedagogas, net tada, kai jis yra
prie vienos vaik˜ grupelòs, stengiasi matyti ir girdòti kità grupel´.

Vaiko kalbos ugdymas prie‰mokyklinòje grupòje vyksta dviem bdais – visi‰kai spontani‰kai –
„gyvenant“ grupòje ir tikslingai sudarant ∞vairias situacijas, kurios vaikams taip pat bus to nat-
ralaus buvimo grupòje dalis. Taigi komunikavimo gebòjimams sudaryti svarbu panaudoti kiek-
vienà vaik˜ gyvenimo grupòje momentà ir sàmoningai sukurti ∞domias, aktyvinanãias, pras-
mingas situacijas. Ypaã vertingos bendradarbiavimo, veiklos su kitais vaikais ir suaugusiaisiais,
kai siekiama bendro tikslo, situacijos. PavyzdÏiui: vaikai lipdo sniego sen∞, lesina pauk‰telius,
renka rudenini˜ lap˜ puok‰t´, tvarko Ïaislus, pasirenka knygà bendram skaitymui ir t. t.

Ø kà pedagogas turòt˜ kreipti dòmes∞, ko „mokyti nemokydamas“? Pirmiausia buvimo greta
vienas kito: kalbòti atsisukus ∞ pa‰nekovà, j∞ praleisti, jeigu jam reikia praeiti, padòti jam pa-
siekti, paimti, jeigu jis pats to dar nepajògia padaryti ir pan. Geriausias mokymo bdas – peda-
gogo ir tà jau gebanãi˜, suprantanãi˜ vaik˜ pavyzdys. Vienas i‰ svarbiausi˜ komunikacijos b-
d˜ – kalbinis bendravimas. Prie‰mokykliniais metais dominuoja sakytinò komunikacija, kurios
tipi‰kas modelis yra toks :
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Taigi kalbòtojas ir klausytojas yra susij´, vienas kità veikia. J˜ komunikavimo sòkmò priklauso
ir nuo aplinkos, ir nuo j˜ paãi˜ bsenos – j˜ nusiteikimo, emocij˜, savijautos ir kt. Pedagogas
visada stengiasi sudaryti bendrauti tinkamà aplinkà, veikti vaik˜ bsenà, kad j˜ buvimas grupò-
je bt˜ saugus, dÏiaugsmingas, prasmingas. Taãiau gebòjimà perteikti mintis, jausmus ir klau-
sytis, suprasti bei reaguoti reikia ugdyti(s).

Gebòjimo kalbòti ugdymas
Gebòjimas kalbòti – dvi vieno rei‰kinio pusòs: tai gebòjimas turòti kà pasakyti, t. y. kalbos turi-
nys, ir gebòjimas, kaip pasakyti,– rai‰ka. ·ios rei‰kinio pusòs neatskiriamos, taãiau kartais gali
dominuoti viena, kartais – kita. Yra vaik˜, kurie turi pakankamai patirties, ∞spdÏi˜, i‰gyveni-
m˜, taãiau nemoka apie tai papasakoti. Yra vaik˜, kurie kalba nuolat, taãiau j˜ kalba neri‰li ir
nelogi‰ka. Prie‰mokyklinòje grupòje siekiama ugdyti ir viena, ir kita.

Mes jau pabròÏòme vaiko kalbos ugdymo prie‰mokykliniais metais natralumà ir spontani‰-
kumà. Taãiau pedagogas, planuodamas vaik˜ veiklà, turòt˜ Ïinoti kiek ∞manoma daugiau ge-
bòjimo kalbòti ugdymo bd˜.

Vaikas nuolat skatinamas :

•
pasakoti draugams, pedagogui patirtus nuti-
kimus, ∞spdÏius (kaip „pagavo ki‰k∞“, kaip
òjo su tòveliais apsipirkti ∞ parduotuv´, kà
matò ateidamas ∞ grup´ ir pan.);

•
i‰sakyti savo dÏiaugsmà, pasididÏiavimà, li-
des∞, gailest∞, uÏuojautà (kaip dÏiaugòsi gav´s
dovanà , kaip didÏiavosi i‰mok´s pasikloti
lovà, kaip jam gaila serganãios moãiutòs ir
pan.);

•
ÏaidÏiant, i‰kylaujant kalbòtis su draugais,
pedagogu – i‰dr∞sti paklausti, pareik‰ti savo
nuomon´, pasiginãyti ir t. t.(aptarti, su ko-
kiais Ïaislais Ïais, kà kiekvienas darys, pasi-
teirauti , kok∞ med∞ ar pastatà mato, pasaky-
ti, kas jam patinka, graÏu, ir pan.);

•
gyvenant grupòje – valgant, tvarkantis – pa-
sakyti savo norus, nuomon´, i‰reik‰ti
dÏiaugsmà ir pan. (noròãiau Ïaislus sudòti
taip…; naujas paveikslas labai linksmas, gra-
Ïus; piets buvo labai skans…);

•
i‰klausius pasakà, groÏinòs literatros krin∞
ar jo i‰traukà, kalbòtis apie juos, i‰sakyti savo
nuomon´ (nepamir‰kime, kad ‰iame am-
Ïiaus tarpsnyje meno krinio vertinimas dar
tik intuityvus);

•
skatinti pasidalinti su draugais dalykinòmis
„Ïiniomis“ (kà stebòjo, matò sode, kaip su
mamyte kepò pyragà, kà matò ir su tòveliu
skaitò enciklopedijoje ir t. t.);

•
sekti draugams ir pedagogui namie girdòtas
pasakas, sakmes, padavimus, atpasakoti klau-
syto krinio ∞strigus∞ motyvà; paãiam fanta-
zuoti ir kurti;

•
deklamuoti poezijos krinius, paãiam mò-
ginti eiliuoti;

•
stebòti kino filmus, spektaklius, laidas vai-
kams, juos aptarti, i‰sakyti savo nuomon´,
paãiam kurti kino filmà (paveikslòli˜ serijà);

•
Ïaisti ∞vairius kalbos Ïaidimus (greitakalbes,
klausimus ir atsakymus, „pasakyk Ïod∞“, pa-
mògdÏiojimus, sugalvoti vis nauj˜ kalbos Ïai-
dim˜).

•
tylòti, kai kalba grupòs draugas ar pedagogas;

•
nepertraukti kalbanãiojo;

•
parodyti susidomòjimà ir supratimà (Ïiròti ∞
pa‰nekovà, jam linktelòti, nusi‰ypsoti, baigus
kalbòti, paklausti, pritarti, ir pan.).

•
5–6 met˜ vaikams pakanka vienos kitos tai-
syklòs. Be to, pati taisyklò tokiame amÏiuje
pateikiama kaip Ïaidimo elementas arba tam-
pa paprasãiausiu susitarimu.
Kaip to siekiama?

•
pedagogas yra pavyzdys vaikams: jis ∞dòmiai
i‰klauso kiekvienà vaikà, jo nepertraukia, net
jeigu jis kalba ne ∞ temà ir pan. Vaiko kalbà
galime nutraukti tik i‰skirtiniu atveju (keikia-
si, plsta draugà, grupòje atsitiko kas nors sva-
raus ir pan.);

•
grupòs aplinkoje vaikams bendraujant, peda-
gogas lyg ir i‰ ‰alies stebi, kaip kuris vaikas ge-
ba sutelkti dòmes∞, i‰klausyti draugà ir prirei-
kus padeda, pataria;

•
Ïaisti teatrà: aktoriai vaidina, Ïirovai klausosi;

Gebòjimo klausyti ugdymas

Prie‰mokyklinòje grupòje turòtume pratinti vaikus:

•
tikslingai sudarant ∞vairias vaik˜ bendravimo
situacijas, galima susikurti savas klausymosi
taisykles, pavyzdÏiui, nusipie‰ti tylos Ïenklà
(perbraukt˜ lp˜ schema (x) ar raudonas ‰vie-
soforo signalas;

•
ugdyti vaik˜ kantryb´, valià – Ïaisti liaudies
sukurtus „tylos“ Ïaidimus, pavyzdÏiui: Ateina
lytaus I‰ Alytaus.
Kas pirmas Ïod∞ pratars,
Tas varli˜ baãkà praris.
(Lietuvi˜ tautosaka, V t., p. 985);

•
sekti vaikams pasakà, kur yra koki˜ nors pasi-
kartojim˜, ir pra‰yti vaik˜ padòti jà sekti. Pa-
vyzdÏiui, sekant pasakà „Dangus griva“, vai-
kai galòt˜ pakartoti katinòlio ÏodÏius. „Vaik˜
pasakoje“ kartojamos tos paãios frazòs. Ypaã
tinka formulinòs pasakos, kur reikia ∞siminti
pagrindinio veikòjo pa‰nekovus („Gaidelis ir
vi‰telò“ ir kt.) ;

•
deklamuoti eilòra‰ãius, poem˜ i‰traukas, skai-
tyti prozos krinius, nuteikiant vaikus klausy-
tis ir ∞sivaizduoti, jausti;

•
Ïaisti ∞vairius Ïaidimus, pavyzdÏiui, „spaudos
konferencija“ – vieni klausia, kiti atsakinòja,
„suged´s telefonas“, „atspòk, kas kala“ ir pan.

KALBñTOJAS
Jo gebòjimas perteikti

mintis, jausmus
ir reaguoti

KLAUSYTOJAS
Jo gebòjimas

klausytis, suprasti
ir reaguoti
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Kaip jau buvo aptarta, dauguma penkiameãi˜ ‰e‰iameãi˜ yra ∞vald´ visus gimtosios kalbos lyg-
menis: geba kurti tekstà, sudaryti sakin∞, turi nemaÏà ÏodÏi˜ atsargà, geba i‰tarti visus kalbos
garsus. Vaikui augant ‰ie gebòjimai toliau tobulòja. Taãiau kalbos sandaros suvokimas prie‰mo-
kykliniais metais yra tik intuityvaus praktinio lygmens. Dòl 5–6 met˜ vaikui bding˜ màsty-
mo ypatum˜ jis dar nepajògus suvokti gramatikos taisykli˜, todòl gebòjimas suvokti gimtosios
kalbos sandarà prie‰mokykliniais metais negali bti savitikslis dalykas.

Vis dòlto „Prie‰mokyklinio ugdymo standartuose“ yra siekiamybò: vaikas „intuityviai jauãia
gimtosios kalbos model∞, kalbòdamas prakti‰kai taiko jos dòsnius, normas“. I‰ ties˜ tokia siekia-
mybò visi‰kai suprantama: ∞sivaizduokime pasakojant∞ ir nederinant∞ ÏodÏi˜ vaikà. Ar j∞ supras
bendraamÏiai? Ar suprasite js? Taigi gimtosios kalbos sandaros (ar modelio) intuityvus suvoki-
mas ugdant prie‰mokyklinuko kalbà yra svarbus siekiant bendresni˜ (auk‰tesni˜) komunikaci-
ni˜ gebòjim˜. Todòl pedagogas, padòdamas savo ugdytiniams formuotis programoje numaty-
tus gebòjimus, paraleliai (tarsi pakeliui) kelia ir konkreãius gimtosios kalbos sandaros (modelio)
peròmimo uÏdavinius, kurie labai priklauso nuo kiekvieno vaiko kalbos i‰sivystymo lygio.

Ugdymo procese ‰ie uÏdaviniai tarsi „i‰tirpsta“ visoje kalbos ugdymo veikloje. Be to, jie dirbti-
nai neskaidomi, pavyzdÏiui, negalima kelti uÏdavinio pratinti sudaryti sakin∞, vòliau – sudaryti
tekstà ar derinti ÏodÏius sakinyje, analizuoti ÏodÏius garsais ir mokyti tarti atskirà garsà – visa
tai vyksta tuo paãiu metu, nes vaikui ‰nekant reikia vis˜ kalbini˜ gebòjim˜. Kalbos sandaros
suvokimo uÏdavinius galima i‰skirti tik sàlygi‰kai:

•
pratinti suvokti ir sudaryti tekstà;

•
pratinti suvokti ir sudaryti sakin∞;

•
plòsti Ïodynà, ÏodÏi˜ reik‰mi˜ supratimà;

•
lavinti jautrumà garsams, tobulinti kalbos
gars˜ tarimà.

Svarbiausia sàlyga, kad vaikas ∞gyt˜ gerà gimtosios kalbos sandaros suvokimà – tinkama kalbinò
aplinka. Vaikas turi nuolat girdòti turtingà, ∞domià, vaizdingà, gyvà suaugusi˜j˜ kalbà, klausy-
tis sekam˜ pasak˜, sakmi˜, padavim˜, skaitom˜ eilòra‰ãi˜, prozos krini˜, dalykini˜ straipsne-
li˜, menam˜ m∞sli˜, ÏaidÏiama greitakalbòmis, gamtos gars˜ pamògdÏiojimais, ÏodÏiais ir kt.
Grupòje turòt˜ bti ∞vairi˜ ∞ra‰˜: liaudies dain˜, tarmi˜ tekst˜, aktori˜ skaitom˜ krini˜. Vai-
ko ri‰liai kalbai ugdyti reikia komiks˜, paveiksl˜ reprodukcij˜, gausiai iliustruot˜ groÏini˜ kny-
g˜, nuotrauk˜ album˜, iliustruot˜ Ïodyn˜ ir Ïinyn˜, vaik˜ periodikos leidini˜. Jei leidÏia gali-
mybòs, grupòje sudaromos sàlygos Ïiròti meninius ir paÏintinius filmus vaikams, Ïaisti su
kompiuteriu. Pasak˜ klausymuisi, pokalbiams reikalingas kilimas ar „pasak˜“ pagalvòlòs. Vaidi-
nimams, Ïaidimams, inscenizacijoms reikia ∞vairi˜ lòli˜, vaik˜ teatro atributikos, Ïaisl˜ (Ïr.
„Vaidyba“).

Grupòs pedagogas stengiasi sudaryti gerà kalbin´ atmosferà: skatina vaikus bendrauti tarpusa-
vyje ir pats nuolat su jais bendrauja, visuomet kalba ramiai, pasakoja nuotaikingai, skaito rai‰-
kiai. Ypatingas dòmesys skiriamas nekalbiems, problem˜ turintiems vaikams – jie kalbinami,
dràsinami, taãiau neverãiami kalbòti.

Ra‰ytinòs kalbos ugdymas

Ra‰ytinòs kalbos raida

Vieno ir to paties vis˜ vaik˜ ra‰ymo ir skaitymo pradÏios laiko nòra. Yra tik tokie pat vis˜ vaik˜
ra‰ytinòs kalbos kelio Ïingsniai, j˜ natrali seka, prasidedanti ankstyvajame amÏiuje.

Ra‰ymo kelias:

•
tretieji metai – vertikalios ir horizontalios ke-
verzonòs, apskritos ir tiesios linijos, karaku-
liai, prira‰o pilnà lapà, ra‰o ranka i‰ peties;

•
ketvirtieji metai – keverzonòs, keverzuodamas
para‰o reali˜ raidÏi˜ element˜, jais gali i‰-
marginti visà lapà; mògsta pie‰ti, tapyti;

•
penktieji metai – raidÏi˜ ir ÏodÏi˜ kopijavi-
mas, vardo raidÏi˜ ir vardo ra‰ymas; mògsta
pie‰ti, tapyti, pie‰ia apskritimus, kvadratus,
domisi raidòmis;

•
‰e‰tieji metai – kopijavimas, vardo ir kit˜
prasming˜ ir beprasmi˜ ÏodÏi˜ ra‰ymas, rai-
dÏi˜ ra‰ymas (raidòs plaãios, i‰sibarsãiusios
po lapà), skaitmen˜ ra‰ymas, apskritim˜, tri-
kampi˜ ir kvadrat˜ ∞vairi˜ kombinacij˜ pie-
‰imas. DaÏnai ra‰o i‰ de‰inòs ∞ kair´. Gali do-
mòtis raidÏi˜ sudòliojimu.  Tai puikiai iliust-
ruoja vaik˜ atliktos ra‰ymo ir skaitymo uÏ-
duotòlòs (Ïr. 1 pav.).

Ra‰ymo ir skaitymo natraliai raidai yra svarbiausia ne formalus gars˜, raidÏi˜, skiemen˜ ir
ÏodÏi˜ mokymas. Ra‰ymas ir skaitymas, kaip ir vaiko màstymo, socialiniai, emociniai,
fiziniai gebòjimai, turi gimti dòl paties vaiko Ïaidimo, eksperimentavimo su jo aplinkos
daiktais ir rei‰kiniais poveikio. Ra‰ytinòs kalbos asmenines taisykles vaikui padiktuoja jo
gyvenimas. Ra‰yti ir skaityti jis mokosi pats, jo raidos stadijoje jam prieinamu bdu. Ra‰ymà
ir skaitymà jis sieja su savo individualia patirtimi.Tad, galima teigti, kad ra‰ytinòs kalbos rai-
dà pirmiausiai lemia vaiko ir aplinkini˜ Ïmoni˜ socialiniai santykiai ir aplinka.

Skaitymo kelias:

•
tretieji metai – knygeli˜ iliustracij˜ objekt˜
atpaÏinimas, ∞vardijimas; knyg˜ vartymas,
dòmesys skiriamas paveikslòliams, bet ne
skaitymui;

•
ketvirtieji metai – paprast˜ ÏodÏi˜, vardo ∞si-
minimas, skaitymas; skaitant knygel´  atkrei-
piamas dòmesys ∞ paveikslòlius ir „skaitymas“
– pasakojimas pagal juos;

•
penktieji metai – keleto ÏodÏi˜ (savo vardo,
televizijos uÏskland˜, logogram˜, reklam˜)
atpaÏinimas; noras Ïinoti, kas para‰yta, skai-
tant knygel´ atkreipiamas dòmesys ∞ paveiks-
lòlius ir „skaitymas“ – i‰spausdintos istorijos
pasakojimas;

•
‰e‰tieji metai – i‰tart˜ ir para‰yt˜ ÏodÏi˜ at-
paÏinimas, paprast˜ Ïodeli˜ (mama, tòtò ir
pan.) skaitinòjimas; dòmesys spausdintam
ÏodÏiui; skaitant knygel´ atkreipiamas dòme-
sys ∞ tekstà, domòjimasis spausdintu ÏodÏiu,
keli˜ ÏodÏi˜ paskaitymas.
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1 pav.  Skirtingo amÏiaus vaik˜ ra‰ytinòs kalbos pavyzdÏiai

Ra‰ymà ir skaitymà skatinanti aplinka

Kad vaikas skaityti ir ra‰yti mokyt˜si per patyrimà ir atradimà, vaikà supanti aplinka turi
atitikti (ypaã prie‰mokykliniais metais) tokias sàlygas:

•
pedagogas i‰ Ïini˜ dalytojo turi virsti vaiko
padòjòja, mokymosi lavintoja;

•
vaikas i‰ pedagogo nurodym˜ klausytojo ir
vykdytojo turi virsti bendros veiklos su juo
grupòje draugu;

•
joje t uri bti daug spausdintos medÏiagos: ∞vai-
riausi˜ tekst˜ (eilòra‰ãi˜, dain˜, pasak˜, apsa-
kym˜, pajuokavim˜, enciklopedij˜, Ïodyn˜),
knyg˜, Ïurnal˜, laikra‰ãi˜, reklam˜, etikeãi˜,
program˜, album˜, sàskait˜, tvarkara‰ãi˜, Ïe-
mòlapi˜, kalendori˜, biliet˜, instrukcij˜, pro-
jekt˜, eskiz˜, grafik˜ ir pan. Spausdintos me-
dÏiagos turi bti ∞vairiose veiklos erdvòse, ne
tik bibliotekòlòs ar knyg˜ leidimo kampeliuo-
se. Tai apibdinama kaip vaiko panardinimu
∞ spausdint˜ ÏodÏi˜ jrà;

•
pedagogas nuolat modeliuoja ir demonstruoja,
kà reik‰mingo ir reikalingo vaikui su spausdi-
niais veikti ir kaip veikti. Arba veikia kartu. Jei
modelis patraukia, jei vaikas jauãia, kad j∞ ly-
dòs sòkmò, jei aplinka jauki – vaikai ∞sitraukia
∞ veiklà be priespaudos ir nurodym˜;

•
vaikas turi turòti galimyb´ veikti savo lygiu: ku-
ris gali kopijuoti raid´ – kopijuoja raid´; kuris
gali Ïod∞ – Ïod∞; kuris gali ra‰yti – ra‰o ir pan.;

•
vaikas turi turòti galimyb´ veikti pagal savo
sumanymà, norà, interesà;

•
prie geresnio rezultato vaikas artòja pats: niekas
nenurodinòja jo klaid˜, nepeikia. Vaikas lais-
vai renkasi, laisvai veikia;

•
vaikas gali uÏsiiminòti individualiai, keliese ar
didesne grupe – pagal situacijoje atsiradus∞ in-
teresà;

•
pedagogas akcentuoja tik vaiko sòkm ,́ dÏiaugiasi ja.

•
pedagogo aplinka turi virsti vaiko kuriama ap-
linka, kuri skatina jo veiklà, j∞ saugo ir gina.

Natralus ra‰ytinòs kalbos perpratimo modelis pabròÏia, kad:
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Tokio modelio funkcionavimo vienà epizodà apra‰o Kauno vaik˜ lop‰elio-darÏelio „Îilvitis“
pedagogò J. Varanaviãienò.

Atrakcija „Vaikas ir spaudini˜ jra“
Atrakcija vyko 5–6 met˜ amÏiaus vaik˜ grupòje. Spaudini˜ ‰iai atrakcijai atne‰ò tòvai, apie 20
kilogram˜ ∞vairiausi˜ Ïurnal˜ gauta i‰ vienos leidybinòs firmos. Grupòje tà dienà buvo 10 vaik˜
(2 mergaitòs ir 8 berniukai). Pedagogò Elena pakvietò vaikus ∞ sal´ paÏaisti kvadrato. Tuo metu
ant staliuk˜, palangi˜, kilim˜ buvo i‰dòliota spaudini˜: kompiuterini˜ Ïaidim˜ Ïurnal˜, laik-
ra‰ãi˜, kryÏiaÏodÏi˜ Ïurnal˜, ∞vairiausi˜ reklamini˜ buklet˜.

Buvo siekiama netikòtumo efekto. Vaikams gr∞Ïus ∞ grup´, pasigirdo pirmieji nuostabos ‰ks-
niai („O, geras!“) ir vertinimai („Koks bardakas!“ – Edgaras). Labai nustebino tai, kad pirmo-
siomis minutòmis vaikai òmò krauti Ïurnalus ∞ krveles, ki‰tis po paÏastimis – pana‰u, kad ruo-
‰òsi juos ne‰tis namo arba kaupò atsargas. Aurimas pasiimt˜ Ïurnal˜ valandà net nevartò, o tik
vaik‰ãiojo pasiki‰´s po paÏastimi. Vòliau priòj´s prie auklòtojos paklausò, kur galòt˜ juos pasidò-
ti. Auklòtojai pasiteiravus, kam jam to reikia, berniukas atsakò: „Man nepatinka, kai kiti ima“.

MaÏdaug po 10-ties minuãi˜ nuostabos ir erzelio vaikai pradòjo vartyti Ïurnalus, juos komen-
tuoti. „Ateikit, vaikuãiai, dinozaurus radau“, – kvietò Arnas. „Auklòtoja, paspr´skim kryÏiaÏo-
dÏius“, – pra‰ò Edgaras. Tuo metu lòli˜ kampelyje i‰dòliotus Ïurnalus sutvarkò Greta. Pastebò-
jome, kad mergaitò i‰ pradÏi˜ visai nesidomòjo spaudiniais ir tuo, kas darosi grupòje. Ji pasiòmò
lòl´ ir pradòjo ‰ukuoti jai plaukus. Tik maÏdaug po valandos ji pasiòmò flomaster∞ ir òmò spal-
vinti kryÏiaÏodÏi˜ Ïurnale rastà paveikslòl∞. Kita mergaitò, Viktorija, irgi nerodò didelio susido-
mòjimo spaudiniais: pavartò vienà, kità Ïurnalà ir pasiòmò lòl´. Po kurio laiko mergaitò òmò ie‰ko-
ti paprasto pie‰tuko. Suradusi j∞ pasiòmò kryÏiaÏodÏi˜ Ïurnalà ir ∞ langelius pradòjo ra‰yti raides.

Berniukus labiausiai domino kompiuterini˜ Ïaidim˜ Ïurnalai. I‰ pradÏi˜ jie tik vartò ir komen-
tavo („Juk ãia – Haris Poteris!”, – Ernestas). Vòliau pradòjo ie‰koti r[akat˜ ir pra‰yti pedagogòs
juos i‰imti. Atsine‰ò Ïirkles ir òmò karpyti. Vaikams taip pat patiko i‰ pa‰to gauti lai‰kai su ata-
skaitomis. Grupòje uÏsimezgò vaidmeninis Ïaidimas – Arnas siuntò lai‰kus Lukui ir Edgarui, o ‰ie
atplò‰inòjo vokus, Justas ir Valentinas visà stebòjimo laikà ant kilimo vartò „Senuk˜“ katalogus.

I‰vados
•
Atrakcija suteikò vaikams dÏiaugsmo, jie su-
sipaÏino su ∞vairiais spaudiniais.

•
Pirm˜j˜ minuãi˜ chaosà greitai pakeitò na-
tralus veiklos ‰urmulys.

•
Pedagogòs atliko pagalbininki˜, o ne vedòj˜
vaidmen∞.

•
Ateityje darant tok∞ rengin∞, reikia atkreipti
dòmes∞, kad vaikai greiãiausiai susidomi
jiems artimais dalykais: berniukai – Ïurnalais
apie kompiuterius, mergaitòs – ∞vairiais kos-
metikos preki˜ katalogais ir pan. Laikra‰-
ãiais, kitais Ïurnalais vaikus reikia sudominti
– parodyti ∞vairi˜ panaudojimo galimybi˜.

•
Detalò, kad vaikai i‰ pradÏi˜ rinkosi Ïurnalus
ir kaupò atsargas, rodo, jog grupòje yra per
maÏai spaudini˜ ir vaikams j˜ trksta.

Beje, labai svarbu pabròÏti, kad viena i‰ ra‰ymo ir skaitymo sàlyg˜ – vaiko patirtis. Geriau-
sius vaiko ra‰ytinio kalbinio vyksmo pasiekimus lemia ∞domus vaiko gyvenimas, ∞vairi prakti-
nò veikla, per kuriuos ∞ vaiko sàmon´ liejasi ÏodÏi˜ prasmò. Kuo turtingesnò vaiko patirtis,
kuo daÏniau jis skatinamas jà i‰sakyti ÏodÏiais, i‰reik‰ti ∞vairiais simboliais – pie‰iniu, raide,
ÏodÏiu, mimika, pantomimika, kuo daugiau toje kalbos vartosenoje Ïaismòs, tuo lengviau
vaiko kalba tampa ∞vairias veiklas siejanãia bei turtinanãia priemone, taip pat ir vaiko ra‰tin-
gumo saviraidos skatintoja.

Taãiau nòra jokios abejonòs, kad siekiant ra‰ytinòs kalbos kitimo svarbu planuoti kalbos ug-
dymà,taip pat btina, kad pedagogas pagalbininkas skatint˜ vaikà i‰sakyti savo nuomo-
n´, i‰gyvenimus, svarstymus. Be to, reik‰minga ir kalbos realiose situacijose rib˜ plòtotò.
Kalbinò rai‰ka, ir sakytinò, ir ra‰ytinò, jo minties (màstymo) kelio raida, kuri padeda vaiko
gyvenimo realijas atspindintiems ÏodÏiams virsti sàvokomis, turi bti ne tik saugoma, bet ir
ginama nuo tiesmuk˜ taikom˜j˜ poveiki˜. Ji turi bti puoselòjama kaip vaiko vidinis turtas,
jo sielos bklò.

Vadinasi, labai svarbu, kad atsirast˜ vaiki‰kas Ïinojimas, t. y. tai, kà vaikas sako – visiems
labai svarbu; tai, kà vaikas pasakò, – galima uÏra‰yti; tai, kà uÏra‰ysime – galima perskaityti.

Tokio Ïinojimo vyksmo schema galòt˜ bti tokia:

Vaiko ra‰ytinòs kalbos kitimo skatinimas

Laikoma, kad gebòjimas ra‰yti ir skaityti yra glaudÏiai susij´s su vaiko gebòjimu klausyti ir
kalbòti. Taigi prie‰ ra‰ant ir skaitant, vaikas kelerius pirmuosius savo gyvenimo metus yra tik
klausytojas ir kalbòtojas. Klausydamas ir kalbòdamas vaikas pratinasi:

•
∞siklausyti, suvokti ir suprasti, kà jis girdi;

•
∞siminti, suvokti skirtumus tarp gars˜ (su-
vokti ir ∞siminti tokius gars˜ skirtumus jam
prireiks ra‰ant ir skaitant ÏodÏius);

•
suprasti ry‰∞ tarp jo suvokiam˜ objekt˜, jo
paties potyri˜, sumanym˜ bei gars˜ ir Ïo-
dÏi˜, kurie pradÏioje tik girdimi, vòliau – ir
uÏra‰omi.

•
∞domios asmeninòs patirties, ‰iuolaikinio gyvenimo problemas atspindinãios informacijos, ∞do-
mi˜ nutikim˜, apie kuriuos noròt˜si kalbòti, garantavimas vaikui. Tai galòt˜ bti ekskursijos,
lankymasis edukacines programas ∞gyvendinanãiose parodose, muziejuose, cirke, parduotuvòse.
âia, be abejo, pedagogui svarbu palaikyti vaiko interesà atvirais klausimais, i‰ tikr˜j˜, o ne
dirbtinai, domòtis vaiko i‰gyvenimais, laiduoti jam domòjimosi laisv´. ÎodÏiu, kalbòtis su vai-
ku, skatinant jo komunikacin´ veiklà ãia ir dabar, nuolat pleãiant vaiko sakytin´ kalbà;

•
vaiko pasakojimo uÏra‰ymas didelòm raidòm ant didelio lapo. Svarbu paÏymòti, kad uÏra‰omas
autenti‰kas vaiko ‰nekòjimas: su pakrenk‰ãiojimais, pertarais, i‰laikant kalbòjimo gyvà stili˜,
kalbòsenos judòjimo ypatybes. Antai ‰e‰iametò Greta apie savaitgal∞ taip pasakoja: „Mes su
draugais vaÏiavom ∞ Trakus. Valgòm ‰a‰lykus. Tòtò gòrò al˜. O mama pyko“. ·e‰iametis Matas
apie savo ‰eimà pasakoja taip: „A‰ gyvenu su Ïmonòm. Mama, tòtis, brolis. Man 6 metai. Mes
gyvenam laimingai. Mes niekada nesipykstam“.
Ra‰ant garsiai skaitoma tai, kas uÏra‰oma. Taip gerinamas vaiko supratimas, kad sakytinò kalba
glaudÏiai susijusi su ra‰ytine;
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•
uÏra‰ius visà pasakojimà, jis vaikui skaitomas, rodant kiekvienà Ïod∞; tekstas kabinamas vaik˜
aki˜ lygyje ‰alia kit˜ vaik˜ pasakojim˜, prigalvojama ∞vairi˜ Ïaidybinòs veiklos su uÏra‰ytais pa-
sakojimais uÏduoãi˜: surasti ∞vardyto vaiko pasakojimà, „perskaityti“, kà jis pasakojo, „skaityti“,
kà pats pasakojai, pasira‰yti po pasakojimu, nupie‰ti, kà pasakojai, nukopijuoti ÏodÏius, saki-
nius. 2 ir 3 paveikslòliuose matome tokio kopijavimo pavyzdÏius.

I‰ esmòs tokie peròjimo nuo sakytinòs prie ra‰ytinòs kalbos projektai padeda vaiko kalbòjimui
virsti jo ra‰ytine kalba.

2 pav. Gretos nukopijuotas
pasakojimas apie savaitgal∞

3 pav. Mato nukopijuotas pasakojimas apie ‰eimà

Vaiko ra‰ytinòs kalbos pagava per Ïaidybines veiklas
I‰ to, kas pasakyta, matyti, kad vaiko kalbinò kompetencija neatskiriama nuo paÏintinòs jo
kompetencijos. Kiekviena vaiko diena ugdymo institucijoje turi laiduoti gilesn∞ informacinio
pasaulio supratimà, turtinti vaiko patirt∞ naujais jo paÏinimo bdais, per mint∞ ir rankà vesti
j∞ ∞ sudòtingà ir ∞vair˜ kalbinòs rai‰kos pasaul∞. T˜ vaiko ir sakytini˜, ir ra‰ytini˜ rai‰k˜ pavi-
dalas – ∞vairiausios vaiko veiklos: susipynusios, ∞vairiaprasmòs, skatinanãios ir veikianãios
viena kità.

Knyg˜ ir spaudini˜ prasmòs pagavimas

Vaiko ra‰ymo ir skaitymo kompetencijos kitimui padeda Ïinojimas, kad:

•
yra knygos ar spaudinio dalys, kurios atlieka
tam tikras funkcijas (vir‰elis, uÏsklandos, au-
torius, pavadinimas, turinys, grafos, pastrai-
pos ir pan.);

•
spaudmenys puslapyje ar lape – tai ÏodÏiai,
kuriuos galima garsiai perskaityti, kurie kal-
ba apie aplinkà, pasaul∞, ∞domybes, norus, i‰-
gyvenimus;

•
spaudmenys (raidòs, skyrybos Ïenklai) ir
spaudiniai (knygos, laikra‰ãiai, reklaminiai ir
informaciniai lapeliai ir pan.) bna ∞vairios
formos, ∞vairaus turinio;

•
raidòs gali bti ra‰omos ∞vairiu ‰riftu; kiek-
vienas Ïmogus ra‰o truput∞ kitaip.

Îaidybinòs veiklos. Vaiko knygelòs leidyba grupòje.

Ji leidÏia panaudoti daug bd˜, kurie silo vaikui mògautis ra‰ymu ir skaitymu, ugdo jo pa-
sitikòjimà savimi. Bet tik tada, kai vaikas gali ra‰yti (kopijuoti) ir skaityti apie tai, kas jam
svarbu. Todòl knygelòs galòt˜ bti:

•
i‰kirpk (padòj´s liniuot´ i‰plò‰k) visas nuo-
traukas, kuriose yra Ïmonòs. Suklijuok. Kaip
tu manai, kà kiekvienas j˜ sako? Kà galòt˜ pa-
sakyti? Knygelò „Apie kà jie kalbòjosi“ ar pan.;

•
visos grupòs vaik˜ knyga. PavyzdÏiui, „Mano
mamytò“, „Kà mes veiksime mokykloje“,
„Kaip mes praleidome savaitgal∞“, „Kà mes
matòme gatvòje“ ir pana‰iai. Knygos leidybos
bdas toks: vaikai pie‰ia, pasakoja, auklòtoja
uÏra‰o, silo kopijuoti. Vaik˜ pie‰iniai, auklò-
tojos uÏra‰ai, vaik˜ kopijos, sutvarkius pagal
knygos model∞, ∞ri‰ama, laikoma grupòs bib-
liotekòlòje, nuolat skaitinòjama (Ïr. 4 pav.);

•
vaiko knygos apie daiktus, augalus, gyvulius,
Ïmones. Toki˜ knygeli˜ leidybai gali praversti
laikra‰ãiai, Ïurnalai ir kiti spaudiniai. Tuomet
pedagogas galòt˜ pra‰yti tòv˜ sune‰ti ar nuo-
latos ne‰ti ∞ grup´ ∞vairi˜ spaudini˜; pedago-
gas galòt˜ pagaminti uÏduoãi˜ korteles vai-
kams – kà galima su spaudiniu veikti.

•
asmeninò vaiko knyga. Tai knygelò apie vaikà,
jo norus, artimuosius, i‰vykas. PavyzdÏiui:
„Mano ‰eima“, „Mano geriausi draugai“, „Kà
a‰ noròãiau auginti namuose“, „Kà a‰ labiau-
siai myliu“ ir pan. Knygos leidybos bdas
toks: auklòtoja kiekvienam vaikui parengia
pluo‰tà lap˜, ant kuri˜ kiekvieno atspausdina-
mi tie patys ÏodÏiai. LeidÏiant knygel´ „Kà a‰
myliu“ – lapuose uÏra‰yta: „A‰ myliu ...“,
knygel´ apie tai, kà noròt˜ auginti namuose:
„A‰ noròãiau auginti ...“ ir pan. Vaikui belieka
∞ra‰yti (nukopijuoti) kiekviename puslapyje
po vienà Ïod∞, kà jis myli, kà noròt˜ auginti.
Vaikui tekt˜ ir iliustruoti savo knygel´, paskui
jà ∞ri‰ti, nepamir‰tant ∞vardyti knygelòs auto-
riaus, dailininko, kit˜ knygos atribut˜;

Vaikas pats pasirenka, kà daryti, ir pats atlieka uÏduotis, kurios gali bti paãios ∞vairiausios:

•
i‰kirpk (padòj´s liniuot´ i‰plò‰k) visas gyvn˜
nuotraukas, suklijuok. Kà tu apie juos Ïinai?;
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Vaikas mokosi ra‰yti tik ra‰ydamas, skaityti – skaitydamas. Per tokias praktines veiklas vaikai
perpranta, kad tekstas ra‰omas ir skaitomas i‰ kairòs ∞ de‰in´, nuo vir‰aus ∞ apaãià. Taip pat ir
tai, kad ÏodÏius atskiria tarpeliai, kad eilutòs pabaiga – tai ne minties pabaiga. Auklòtojos vaid-
muo – padòti, paskatinti, uÏra‰yti, kà vaikas pasakoja, nuolat silyti jam paãiam „skaityti“ ir pan.

•
i‰kirpk (padòj´s liniuot´ i‰plò‰k) visas nuo-
traukas su vaikais. Kà jie veikia? Kaip tu ma-
nai, apie kà jie galvoja? Ko jie nori?;

•
i‰kirpk (padòj´s liniuot´ i‰plò‰k) nuotraukas
su ∞vairiais gamtos, miest˜ vietovi˜ vaizdais. Jei
btum ten, kaip manai, kà ten i‰girstum,
jaustum, matytum, kà galòtum paliesti, para-
gauti ir t. t. Knygelò „Jei a‰ ten bãiau...“;

•
i‰kirpk (padòj´s liniuot´ i‰plò‰k) ma‰in˜, dra-
buÏi˜, kvepal˜, papuo‰al˜ reklamas. I‰leisk
knygel´ „Mano ma‰inos“, „Parduodu“, „Ma-
mytòs papuo‰alai“, „Noròãiau padovanoti ma-
mytei/tòtukui“ ir pan.;

•
i‰kirpk (padòj´s liniuot´ i‰plò‰k) karikatras.
Kà matai ? Kà jie veikia ? Kà nori pasakyti? ir
pan.;

•
i‰kirpk (padòj´s liniuot´ i‰plò‰k) nuotraukas
su Lietuvos miest˜ vaizdais. Kà Ïinai apie tuos
miestus? Kuriuose esi buv´s, kà ten matei? ir
pan.

•
Informacijos ie‰kojimas knygose;

•
Bibliotekòlò grupòje: „skaitinòjimas“, kopijavi-
mas, su knygeli˜ turiniu susijusios uÏduotys.
PavyzdÏiui, „Papasakok, nupie‰k, „para‰yk“,
kà pana‰aus esi girdòj´s, mat´s ir pan.”

4 pav. Grupòs knygelòs „Mano mamytò“
Monikos (6,3 m.) parengtas puslapis

Îaidybinòs veiklos. Ra‰ytinòs kalbos vartojimas kasdieniame grupòs gyvenime.

•
Dideli popieriaus lapai grupòs vaik˜ minãi˜,
atsakym˜ ∞ klausimus uÏra‰ymui po ‰venãi˜,
i‰vyk˜, gamtos rei‰kini˜, lankymosi pas gydy-
tojà. Vaikams labai svarbu matyti, kaip j˜
mintys atrodo uÏra‰ytos. Svarbu, kad jas gali
visi perskaityti. Klausimai gali bti ∞vairiausi.
Vaik˜ atsakymai – „taip“, „ne“; pakartojantys
klausimo esmin∞ Ïod∞, vardo para‰ymas ir pan.
PavyzdÏiui, po jubiliejinòs dain˜ ‰ventòs vaikai
gali atsakyti ∞ klausimà: „Ar buvai dain˜ ‰ven-
tòje?“; po perknijos, lities: „Ar girdòjai vakar
perknà?“, „Ar pakliuvai ∞ lit∞?“; po gimta-
dienio – „Ar valgei led˜?“ ÏodÏiais „taip“,
„ne“, „buvau“, „nebuvau“, „girdòjau“, „val-
giau“ ar para‰ydami vardà. Svarbu nepamir‰ti,
kad kai vaikas mokosi uÏra‰yti ir perskaityti
kok∞ Ïod∞, jis turi labai daÏnai kartotis.

•
Ra‰ytinò kalba ir vaidmeniniai Ïaidimai (na-
mai: valgi˜ gaminimo, telefon˜ knyg˜, valgi˜
korteli˜, pinig˜, kalendori˜, uÏra‰˜ lapeli˜ ga-
minimas; pa‰tas: vok˜, antspaud˜, pa‰to Ïenk-
l˜, lai‰k˜ dòÏuãi˜, spaudos ne‰iojimo krep‰i˜
gamyba, uÏra‰ant ÏodÏius; biblioteka: skaityto-
j˜ korteli˜, knyg˜ skirtuk˜, knyg˜ antspaud˜
gamyba; parduotuvò: preki˜ pavadinim˜, rek-
lamos uÏra‰˜, kasos ãeki˜, sàskait˜ ra‰ymas;
statybos: bròÏini˜, Ïemòlapi˜ braiÏymas, stati-
ni˜ nuotrauk˜ suradimas, ∞vardijimas, pastat˜
pavadinim˜ sugalvojimas, para‰ymas ir pan.).

•
Ra‰ytinò kalba aik‰telòje: augal˜, gòli˜, gyvi˜,
pauk‰ãi˜ knygos, paveikslòliai, enciklopedijos,
j˜ ÏodÏi˜ kopijavimas, erdvi˜ ra‰tu ∞vardiji-
mas.

•
Aplinkos daikt˜, mokymosi erdvi˜ pastalòse,
palovòse, ant kòdÏi˜, stal˜ ∞vardijimas, paÏy-
mòjimas ÏodÏiais; veiklos taisykli˜ kiekvienai
erdvei sutarimas ir i‰ra‰ymas (elgsena su prie-
monòmis, vaik˜ skaiãius, erdvòs tvarkymas);
vaik˜ veiklos refleksijos (samprotavim˜) skati-
nimas, uÏra‰ymas, skaitymas vaikams, Ïai-
dÏiant (atspòk, kas taip sakò); vaiko darb˜ pa-
vadinim˜ uÏra‰ymas, ∞domi˜ posaki˜, jo kry-
bos ÏodÏi˜ rinkimas, sisteminimas ir pan.

•
Kasdieniai ra‰ymai ir skaitinòjimai: rytinòs Ïi-
nutòs (mònuo, diena, savaitòs diena, vakar bu-
vusi diena, ateinanti diena; PavyzdÏiui, „·ian-
dien rugsòjo antroji diena, antradienis. Vakar
buvo pirmadienis. Rytoj bus treãiadienis“. In-
formacija apie orà; trumpa informacija apie
paãià ∞domiausià tos dienos veiklà ir pan.); die-
nos valgiara‰tis, savaitòs valgiara‰tis, dienotvar-
kò, ∞domi˜ vaiko veikl˜ pasila, vaiko nutiki-
m˜, patirties uÏra‰ymas, pasakojim˜, kas ∞domu
pedagogui, skatinimas ir uÏra‰ymas, vaiko ska-
tinimas uÏra‰yti ir perskaityti, vaiko darb˜ (pie-
‰ini˜, lipdini˜, karpini˜, skulptr˜) pavadini-
m˜ sugalvojimas ir uÏra‰ymas, vaiko darb˜ ka-
talog˜ darymas, lai‰k˜, atviruk˜, pasveikini-
m˜, priminim˜, kvietim˜ draugams, namams
ra‰ymas.

Sakytinòs ir ra‰ytinòs kalbos santykio
pagavimas

Kaip jau sakyta, visa grupòs aplinka turi leisti
vaikui ∞gyti tokià patirt∞, kuri kasdien stimu-
liuot˜ jo fizin´, protin´, socialin´ ir emocin´
brandà. Vadinasi, pedagogas kasdien paren-
gia grupòs aplinkà vaiko veiklai ir sàveikai su
suaugusiaisiais, vaikais, daiktais. Aplinka turi
bti tokia, kad puoselòt˜ vaiko savigarbà,
taip pat teigiamus i‰gyvenimus mokantis. Ji
turi skatinti veiklà, susijusià su gyvenimi‰ka
vaiko patirtimi. Akivaizdu, kad pedagogas
kasdien akstina ir tokias situacijas, kurios
vaikui rodo, kaip vartotinas ra‰ymas ir skai-
tymas, ir tai, kad jie abu susij´ su klausymu
ir kalbòjimu.
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ÎodÏiu, ankstyvojoje ra‰ymo ir skaitymo stadijoje vaikui lengviau perprasti raides prasminguo-
se junginiuose, t. y. ÏodÏiuose. Abòcòlòs raidòs per daug abstrakãios, atskirai paimtos jokios in-
formacijos apie aplinkà neteikia. Taãiau prie‰ mokyklà vaikas jau gali atpaÏinti ir pavadinti ke-
liolika abòcòlòs raidÏi˜. Jam taip pat darosi suprantamesnis j˜ kodavimas ir dekodavimas. To-
dòl rekomendacijose ir apra‰omos kelios Ïaidybinòs veiklos, kurios tikslina vaiko fonologin∞ Ïi-
nojimà. Nes kalba visada siekia kai kà i‰reik‰ti garsais ir raidòmis. Beje, naujausi tyrimai paro-
dò, kad vaik˜ mokymosi ra‰yti ir skaityti visuminiu ugdymo(si) pagrindu rezultatai kur kas ge-
resni nei fonetiniu pagrindu.

Îaidybinòs veiklos

•
Vaiko raidòs diena (ie‰kojimas aplinkoje daikt˜, kuri˜ pavadinimai prasideda vaiko vardo pir-
màja raide, ie‰kojimas (ne skaitymas!) vaiko vardo pirmos ar paskutinòs raidòs laikra‰ãio, kny-
gos lape, bet kur uÏra‰ytuose ÏodÏiuose; raidÏi˜ vòriniai – vaiko vardo raidÏi˜ vòrinys, pavar-
dòs raidÏi˜ vòrinys; vis˜ vaiko vardo raidÏi˜ ie‰kojimas ÏodÏiuose.

Îaidybinòs veiklos „Mano raidòs diena“ eiga galòt˜ bti tokia:

•
vaiko inicialai ra‰omi lentoje,

•
vaikai ie‰ko aplinkoje daikt˜, kuri˜ pavadini-
mai prasideda tomis raidòmis,

•
kai suranda, pa‰nibÏdom sako pedagogui,

Îaidybinòs veiklos „Mano Ïodynòlis“ eiga galòt˜ bti tokia:

•
pedagogas skelbia, para‰o Ïod∞ lentoje, skaito,
silo vaikams skaityti ir pan.

•
Vis˜ objekt˜, kuri˜ pavadinimai prasideda nu-
rodyta raide, suradimas grupòje, aik‰telòje,
gatvòje, j˜ grupavimas (augalai, gyviai, trans-
portas ir pan.); asmeninio raidÏi˜ Ïodynòlio lei-
dyba.

•
auklòtoja parengia vaikui lapus, kuri˜ kiekvie-
name po vienà uÏra‰omos jo vardo didÏiosios
ir maÏosios raidòs;

•
vaikas nupie‰ia arba surad´s, i‰kirp´s, i‰plò‰´s
klijuoja paveikslòlius daikt˜, kuri˜ pavadini-
mai prasideda ta raide. Îodynòl∞ galima pil-
dyti ir per kitas ∞vairias veiklas.

•
ÎodÏi˜ tarimas be pirmo ar paskutinio garso
(saulò: aulò – saul, kòdò: òdò – kòd, mama:
ama – mam);

•
Para‰yt˜ ÏodÏi˜, raidÏi˜, savo vardo, pavardòs
ie‰kojimas kiemo aik‰telòje (vaikai i‰sitraukia
korteles su para‰ytais ÏodÏiais, raidòmis ar kita
uÏduotimi, ie‰ko para‰yt˜ ant akmen˜, sien˜
tvor˜ ir kit˜ maÏai ∞ akis krentanãi˜ viet˜);

•
Registravimasis atòjus ∞ grup´ rytà, sudòliojant
(sukabinant) i‰ raidÏi˜ savo vardà.

Pomògio knygai ir estetinòs nuovokos pradmen˜ ugdymas
Prie‰mokyklinio ugdymo grupòje btina suÏadinti vaiko domòjimàsi knyga, poreik∞ skaityti,
padòti jam pamilti knygà, ugdyti estetin∞ skaitytojo skon∞, nes vaik˜ literatra (tekst˜ turinys,
kalbinò ir vaizdinò j˜ rai‰ka – iliustracijos) perteikia vaikams kultrin∞ paveldà, taip pat lavina
komunikacin´ bei paÏintin´ kompetencijas. Be to:

•
padeda paÏinti pasaul∞ ir save;

•
ugdo vaiko asmenyb´, aktyvina j∞;

•
lavina natral˜ vaiko smalsumà, vaizduot´ ir
krybines galias;

•
tenkina pramog˜, bendravimo, problem˜
sprendimo poreikius. Padeda identifikuotis su
pasak˜ veikòjais bei suÏinoti alternatyvi˜ elg-
senos bd˜. Atlieka terapin´, kompensacin´
funkcijà, pavyzdÏiui, maÏina nepasitikòjimà
savimi;

•
orientuoja ∞ tradicines vertybes – vaikai suÏino
tautos paproãius, tradicijas, pajunta dorinius
principus;

•
lavòja kalbos jausmas, nes vaikai klauso vaiz-
dingos, kupinos metafor˜, palyginim˜, pasi-
kartojim˜, hiperboli˜, tarmybi˜ kalbos; pa-
junta kalbos ritmà, rimà;

•
klausant tekst˜, geròja prielaidos ra‰tingumo
pradmenims, nes vaikas atranda ry‰∞ tarp ra‰y-
tinòs ir sakytinòs kalbos, taip pat geròja klau-
symo ∞gdÏiai ir ilgiau sukaupiamas dòmesys;

•
kuria ir plòtoja estetin´ ir emocin´ vaik˜ patirt∞.

Lavòjant vaiko kalbai ir pleãiantis patirãiai bei vaikams nuolat ir sistemingai skaitant, prie‰mo-
kykliniais metais toliau formuojasi pasakojimo ∞gdÏiai. J˜ pradÏia – vaiko pasakojimai apie sa-
vo patyrimà, i‰gyvenimus. ·ie vaik˜ pasakojimai turi bti skatinami visà prie‰mokyklin∞ laiko-
tarp∞. (PavyzdÏiui, 5 m. 11 mòn. Vytenis pasakoja: „Pasaka apie ‰un∞, kuris noròjo, kad jo ant-

Garso, raidòs, ÏodÏio santykio pagavimas

Ra‰ytinòs kalbos mokymo(si) modeli˜ yra ∞vairi˜. âia daugiausia remiamasi psicholingvistiniu
modeliu. Jis labiausiai pabròÏia psichologin∞ vaiko pasirengimà ra‰ytinei kalbai perprasti. Tai
yra ra‰ytin´ kalbà ypaã sieja su vaiko paÏintine raida, jo asmeninòs patirties ∞gijimu, i‰kelia ra‰y-
mo ir skaitymo motyvacijà. Psicholingvistinis modelis remiasi visuminio kalbos ugdymo kon-
cepcija, pagal kurià ra‰ymas ir skaitymas eina greta klausymo ir kalbòjimo. Ra‰ymo ir skaitymo
mokymo(si) pagrindinis vienetas yra Ïodis. Ne garsas. Ne raidò. Kit˜ modeli˜ ‰alininkai (ling-
vistinio, bihevioristinio) labiau akcentuoja fonetin´ analiz´, teigdami, kad mokantis ra‰yti ir
skaityti, vaikui svarbu perprasti fonetinòs kalbos ypatybes: i‰mokti garsus, raides, pagauti j˜
kaitos dòsningumus. Noròdami su‰velninti prie‰prie‰à pastar˜j˜ dien˜ tyrinòtojai bando sude-
rinti skirting˜ modeli˜ silomus ra‰ytinòs kalbos perpratimo bdus. Jie teigia, kad normalus
ra‰ytinòs kalbos tapsmo bdas yra toks:

•
ÏodÏio vaizdo suvokimas, atpaÏinimas (b-
dinga ikimokykliniam amÏiui);

•
fonetini˜ Ïenkl˜ suvokimas, atpaÏinimas
(prie‰mokyklinis amÏius, pirmoji klasò);

•
automati‰kas ÏodÏi˜ atpaÏinimas (pirmoji ir
antroji klasò).
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kaklis Ïibòt˜“. Vienà kartà gyveno toksai ‰uo, jo antkaklis buvo purvinas,jo bda buvo sulauÏy-
ta, tada vienà kartà òjo meistras. Tada pamatò sulauÏytà bdà, tada pamatò ir antkakl∞ purvinà.
Tada meistras padarò bdà, kad blizgòt˜, ir antkakl∞ i‰blizgino. Tada vienà kartà pasidarò Kalò-
dos ir ‰uniui dar padarò duris ir langus ir bdà labai graÏià su kilimais ir stalu kaip pas Ïmones.
Su puodeliais, su kòdòm keturiom, su foteliais, su sofa, su bliduku maistui, su ‰aldytuvu ir vi-
sokiais kitais daiktais, kurie pas Ïmones. Ir televizori˜.

Tada òjo berniukas pro tvorà, vienà dienà atsitiko Kalòdos. Tada visi òjo persireng´ ∞ karnavalà
Kalòd˜. ·uo pamatò, kad Ïmonòs eina, tada pamatò, kad duoda blyn˜ jo mògstamiausi˜. Tada
jis irgi òjo ∞ karnavalà, pamatò, kad Ïmonòs jau i‰eina, tada ir jisai i‰òjo.).

Ø toki˜ pasakojim˜ ir pokalbi˜ kontekstà natraliai integruojasi ir pokalbiai su vaikais apie gir-
dòtà tekstà. Jie pamaÏu formuoja savaranki‰ko pasakojimo ∞gdÏius, todòl reikia i‰ pradÏi˜ ska-
tinti vaikus atsakyti ∞ klausimus „jeigu?“, „kodòl?“, „kaip?“. Vòliau, lavòjant vaik˜ suvokimui,
vaikams pajuntant teksto sandarà (pradÏià, pabaigà), teksto visumà; geriau suprantant veikòjus
– interpretuojant, vertinant j˜ poelgius, ry‰ius, ∞vykius; nusakant veiksmo vietà, laikà; sekant
pasakojimo raidà, – galima skatinti ∞ klausimus atsakyti i‰samiau; pasakoti nuosekliau, planin-
giau, vaizdingiau, pasakoti pagal iliustracijas.

Ugdytojams svarbu Ïinoti, kad pasakojimo tikslas nòra i‰girsto teksto kuo tikslesnis reproduka-
vimas, atgaminimas – reikia skatinti vaik˜ improvizavimà, fantazijas, spontani‰kumà. Pa-
sakojant aktyvòja krybinò vaik˜ iniciatyva bei skleidÏiasi krybinòs vaiko galios, pavyzdÏiui,
kuriamos pasakos be galo, juok˜ pasakos, pasakos apie gyvnus, individuals ar bendri pasako-
jimai, vaikai patys sugalvoja m∞sli˜, pabaigà ar pradÏià pasakojimui, keiãia ∞vyki˜ sekà, ∞veda
nauj˜ veikòj˜, kuria skaiãiuotes, eilòra‰ãius, gars˜ pamògdÏiojimus, greitakalbes, Ïaidimus, im-
provizuoja vaidindami, pie‰ia, komentuoja savo pie‰inius.

PabròÏtina, kad pasakojimas kaip atskira, izoliuota veikla, neegzistuoja, jis visada susij´s su teks-
to klausymu, pie‰imu ir jo komentavimu ar tiesiog kokia nors natralia situacija.

Todòl skaitymo, pasakojim˜ metas neturi bti savitikslò ir nenatrali veikla,vykstanti tuo paãiu
grieÏtai reglamentuotu laiku. I‰ ties˜ ugdytojas bet kuriuo dienos metu turi rasti laiko i‰-
klausyti vaikà ir reaguoti ∞ jo kalbòjimà. (Ugdytojai turi bti nuolat pasireng´ galimai
spontani‰kai veiklos plòtrai – vaidinimui, pie‰imui, Ïaidimui ir kt.). Be to, pasakojimo
pradmenys natraliau rasis ugdytojams bendraujant su vaikais kuo individualiau.  Vie‰as vaik˜
pasakojimas jokiu bdu negali bti priverstinis (arba taikomas kaip bausmò). Antra vertus,
prie‰mokyklinòje grupòje vaikai turi po truput∞ pratintis prie kalbòjimo grupei Ïmoni˜. Pasako-
jimo savaranki‰kumas ir ri‰lumas priklauso ne vien nuo pasakojimo ∞gdÏi˜, bet ir nuo to, kam
vaikas pasakoja, nuo jo dràsos, ar jam ∞domu.

Prie‰mokyklinukai gali ir mògsta deklamuoti smulkiosios tautosakos krinius, eilòra‰ãius, atski-
rus posmus, kai kurie vaikai moka i‰tisas poemòles (pavyzdÏiui, Just. Marcinkeviãiaus „Gryb˜
karà“). Jiems patinka ritmas, ÏodÏi˜ Ïaismas, skambesys. Labai svarbu, kad vaikams tekstas b-
t˜ ai‰kus, todòl btina, kad jis atitikt˜ vaik˜ amÏiaus tarpsnio ir meninio suvokimo ypatybes.
Kai vaikai suvokia eilòra‰ãio prasm´, tuomet atsiranda ir natralios intonacijos, ir pauzòs, ir lo-
giniai kirãiai. Silytina su vaikais pasi‰nekòti apie eilòra‰ãio veiksmo vietà, veikòjus, ∞vykius,
nuotaikà ar pan. – ∞sitikinkite, kad vaikai supranta, apie kà kalbama. Neturòt˜ bti piktnau-
dÏiaujama specialiu kolektyviniu eilòra‰ãi˜ mokymu (pavyzdÏiui, proginiu), nes tiek deklama-
vimo, tiek pasakojimo ∞gdÏiai formuojasi individualiai.

Øsiminti tekstà kartais padeda melodija, todòl patartina vaikams ir su vaikais dainuoti, groti (ne-
siloma dainuoti kiekvienà konkret˜ tekstà, vaikui ∞siminti padeda tam tikra muzikinò sche-
ma).

Vaikai turòt˜ girdòti ∞vairius – sekamus, pasakojamus, skaitomus, deklamuojamus, dainuoja-
mus tekstus.

Vaikai turi klausytis ∞vairi˜ Ïanr˜ literatros tekst˜ – ne tik tautosakos bei groÏinòs, bet ir daly-
kinòs literatros; apra‰omojo publicistinio pobdÏio krini˜ (apie Tòvynòs praeit∞, gamtà, Ïy-
mius Ïmones, Ïmoni˜ darbus, paproãius, tradicijas, ‰ventes ir kt.); tekst˜, populiariai pertei-
kianãi˜ mokslo Ïinias, pasiekimus; informacinio pobdÏio tekst˜ (pavyzdÏiui, ÏodÏio ar frazeo-
logizmo paai‰kinimà i‰ Ïodyno, Ïaidimo taisykles, valgio receptà, oro prognoz´).

Teksto analizò, pokalbiai apie krin∞ reikalingi ne visuomet; jeigu jie vyksta, tai neturòt˜ bti
vien didakti‰ki, pragmati‰ki.

Galimi tokie pokalbi˜ su vaikais variantai: pokalbiai prie‰ teksto klausymà parengia vaikà tam,
kà i‰girs; pokalbiai po skaitymo leidÏia vaikui pajusti krinio visumà, giliau i‰gyventi estetin∞ ∞s-
pd∞; pleãiamas Ïodynas. Tokie pokalbiai prasmingi, kai vaikai susidomòj´ tekstu. Pokalbis
apie ne∞domius, nesvarbius jiems dalykus liks formalus.

Ø vaik˜ klausimus galima atsakyti ir skaitymo metu – tada i‰siai‰kinami neai‰ks dalykai, auto-
riaus pozicija, vaikai geriau suvokia teksto prasm´. Verta pabròÏti, kad atsakymai ∞ klausimus
skaitymo metu griauna meninio suvokimo proceso vieningumà, todòl jie neturòt˜ vyrauti, kita
vertus, vaik˜ klausim˜ negalima ignoruoti.

Pedagogai ir tòvai turòt˜ Ïinoti, kad literatros suvokimas yra sudòtingas procesas, ku-
riam reikia vaiko pastang˜ – vaizduotòs, màstymo, atminties, susikaupimo. Îinotinos
svarbiausios ikimokyklinuk˜ meninio suvokimo ypatybòs – aktyvumas, emocingumas,
susiliejimas su i‰monòs pasauliu, polinkis tapatintis su personaÏais. Prie‰mokyklinòje gru-
pòje vaikas tobulòja: nuo „pradedanãiojo“ (kai varto knygut´ ir Ïirinòja paveikslòlius) iki pra-
kutusio klausytojo. Vaiko tolesnis kelias – iki savaranki‰ko skaitytojo – priklauso nuo ugdytoj˜
– nuo krini˜ parinkimo kokybòs ir tarpininkavimo kokybòs, kitaip sakant nuo to, kaip suau-
gusieji geba parinkti tekstus ir perteikti vaikams knyguãi˜ turin∞, kuris vaikams patiems dar ne-
prieinamas.

PaÏymòtina taip pat tai, kad ugdytojai turi gerai paÏinti prie‰mokyklinòs grupòs vaikus ir gebòti
individualizuoti vaik˜ veiklà su knygomis. Pedagogas turi pats i‰manyti vaik˜ literatrà ir Ïino-
ti, kad parenkant krinius vadovaujamasi ‰iais pagrindiniais kriterijais: estetiniu, psicho-
loginiu, vertybiniu, pedagoginiu. Be to, visuomet reikia nepamir‰ti vaik˜ grupòs lygio, patir-
ties bei interes˜.

Pradedant prie‰mokyklinòs grupòs vaik˜ literatrin∞ prusinimà, btina remtis jau turima vai-
k˜ patirtimi – Ïinomomis pasakomis, girdòtomis dainelòmis, eilòra‰ãiais, mògstamais herojais.

Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikai labai sàlygi‰kai gali bti suskirstyti ∞ kelias grupes pagal savo
raidos ypatumus, lemianãius atitinkamà veiklà su knyga. Grupòje visuomet bus vaik˜, kurie dòl
∞vairi˜ prieÏasãi˜ – socialini˜, pedagogini˜, psichologini˜ – dar yra labai egocentri‰ki, j˜ Ïody-
nas ribotas, jie trumpai i‰laiko dòmes∞. Jiems suprantamiausi trumpi realistiniai eilòra‰tukai, pa-
sakojimai, kur veiksmas vyksta ãia ir dabar, kai ai‰ki pasakojimo pradÏia ir pabaiga, paprasta
teksto kalba, o iliustracijos konkreãios ir ai‰kios.

Kiti vaikai turi i‰lavintà, turtingesn´ kalba, gali lyginti ir apibendrinti, jie jau turi abstraktaus
màstymo pradmenis, gali kalbòti apie ∞sivaizduotà situacijà, gali suprasti konfliktin´ situacijà
bei ilgiau i‰laikyti dòmes∞ (maÏdaug 10 minuãi˜). Jiems suvokiami tekstai su ∞sivaizduojamu
siuÏetu,veiksmas gali vykti ne tik ãia ir dabar, bet ir „seniai,seniai“; galima atvira pasakojimo
pabaiga, kurià vaikas gali pats pabaigti, tekste jau gali bti ir perkeltini˜ prasmi˜. ·ie vaikai
mògsta pasakojimus apie gamtà, istorijà, legendas, linksmus, fantastinius pasakojimus, absurdo
istorijas. Iliustracijos gali bti ir vaizdingesnòs, abstraktesnòs, labiau stilizuotos.
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Ugdytojai turòt˜ paisyti vis˜ vaik˜ interes˜ ir siekti, kad palaipsniui ir harmoningai plòtot˜si
paÏintinò ir komunikacinò kompetencijos. Todòl pradÏioje reikt˜ skaityti vaik˜ grupelòms pa-
gal j˜ lyg∞, patirt∞ ir interesus skirtingus tekstus, kartais, Ïinoma, surandant ir bendr˜ interes˜,
o perspektyvoje numatyti vis˜ vaik˜ paÏangà pagal j˜ individualià raidà ir prasiplòtus∞ akirat∞.

Prie‰mokyklinukams tinkamos lietuvi˜ ir kit˜ taut˜ pasakos apie buit∞, gyvnus, kai kurios ste-
buklinòs pasakos (neÏiaurios), paprastesnòs, vaikams suprantamos sakmòs, padavimai ir legen-
dos, Îemaitòs, ·atrijos Raganos, VaiÏganto, P. Ma‰ioto, A. Giedriaus, D. âiurlionytòs, P.
Cvirkos, R. Ka‰ausko, J. AvyÏiaus, DÏ. Rodario, D. Biseto, D. Mrazkovos skaitiniai vaikams,
A. Vaiãiulaiãio, H. K. Anderseno, ·. Pero pasakos, I. Soko, G. Isoko knygutòs apie gamtà,
smulkioji lietuvi˜ tautosaka, kai kurie „Motulòs Ïàsies eilòra‰ãiai“, Ïaismo eilòra‰ãiai (S. Gedos,
S. Po‰kaus), J. Minelgos, L. Îitkeviãiaus, K. Bajerãiaus, K. Borutos, Vytòs Nemunòlio, M.
Grigonio, K. Jakubòno, K. Kubilinsko, J. Degutytòs, Just. Marcinkeviãiaus, M. Vainilaiãio, A.
Matuãio, R. Skuãaitòs, V. Palãinskaitòs, S. Gedos, L. Gutausko, V. Kukulo, Z. GaiÏauskaitòs,
S. Po‰kaus ir kit˜ autori˜ poezija vaikams (klausymui ir mokymuisi atmintinai ). (Dauguma
silom˜ tekst˜ yra rinkinyje „Saulòs kelias“. K., 1994).

Vaik˜ grup´ sieja ir gerà nuotaikà kuria mògstam˜ autori˜ knyg˜ t´stinis skaitymas. Silytume
su prie‰mokyklinukais skaityti ‰ias knygas: K. âiukovskio „Daktaras Aiskauda“, A. Lindgren
„Pepò Ilgakojinò“, „MaÏylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“, DÏ. Griuelo „Skudurinòs
Onutòs pasakòlòs“, K. Greihemo „Vòjas gluosniuose“, A. Milno „Pkuotuko pasaulis“, A. Soj-
kos „Reksas ir jo draugai“, „Nuotykiai mi‰ke“, I. Stark „Apie eÏ∞, kuris mògino tapti kitu Ïvòri-
mi“, H. Muller „Katino sris“, A. Glitz „Nepaprasta Milòs paslaptis“, R. Scarry „Ma‰inos ir vi-
sa, kas vaÏiuoja“, „Kà Ïmonòs dirba visà dienà“, Z. Miler „Kurmis ir Ïalia ÏvaigÏdò“, „Kaip kur-
miukas pagydò pelyt´“, „Kurmis mieste“, Jano‰o „Trumpas mokslas apie Ïvòris“, „Panama la-
bai graÏi“, T. Janson „Trolis Mumis ir Ïiema“, „Trolis Mumis ir kometa“, E. Schreiber-Wicke,
„Varna retai atskrenda viena“, M. Kunno „12 dovan˜ Kalòd˜ seneliui“ ir kt.

Patartume vengti vaiki‰k˜ knyguãi˜, kai nenurodytas autorius (ai‰ku, i‰skyrus tautosakos kri-
nius) arba dailininkas; pasak˜ rinkini˜, kur sudòtos adaptuotos, sutrumpintos ir supaprastintos
pasakos; neesteti‰k˜ leidini˜, kai kuri˜ banali˜ periodikos leidini˜, kai kuri˜ netinkam˜ prie‰-
mokykliniam amÏiui komiks˜ ir kt.

Grupòje btina turòti tinkamà vietà knygoms laikyti ir patogià vaikams vietà klausyti (nebti-
nai vadinama kampeliu ar centru), kurioje bt˜ ∞vairi˜ knyg˜ – pasak˜, eilòra‰ãi˜, meno albu-
m˜, fotografijos rinkini˜, reprodukcij˜. Pageidautina, kad bt˜ keletas tos paãios knygos eg-
zempliori˜. Nors mògstamiausios vaik˜ knygutòs turòt˜ bti visada ‰alia, vis dòlto knygas rei-
kia nuolat keisti, papildyti naujomis. Kartkarãiais silytinos i‰vykos ∞ bibliotekà pakeisti kny-
gas, pasikalbòti apie naujas knygutes. Kaip minòjome, grupòs bibliotekòlòje turòt˜ bti ir labai
paprast˜, realistini˜ knyg˜, ir gerokai sudòtingesni˜. Vieta knygoms turòt˜ bti ∞rengta nuo‰a-
liau nuo judri˜ Ïaidim˜ vietos, ten gali vykti pokalbiai su vienu ar keliais vaikais.

Vaikai varto ir Ïirinòja knygas, periodinius leidinius, atsine‰a mògstamiausià knygà ir apie jà
pasakoja kitiems. Iliustruoja knygas, rengia pie‰ini˜ parodas. Padedami suaugusi˜j˜, taiso apip-
ly‰usias knygas, jas aplenkia. Esant galimybòms, stebi, kaip ra‰o, spausdina ar renka tekstà
kompiuteriu suaugusieji. Mògina pamògdÏioti. Kuria knygeles, grupòs laikra‰t∞, lankstinukà,
dienora‰t∞, skelbimus, kvietimus, sveikinimo atvirukus, Ïemòlapius, kalendorius, grupòs taisyk-
les, dienotvark´, valgiara‰t∞, receptus ir kt. Prie‰mokyklinòs grupòs vaikai turi turòti pakanka-
mai medÏiag˜ ‰ioms iniciatyvoms ir darbams – popieriaus, Ïirkli˜, ∞vairiausi˜ pie‰tuk˜, spalv˜
ir pan. Visos medÏiagos turi bti prieinamos vaikams, kada tik jie pageidauja. Pedagogai
turòt˜ labiau toleruoti tam tikrà krybin´ netvarkà vaik˜ veiklos metu.

Svarbu, kad vaikai visoms ‰ioms savo iniciatyvoms jaust˜ suaugusi˜j˜ pagarbà, palaikymà ir vi-
sokià paramà. Dienotvarkò neturi varÏyti prie‰mokyklinuk˜ bandym˜ ir eksperimentavimo su
kalba, nes tik bandydami jie tobulòs. Be to, tiems bandymams btina turòti pakankamai laiko.
Dar prisiminkime, kad aktyvus turi bti vaikas, ne vien pedagogas – juk btent vaikas yra au-
gantis skaitytojas.

Pedagogo veiklos nuostatos
Remkitòs tuo, kà vaikas jau Ïino apie sakytin´ ir ra‰ytin´ kalbà bei skaitymà. Susitelkite ties
prasminga veikla ir prasminga kalba, nesiorientuokite vien ∞ izoliuot˜ ∞gdÏi˜ tobulinimà.

Gerbkite vaiko kalbin´ patirt∞, su kuria jis ateina ∞ prie‰mokyklinio ugdymo grup´, ir remkitòs
ta patirtimi, lavindami jo kalbà ir plòtodami jo literatrinius interesus.

Stenkitòs, kad visi vaikai patirt˜ sòkmòs jausmà, padòkite jiems jaustis Ïmonòmis, kurie
dÏiaugsmingai tyrinòja sakytin´ ir ra‰ytin´ kalbà.

Pasistenkite, kad skaitymas tapt˜ integruota komunikacinòs kompetencijos formavimosi proce-
so, apimanãio kalbòjimà, klausymà, ra‰ymà bei kitas vaiko veiklos sritis, dalimi.

Girkite vaikus uÏ pirmus ra‰to bandymus, nesirpindami dòl raidÏi˜ ra‰ymo taisyklingumo (ar
raidÏi˜ sekos ir pan.).

Dràsinkite vaikus dòl pirm˜j˜ skaitymo ir ra‰ymo bandym˜, o nesòkmes vertinkite kaip nat-
ralios vaiko raidos aprai‰kas.

Ugdydami vaik˜ komunikacin´ kompetencijà, naudokitòs jau turima vaik˜ patirtimi, pavyz-
dÏiui, gerai Ïinomomis pasakomis, nes tai suteikia vaikams pasitikòjimo j˜ gebòjimu i‰mokti.

Bkite tinkamu pavyzdÏiu. Grupòje (ir namie) vartokite taisyklingà kalbà, stenkitòs i‰klausyti,
i‰girsti vaikus ir reaguoti ∞ tai, kà jie sako; nuo‰irdÏiai domòkitòs vaik˜ skaitymo ir ra‰ymo ban-
dymais.

Sistemingai ir nuolat skaitykite vaikams ∞vairiausius literatros krinius.

Stenkitòs, kad vaikai turòt˜ pakankamai laiko savo skaitymo ir ra‰ymo bandymams.

Stenkitòs, kad vaikai turòt˜ galimybi˜ bendrauti apie tai, kà jie jau Ïino, apmàsto ir jauãia.

Vartokite tinkamus vaiko paÏangos ir atspindinãius bendrà vaiko raidà, vertinimo bdus.

SupaÏindinkite tòvus su komunikacinòs kompetencijos ugdymo tikslais, uÏdaviniais ir bdais
bei kartu numatykite veiklos t´stinumà namie.

Atskleiskite tòvams standartizuot˜ skaitymo ir ra‰ymo ∞gdÏi˜ vertinimo test˜ ribotumà bei
vienpusi‰kumo pavoj˜.

Siekite, kad vaikai bt˜ aktyvs, o ne pasyvs ugdymosi proceso dalyviai, todòl silykite vai-
kams tokià veiklà, kuri leist˜ eksperimentuoti, bandyti kalbant, klausant, skaitant ir ra‰ant.
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Eisianãio ∞ mokyklà vaiko komunikavimo gebòjimai

Gebòjimas bendrauti ir i‰reik‰ti save bei paÏinti pasaul∞

·e‰iametis septynmetis vaikas turi pasakojimo, apibdinimo, svarstymo, diskutavimo, ai‰kini-
mo, informavimo pradmenis. Jis turi gebòjim˜ kalbòtis su suaugusiaisiais ir vaikais pradmenis
(kalba klausant keliems Ïmonòms; pakartoja, jeigu kas nesuprato; nepertraukia kito; nenu-
krypsta nuo pagrindinòs pokalbio temos). Geba kalbòti, atsiÏvelgdamas ∞ situacijà (vietà, laikà,
kontekstà). Domisi ÏodÏi˜ reik‰mòmis (suvokia aplinkoje vartojam˜ ∞prast˜ ÏodÏi˜, frazi˜
prasmes; suvokia neÏinomà Ïod∞ i‰ konteksto; geba sieti neÏinomo ÏodÏio prasm´ su patirtimi;
junta ÏodÏio daugiareik‰mi‰kumà). Kuria naujus ÏodÏius, eksperimentuoja, „ÏaidÏia“ kalba.
Îaismingai, natraliai sieja kalbin´ i‰rai‰kà su kitomis i‰rai‰kos formomis – vaizdu, garsu, for-
ma, judesiu.

·e‰iametis tiksliai ir ai‰kiai taria daugumà gimtosios kalbos gars˜, nujauãia ÏodÏi˜ tarpusavio
ry‰∞ sakinyje, j˜ darybos, kaitymo dòsnius, todòl stengiasi kalbòti taisyklingai. Natraliai, spon-
tani‰kai kalbòdamas, vartoja sudòtingesnes kalbos formas. Intuityviai suvokia balso stiprumo,
kalbòjimo tempo, intonacij˜, loginio kirãio, pauzi˜ varianti‰kumà. Ugdosi individualaus kal-
bos stiliaus pagrindus.

·e‰iameãio ra‰ytinòs kalbos gebòjimai

Kai ‰e‰iametis palieka darÏel∞, jo ra‰ytinòs kalbos perpratimo lygis gali bti apibdinamas taip:

•
nusimano apie spaudinius (Ïino, kad knygos
turi vir‰el∞, pavadinimà, autori˜, kad suside-
da i‰ puslapi˜, iliustracij˜, turinio, kas yra
kriniai);

•
suvokia, atpaÏ∞sta, gali pavadinti ir savaran-
ki‰kai para‰yti kelias didÏiàsias ir maÏàsias
raides;

•
suvokia, atpaÏ∞sta, perskaito ir gali para‰yti
keletà trump˜ ÏodÏi˜;

•
turi elementar˜ supratimà, kad Ïodyje garsas
eina po garso, raidò po raidòs, tekste Ïodis ei-
na po ÏodÏio, sakinys po sakinio, t. y. suvo-
kia ir teisingai ∞vardija puslap∞, sakin∞, Ïod∞,
raid´;

•
ra‰o savo vardà, pavard´, draugo vardà;

•
ra‰o nepaisydamas ÏodÏi˜ darybos ir j˜ dòs-
tymo eilutòje ar puslapyje, noròdamas i‰saky-
ti savo sumanymà, patirt∞;

•
gali para‰yti keletà (daug) diktuojam˜ rai-
dÏi˜ ir trump˜ ÏodÏi˜.

Tok∞ lyg∞ vaikas gali pasiekti, jei darÏelis rpinasi ra‰ytine aplinka, vaiko patiriam˜ sunkum˜
prevencija.

Nustatyti vaiko ra‰ytinòs kalbos lyg∞, pamatyti vaiko patiriamus sunkumus gali padòti ∞vairs
klausimynai. Su vaiku kalbamasi individualiai, laisvai, uÏduodant rpimus klausimus. Pavyz-
dÏiui:

Gerbia knygà ir jauãia pomòg∞ jai, turi estetinòs nuostatos pradmenis

·e‰iametis vaikas turi elementariai i‰lavintà kalbos jausmà, jis jauãia tekst˜ nuotaikà, kalbos
vaizdingumà, ritmà, rimà; gali pastebòti teksto sandarà (pradÏià, pabaigà); gali vertinti, inter-
pretuoti veikòj˜ poelgius, santykius; nusakyti veiksmo vietà, laikà, eigà; jauãia ∞vairi˜ Ïanr˜
tekst˜ specifi‰kumà, pavyzdÏiui, skiria paÏintin∞ tekstà nuo pasakos, prozos krin∞ nuo eilòra‰-
ãio). Vaikas noriai rei‰kia krybin´ iniciatyvà – vaidina, improvizuoja, baigia pasakà, „sukuria“
bendrà su kitais vaikais ar vien savo knygà su iliustracijomis ir kt. ·e‰iametis geba atskirti i‰mo-
n´ nuo realybòs, turi deklamavimo ir pasakojimo ∞gdÏi˜ pradmenis, mògstamus krinius, au-
torius, Ïurnaliukus, TV laidas, herojus, bando ir geba argumentuoti savo pasirinkimà. Vaikas
mògsta minti m∞sles, kitus smulkiosios tautosakos Ïanrus.

1.
PaÏiròk, kà a‰ laikau rankose (rodoma kny-
ga, Ïurnalas)?

2.
Kà mes su ja (juo) darome?

3.
Kas yra jos viduje?

4.
Kur jos vir‰elis?

5.
(Atvertus puslap∞ su ÏodÏiais ir paveikslòliais)
A‰ tau noriu paskaityti. Kur turòãiau pradòti
skaityti?

6.
(Atvertus kità puslap∞) Parodyk, kur turòãiau
skaityti ‰iame puslapyje?

7.
Parodyk, nuo kur turòãiau pradòti skaityti?

8.
Kur man skaityti toliau? Dar toliau?

9.
Gal gali parodyti vienà Ïod∞?

10.
Gal gali parodyti vienà raid´?

11.
Parodyk ta‰kà. Gal Ïinai, kà jis rei‰kia?

12.
Parodyk klaustukà. Gal Ïinai, kà jis rei‰kia?

13.
Dabar pra‰yãiau, kad tu paimtum ‰ià knygà
ir parodytum, kaip tu jà skaitytum. (Atkrei-
piamas dòmesys ∞:

a) ar vaikas vartoja knygos kalbà, t. y. kalba
taikydamas intonacijas, kurios naudojamos
skaitant, ar tas, kurios naudojamos kalbant;
b) ar vaikas gerai suvokia, kaip laikyti ir skai-
tyti knygà).

14.
Gal gali para‰yti vienà raid´?

15.
Gal gali para‰yti savo vardà. Ra‰yk, kaip moki.

16.
Paskaityk, kà para‰ei.
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PARAMOS IR PAGALBOS BUDAI, PADEDANTYS
VAIKAMS IS KITAKALBIU SEIMU UGDYTIS
KOMUNIKACINE KOMPETENCIJA

Henrika Prosniakova

Vis daÏniau ∞ lietuvi‰kas prie‰mokyklinio ugdymo grupes ateina vaik˜ i‰ kitakalbi˜ ‰eim˜. Tai
ir Lietuvoje gyvenanãi˜ tautini˜ maÏum˜ – baltarusi˜, lenk˜, rus˜, rom˜, Ïyd˜ ir pan., ir uÏ-
sienieãi˜, atvykstanãi˜ dirbti ar gyventi ∞ Lietuvà, atÏalos. Vieni tòvai renkasi lietuvi‰kà ugdymo
∞staigà tam, kad j˜ vaikai nuo maÏens ugdyt˜si lietuvi˜ kalba, mokyt˜si lietuvi˜ kalbos kaip
pagrindinòs bendravimo, mokymosi, bsimos profesijos kalbos. Kitiems, ypaã atvykusiesiems
i‰ uÏsienio, lietuvi˜ kalbos mokymasis, bendravimas su lietuvi˜ vaikais – bdas paÏinti ‰al∞, tra-
dicijas ir kartu priemonò geriau, paprasãiau, natraliau socializuotis Lietuvoje.

Pedagogams, dirbantiems su kitakalbiais vaikais, btina atkreipti dòmes∞ ∞ keletà dalyk˜:

Antrosios kalbos ugdymo vaikystòje uÏdaviniai kyla anaiptol ne i‰ paties vaiko poreiki˜. DaÏ-
niausiai tai bna tòv˜ apsisprendimas, siekiant vienoki˜ ar kitoki˜ tiksl˜. Bendriausiais bruo-
Ïais tikslas gali bti suformuluotas kaip atviro pasauliui, ∞vairioms kultroms, gebanãio kalbòti
keliomis kalbomis asmens ugdymas. Turima galvoje, kad kalbanãiam dviem ar daugiau kalb˜
Ïmogui lengviau socializuotis, subr´sti kaip asmenybei, rasti darbà ir pan. Yra ir konkretesni˜
tiksl˜: atminties bei analitinio màstymo lavinimas, Ïini˜, patirties ∞gijimas, pasirengimas mo-
kyklai.

Kita vertus, vaikui i‰ kitakalbi˜ ‰eimos, gyvenanãios lietuvi‰koje aplinkoje, lietuvi˜ kalba bti-
na norint turòti draug˜, lankyti lietuvi‰kà mokyklà, integruotis ∞ visuomenin∞ gyvenimà (lanky-
ti sporto, estetinio lavinimo brelius, studijas, stovyklauti ir pan.).

Visi ‰ie tikslai vienaip ar kitaip i‰rei‰kia siekiamyb´ i‰mokti lietuvi˜ kalbos kaip kokybi‰kos
kalbinòs veiklos: suprasti kalbanãiuosius ir paãiam bti adekvaãiai suprastam, skaityti ir ra‰yti
lietuvi‰kai (pastarieji uÏdaviniai keliami mokyklai).

Vaikui lietuvi˜ kalbos mokymasis, ugdymasis lietuvi˜ kalba, jeigu jis vyksta be prievartos, gali
ir turòt˜ tapti arba maloniu Ïaidimu, arba priemone, bdu suÏinoti, paÏinti kà nors nauja, arba
bendravimo su ∞domiais jam Ïmonòmis priemone. Mat daugeliu atvej˜ vaikas nerefleksuoja,
neapmàsto, kad kaÏkas vartoja kità, nei kalbama jo ‰eimoje, kalbà; daÏniausiai jis tai priima
kaip faktà, kaip priima ir visus kitus pokyãius: gyvenamosios vietos, kaimyn˜, met˜ laikus ir
pan.

Ne visi Ïmonòs vienodai gabs kalboms ir sunku i‰ anksto numatyti, kiek, per kok∞ laikà vienas
ar kitas asmuo gali i‰mokti naujà kalbà. Taãiau psichologiniais tyrimais patvirtinta, kad tik 5–8
met˜ vaikai turi gebòjim˜ i‰mokti antrosios kalbos tais paãiais bdais, naudodamiesi tais pa-
ãiais galvos smegen˜ centrais, j˜ aktyvinimu, kaip ir mokydamiesi gimtosios kalbos. Toks tam
tikro amÏiaus (5–8 met˜) vaik˜ gebòjimas mokytis ir i‰mokti kalb˜ turi ir teigiam˜, ir neigia-

•
kas yra dvikalbystò ir koks vaiko(-˜) gimto-
sios kalbos santykis su antràja (‰iuo atveju –
lietuvi˜) kalba;

•
kitakalbio vaiko ugdymas, jo ypatumai;

•
antrosios kalbos mokymo(si) ankstyvajame
amÏiuje metodai ir bdai.

m˜ bruoÏ˜: gerai yra tai, kad vienodas kalb˜ mokymosi tipas leidÏia greiãiau ir natraliau i‰-
mokti kalb˜, taãiau jeigu kalb˜ vartojimo sferos yra neatskiriamos, tai vaikai kalbòdami painio-
ja vienos ir kitos kalbos ÏodÏius, kartoja sakinyje ÏodÏius abiem kalbomis ir pan. Vadinasi, labai
svarbu yra atskirti kalb˜ vartojimo sferas, pavyzdÏiui, ‰eimoje – gimtoji kalba, darÏelyje ar
prie‰mokyklinòje grupòje – lietuvi˜ kalba; taip pat labai svarbu tinkamai organizuoti kalbos ug-
dymo(si) procesà, remiantis visomis prie‰mokyklinio ugdymo galimybòmis, paÏinti vaiko kal-
binius gebòjimus (kokia kalba ar kokiomis kalbomis kalba ‰eimoje su tòvais, kokia (kokiomis)
– su seneliais, artimais giminòmis, su draugais kieme ir pan.), ar vaikas yra i‰ dvikalbòs ‰eimos,
ar dvikalbystò – jam naujas, netikòtas dalykas, ar ∞prastas, kasdienis rei‰kinys. Dvikalbystò – tai
gebòjimas laisvai, natraliai bendrauti dviem kalbomis. Taãiau daÏnai pakankamai i‰lavòjusi
yra tik viena kuri kalba.

Jeigu ta kalba yra lietuvi˜, tai netrukdo ugdyti bei lavinti vaiko paÏintinius gebòjimus be ypa-
ting˜ pedagogo pastang˜. Taãiau jeigu dvikalbio vaiko lietuvi˜ kalbos Ïodynas labai skurdus,
jeigu nuolat painiojami dviej˜ kalb˜ ÏodÏiai arba prie lietuvi‰ko ÏodÏio ‰aknies jungiamos ne-
lietuvi‰kos priesagos, galnòs, prie‰dòliai, tuomet pedagogams i‰kyla nelengvas uÏdavinys: ug-
dyti vaikà pagal prie‰mokyklinio ugdymo programà ir kartu i‰lavinti tam reikiamus kalbinius
gebòjimus nepaÏeidÏiant vaiko psichini˜ ir fizini˜ gali˜.

Taigi labai svarbu suvokti, kad kitakalbio vaiko ugdymui (kalbiniam, kultriniam, paÏintiniam
ir pan.) reikia papildom˜ jòg˜, laiko ir gebòjim˜, kad reikia taikyti kitokius darbo metodus ir
bdus negu ∞prasti. Jeigu visa tai suvokiama kaip realybò, jeigu pirmiausia paisoma vaiko inte-
res˜, tada dirbama ne stichi‰kai, o planingai, pasitikint savo jògomis ir randama optimali˜ b-
d˜ tinkamai organizuoti ugdymà. Svarbiausia nepamir‰ti, kad vaiko pasiekimai negali bti ne-
pamatuojami, didesni uÏ jo galias.

Sudarant konkreãiàsias lietuvi˜ kalbos ugdymo programas, pirmiausia reikòt˜ i‰analizuoti so-
cialin∞ kultrin∞ kontekstà ir jo ∞takà (teigiamà ar neigiamà) kalbiniam ugdymui, suformuluoti
tikslus bei uÏdavinius, numatyti mokymosi trukm´ ir turin∞, pasirinkti (parengti) mokomàjà
medÏiagà, atitinkanãià ugdymo tikslus, uÏdavinius bei turin∞.

Taigi pedagogams reikia atsakyti ∞ nelengvus klausimus:

•
kaip ugdyti lietuvi˜ valstybin´ kalbà, kas turi
tai daryti ir kaip optimaliai organizuoti (rasti
tinkamiausius mokymo metodus, bdus ir
kt.) ugdymà antràja vaiko kalba ar dviem kal-
bomis (gimtàja ir lietuvi˜);

•
kaip kitakalb∞ vaikà ∞traukti ∞ mokyklos bend-
ruomenòs, prie‰mokyklinòs grupòs gyvenimà;
kaip rasti bendrà kalbà su kitakalbio vaiko tò-
vais ir artimaisiais;

•
kaip padòti vaikams, kalbantiems skirtingomis
kalbomis, bendrauti vieniems su kitais taip,
kad kiekvienas i‰ j˜ jaust˜si saugus, kad gru-
pòs gyvenimas bt˜ turiningas, ∞domus ir
∞vairiapusis.

Svarbu pasirinkti tinkamà ugdymo model∞. Aptarsime keletà j˜.
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1. Submersija.
Norint apibdinti ‰∞ model∞, geriausia j∞ palyginti su vaiko, nemokanãio plaukti, ∞metimu ∞ gil˜
baseinà. Taip ir kitakalbis vaikas, nemokantis daugumos (lietuvi˜) kalbos, atsiduria grupòje,
kur ugdymas vyksta daugumos kalba. Kitakalbiam vaikui nelieka nieko kito, tik i‰mokti plauk-
ti – kalbòti. Tokio tipo ugdymo modeli˜ yra daugelyje pasaulio ‰ali˜, pavyzdÏiui, ·vedijoje 80
procent˜ imigrant˜ mokosi pagal submersijos model∞.

Submersija, kaip ir bet kuris kitas ugdymo modelis, turi savo plius˜ ir minus˜. ·is modelis su-
daro sàlygas optimaliai i‰mokti daugumos kalbà, taãiau vaikas negauna akademini˜ Ïini˜ savo
gimtàja kalba ir bent i‰ dalies (ar daugiau) asimiliuojasi. Be to, submersija yra didelis krvis vai-
ko psichikai, ypaã jeigu institucijoje nòra palankaus mikroklimato ar ‰eima negali ar nesugeba
palaikyti vaiko, stiprinti ugdymosi daugumos kalbos motyvacijà.

Taigi submersijos modelis taikytinas tais atvejais, kai vaikas stiprus fizi‰kai ir psichi‰kai, yra i‰
darnios ir pasiturinãios ‰eimos, gebanãios paai‰kinti jam, kodòl pasirinko btent tokià ugdymo
∞staigà.

Vis dòlto, esant galimybòms, reikòt˜ rasti bd˜ mokytis ir gimtosios kalbos (fakultatyviai, sek-
madieninòje mokykloje ar pan.).

2. Pereinamojo tipo dvikalbis ugdymas
Taikant ‰∞ ugdymo model∞ maÏumos kalba vartojama kaip ugdymosi kalba lygiomis teisòmis su
daugumos (lietuvi˜ valstybine) kalba. Pastarosios lyginamasis svoris tolydÏio didòja. Galimas
tiek ankstyvasis (po pusòs met˜, met˜, dvej˜) ir vòlyvasis (po ketveri˜, ‰e‰eri˜ met˜) peròjimas
prie mokymosi daugumos kalba. MaÏumos kalbos toliau mokomasi kaip dalyko.

Taikant pereinamojo tipo dvikalbio ugdymo model∞ vaikai rengiami visaverãiam gyvenimui,
kuomet jiems daÏniausiai teks vartoti daugumos kalbà. Trkumas yra tai, kad kai kurie vaikai
dòl individuali˜ ypatum˜ negali pakankamai greitai i‰mokti daugumos kalbos ir, jeigu su jais
nedirbama papildomai, praranda motyvacijà ir norà mokytis apskritai. Tokiems vaikams reikò-
t˜ taikyti specialius metodus, ugdyti kompensavimo strategijas.

3. Imersija
Tai specifinis modelis, ∞diegtas Kanadoje apie 1965 m. Kanada – federalinò valstybò su dviem
oficialiomis kalbomis: angl˜ ir prancz˜. Øvairiose ‰alies srityse dominuoja viena ar kita kalba.
Grupò angli‰kai kalbanãi˜ tòv˜, siekianãi˜, kad j˜ vaikai bt˜ dvikalbiai ir perimt˜ dvi kult-
ras, parengò savità ugdymo organizavimo model∞. Vaikams i‰ angli‰kai kalbanãi˜ ‰eim˜ vienin-
tele ugdymosi kalba buvo patvirtinta prancz˜ kalba. Ugdymo turinys pradinòse mokyklose
buvo paliktas toks pats kaip ir ∞prastose bendrojo lavinimo mokyklose. Angl˜ kalbos (gimto-
sios) pradòta mokyti po keleri˜ met˜.

Pana‰i˜ mokykl˜, taikanãi˜ imersijos model∞ ar jo variantus, yra Airijoje, Ispanijoje, Suomijoje ir kt.

Taigi imersijos tikslas yra dvikalbystò. Taikant ‰∞ model∞ labai svarbus dalykas yra tòv˜ ir vaik˜
motyvacija bei tiksli, detali metodika (pavyzdÏiui, vaikas gali klausti ar atsakyti gimtàja kalba,
netaisomos neÏymios, netrukdanãios komunikacijai kalbos klaidos ir kt.).

Tiksliai nustaãius, kiek grupòje ar klasòje yra kitakalbi˜ vaik˜, galima rasti tinkamiausià ugdy-
mo organizavimo tipà.

1.
Grupòje – 2–3 vaikai i‰ kitakalbi˜ ‰eim˜.
Ugdymas vyksta ∞prasta tvarka lietuvi˜ kalba,
nes susiklosto palankios sàlygos ∞traukti kita-
kalbius vaikus ∞ ∞vairiausià kalbin´ veiklà nat-
raliai bendraujant.

2.
Grupòje beveik pusò vaik˜ i‰ kitakalbi˜
‰eim˜. ·iuo atveju ugdymas galòt˜ bti dvie-
j˜ tip˜: tam tikrà laikà (pavyzdÏiui, 2–3 kar-
tus per savait´) vaikai ugdosi gimtàja kalba
(jungtinòs grupòs), o likus∞ laikà, skirtà dau-
giausia lietuvi˜ kalbos gebòjimams ugdyti,
bendrauja ir lietuvi˜, ir kitakalbi˜ vaikai.
Taip sudaromos optimalios sàlygos tiek bend-
rajam, tiek ir kalbiniam vaik˜ ugdymui.

3.
Grupòje beveik visi vaikai i‰ kitakalbi˜ ‰ei-
m˜. Jeigu kitakalbi˜ dauguma ir ji vienalytò
(kalbama ta paãia kalba), tai viena i‰ moky-
mosi kalb˜ galòt˜ bti pasirinkta gimtoji vai-
k˜ kalba, o lietuvi˜ kalbos mokomasi per at-
skiras veiklas. ·i i‰vada padaryta remiantis
prie‰mokyklinio ugdymo ∞vairiose ‰alyse pa-
tirtimi.

Vis dòlto i‰ anksto negalima pasakyti, kuris
mokymo(si) modelis yra geriausias, ar galima
nekreipti dòmesio ∞ vaiko gimtàjà kalbà, nes
paÏintiniai vaiko gebòjimai yra tiesiogiai su ja
susij´. Taip pat ugdantis antràjà kalbà nema-
Ïas vaidmuo atitenka ‰eimai, jos parama vai-
kui yra labai svarbi.

•
kalbòti su vaikais (konkreãiai, vaizdÏiai, ∞do-
miomis jiems temomis, pagarbiai, draugi‰kai,
∞taigiai, nuo‰irdÏiai domintis kalbos turiniu;
pasakius tai, ko vaikas nesupranta, suformu-
luojant pasakytas mintis i‰ naujo – niekam
nereikia tiek kantrybòs, kiek mokytojui);

•
sudòtingiau kalbòti – palaipsniui (i‰ pradÏi˜
lòtai ir ai‰kiai i‰tarti atskirus ÏodÏius, juos pa-
kartoti, paskui ∞terpti juos ∞ kontekstà – suda-
ryti fraz´, sakin∞; kartoti, siekiant visi‰ko su-
pratimo – adekvaãios verbalinòs ar neverbali-
nòs reakcijos; keisti kontekstà, j∞ plòtoti ar
siaurinti; ÏodÏius pavartoti vis kituose ÏodÏi˜
junginiuose; pratinti vaikus suprasti vis ilgesn∞
ir sudòtingesn∞ turinio ir kalbinòs rai‰kos as-
pektais tekstà);

Pedagogams labai svarbu Ïinoti, kurià kalbà vartoti vienoje ar kitoje veikloje. Suprantama, kad
abstrakãiosios sàvokos adekvaãiai suvokiamos tik tada, kai j˜ turinys yra ai‰kus gimtàja kalba.
Konkreãiose bendravimo situacijose, kur daug vizualios informacijos, veiksmo, imitacijos gali-
mybi˜, lietuvi˜ kalbà galima vartoti nuo pat ugdymosi pradÏios (muzikuojant, sportuojant, at-
liekant darbelius, aptariant geometrini˜ figr˜ parametrus, kasdieniame bendravime ir pan.).
Vadinasi, ir paãios kalbos reikòt˜ pradòti nuo konkreãi˜j˜ sàvok˜ ir btiniausi˜ bendravimui
kalbos veiksm˜ (susipaÏinti, pasisveikinti, atsisveikinti, padòkoti, atsipra‰yti, paklausti, atsakyti
ir pan.), ir tolygiai pereiti prie sudòtingesni˜, abstraktesni˜ dalyk˜ (kodòl, kas vyksta, atsitinka,
kas bt˜, jeigu... ir pan.).

Kitakalbi˜ vaik˜ ugdymo lietuvi˜ kalba mokymo metodai ir bdai turòt˜ bti grindÏiami rea-
lios situacijos, kurioje vyksta ugdymo procesas, paÏinimu, todòl, kad btina remtis visomis gali-
mybòmis, padedanãiomis ugdyti vaikà, plòtoti jo galias.

Geriausi˜ kalbos (ir ne tik) ugdymo rezultat˜ pasiekiama, kai pedagogai i‰mano, kaip reikia:
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•
tikslinti, taisyti vaik˜ tariam˜ frazi˜, rep-
lik˜ prasm´ ir formà (paklausti dar kartà,
jeigu vaikas pasakò kaÏkà nelabai supranta-
mo; klausiant pavartoti tokià formà, kad b-
t˜ ai‰kiau, kaip atsakyti, kaip turi bti sako-
ma, pavyzdÏiui, Skania obuolia – ·tai obuo-
lys. Jis raudonas ir skanus. Tikrai labai skanus
obuolys. Jeigu vaikas kalbòdamas padarò gra-
matin´ klaidà, nedera nutraukti jo kalbos
nurodant, kur ir kokià klaidà jis padarò. Rei-
kia palaukti, kol vaikas pasakys tai, kà jis no-
ròjo pasakyti, ir pakartoti tà sakin∞ taisyklin-
gai, pavyzdÏiui, A‰ nenori valgau sriuba. –
Tu nenori valgyti? Tu nenori valgyti sriubos?
O a‰ labai noriu sriubos. Galima pateikti tai,
kas vaiko pasakyta, ∞vairiuose kontekstuose,
pavyzdÏiui, Raudonas gòlò – Taip, ãia raudo-
na gòlò. Man patinka ‰ita raudona gòlò. Ji visa
raudona: Ïiedas raudonas, lapeliai raudoni ir
stiebas raudonas. Kartais reikia sutrumpinti,
sutvarkyti neri‰l˜ tekstà, pavyzdÏiui, A‰ no-
riu, ten obuolys, jis mane duoti. – Tu nori
obuolio? Tu nori, kad a‰ duoãiau tau ‰ità
obuol∞? Pra‰om, ‰tai tavo obuolys;

•
t´sti vaiko pradòtà, bet nebaigtà mint∞,
pavyzdÏiui, ·ita knygutò... – Paimkime ‰ità
knygut´. Ji apie vilkà. PaÏiròsime, koks tas
vilkas, kà jis veikia;

•
pasilyti pasirinkti vienà i‰ keli˜ daikt˜,
pavyzdÏiui, Duok! – Kà tau duoti? Lapà?
Pie‰tukà? Teptukà? DaÏus?;

•
klausti (klausti ne tik apie tai, kà vaikas ma-
to aplinkui, kur jis buvo, kà veikò, kas jam
patinka, ko jis nori ir pan., bet ir apie abs-
trakãius dalykus, jausmus, i‰gyvenimus, po-
tyrius, kodòl vyksta vieni ar kiti rei‰kiniai,
∞vykiai ir pan.);

•
turtinti Ïodynà (kuo daugiau ÏodÏi˜ vaikas
i‰moksta, tuo daugiau jis suÏino, geriau paÏ∞s-
ta pasaul∞, t. y. lavina savo paÏintinius gebòji-
mus). ÎodÏi˜ mokymasis ir paÏintini˜ gebòji-
m˜ ugdymas – susij´ dalykai, tik reikia mokò-
ti pasinaudoti realiomis situacijomis, pavyz-
dÏiui:

1)
tam tikroje realioje situacijoje (lauke lyja, vai-
kai Ïiri ∞ lietaus plaunamà langà) kaÏkas i‰
vaik˜ i‰taria Ïod∞ lietus. Pedagogas patvirtina,
kad tikrai lyja lietus ir papra‰o apibdinti lie-
t˜: ‰iltas, stiprus, smarkus ir t. t., ir pasilo i‰-
mokti eilòra‰tukà apie liet˜, pavyzdÏiui, Vai
lietus, vai lietus ∞ stiklus barbena. Vòliau vaikai
ai‰kinasi, koks bna dangus, kai lyja; kokia
Ïemò, Ïolò, medÏiai po lietaus; kodòl lyja; kam
reikia lietaus ir pan.;

2)
tie patys ÏodÏiai ir frazòs kur∞ laikà kartojami
kasdienòse situacijose, veikloje ir Ïaidimuose.
Tai galòt˜ bti btiniausios Ïaidòj˜ replikos
(Stok! Mesk! Paduok! Greiãiau!), Ïaidim˜ su
kortelòmis, vaizdeliais, asmen˜ ar gyvn˜ pie-
‰inòli˜ pavadinimai ir pan. Tuos ÏodÏius, ku-
ri˜ mokomasi, palaipsniui ∞gundama vartoti
sinonimi‰kai (pavyzdÏiui, Ki‰kis bòga. – Ki‰kis
bòga, lekia, dumia, skuodÏia), tiksliau i‰rei‰-
kiant tai, kas pavaizduota paveikslòlyje ar
vyksta gyvenime;

3)
klausymui pateikiamas tekstas, kuriame yra
nemaÏai neÏinom˜ ÏodÏi˜. Mokomasi i‰ t˜
ÏodÏi˜, kurie yra gerai Ïinomi, i‰mokti, nu-
spòti kit˜ – neÏinom˜ – ÏodÏi˜ reik‰mes ir vi-
so teksto turin∞. Klausyti labai tinka trumpi
skambs eilòra‰tukai, skaiãiuotòs su pasikarto-
janãiais motyvais, daug kart˜ skaitomos nesu-
dòtingos, daÏniausiai adaptuotos pasakos,
vaidmeniniai Ïaidimai su lòlòmis ar kitais Ïais-
lais. Ypaã veiksmingas vaik˜ gyvenimo grupò-
je nuotrauk˜ ar vaizdo ∞ra‰˜ komentavimas;

Pasitaiko, kad vaiko kalbos raida kitokia nei jo bendraamÏi˜. Kartais ir 2–3 met˜ sulauk´s vai-
kas beveik nieko nekalba arba kalba labai neai‰kiai. DaÏnai tòvai galvoja, kad vaikas i‰augs ir jo
kalbos raida normalizuosis. Kartais ir poliklinikoje dirbantys vaik˜ gydytojai tòvus suklaidina,
sakydami, kad vaikas dar turi daug laiko, viskas prie‰ akis. Taãiau prie‰mokyklinòje grupòje vai-
kà ugdantys pedagogai turi gebòti laiku atkreipti dòmes∞ ∞ vaiko kalbos ir kalbòjimo keblumus.
Vaikui vystantis normaliai, pirmieji ÏodÏiai turòt˜ atsirasti pirm˜j˜ met˜ pabaigoje. Antr˜j˜
met˜ viduryje vaikai jau bando kalbòti sakinòliais, vartoja gana abstrakãias sàvokas, Ïyminãias
objektus, veiksmus, daikt˜ ypatybes, reikalaujanãias pakankamai auk‰to apibendrinimo lygio.
PavyzdÏiui, 2,5 met˜ vaikas adekvaãiai gali vartoti sàvokas „kaimynai“, „pradingo“ (apie kaÏkur
i‰òjus∞ tòvà). Pastebima, kad tokio amÏiaus vaikai jau labai gerai supranta suaugusi˜j˜ kalbà,
∞vairius pra‰ymus, paliepimus, tik akivaizdÏiai maÏiau gali pasakyti patys. Jei tokio amÏiaus vai-
kas nevartoja joki˜ pakankamai ai‰kiai artikuliuojam˜ gimtosios kalbos ÏodÏi˜ ir prastai su-
pranta suaugusi˜j˜ kalbà, btina kreiptis specialiosios pagalbos. Kartais atrodo, kad vaikas tik
labai drovus, uÏdaras, ir ilgokai lkuriuojama, kol jis pradòs kalbòti. Jei vaikas nekalba, naudin-
ga stebòti, ar jis nekalba tik su pedagogu, bet kalba su grupòs vaikais. Jei nekalba su grupòs vai-
kais, svarbu atkreipti dòmes∞ – ar kalba su tòveliais, broliukais, sesutòmis. Jei kalbasi su nami‰-
kiais – viskas gerai, o jeigu nekalba ir su nami‰kiais, vadinasi, turi kalbos ir kalbòjimo proble-
m˜. Jei tokios kalbos bklòs vaikas atòjo ∞ prie‰mokyklinio amÏiaus grup´, specialisto – logope-
do – darbà su vaiku tenka pradòti ‰iame amÏiuje, nors tai jau labai pavòluota.

Sutrikusi kalbos raida visada turi savo prieÏasãi˜. J˜ yra daug ir ∞vairi˜. Vis dòlto pedagogai tu-
ròt˜ Ïinoti: jei vaiko gimdymas buvo komplikuotas (gimdymo metu buvo naudotos replòs, vai-
kas priduso), buvo komplikacij˜ motinos nò‰tumo metu, vaikas sunkiai sirgo iki 2,5–3 met˜,
bta smegen˜ infekcijos, vartota daug antibiotik˜, vaikas sirgo infekcinòmis ligomis, turòjo gal-
vos traum˜, augo sunkiomis sàlygomis (stigo maisto, bendravimo, meilòs, skurdÏioje aplinkoje
– nòra Ïaisl˜, knygeli˜ ir kt.), tai visi ãia i‰vardinti veiksniai gali bti sutrikusios kalbos raidos
prieÏastimi. Jei vaiko kalbos ir kalbòjimo raida atrodo nepakankama, btina i‰ tòv˜ suÏinoti in-
formacijà apie vaiko raidà nuo gimimo. Be to, prasto kalbos vystymosi prieÏastimi gali bti ir
∞gimti periferinio arba centrinio kalbos aparato trkumai, pavyzdÏiui, ∞gimti gomurio arba l-
pos ply‰iai, „prisegtas“ lieÏuvis, trksta ar perdaug dant˜, netaisyklingas dant˜ sukandimas,
„prisegta“ vir‰utinò lpa gali pristabdyti normalià kalbos raidà. Kartais tai gali bti paprasãiau-
sias ‰iek tiek sulòtòj´s kalbos vystymasis. ·iais atvejais iki 7–8 met˜ vaiko kalbos raida normali-
zuojasi be ypatingo ∞siki‰imo i‰ ‰alies, taãiau nustatyti, ar i‰ tikr˜j˜ tai pavòluotas kalbos vysty-
masis, gali tik logopedas drauge su gydytoju neurologu. Nustaãius kalbos nei‰sivystymà, pasi-
rei‰kiant∞ ne tik ‰veplavimu, bet ir menkesniu Ïodynu, agramatizmais, labai dideliu atotrkiu
tarp pasyvaus ir aktyvaus Ïodyno, btini sistemingi logopediniai uÏsiòmimai.

DaÏniausiai pedagogai susiduria su vaiko negebòjimu taisyklingai artikuliuoti ir vartoti kalboje
gimtosios kalbos garsus. Øprasta manyti, kad toks negebòjimas iki 5 met˜ amÏiaus yra visi‰kai
nepavojingas, kad vaikas pradòs tarti garsus pats be specialist˜ pagalbos. I‰ tikr˜j˜ yra ne visai
taip. AmÏius ‰itoje situacijoje nieko nerei‰kia. Vienais atvejais, kai penkiametis nei‰taria r ar ‰
gars˜, i‰ tikr˜j˜ nieko baisaus, kitais atvejais – negebòjimas i‰tarti ‰iuos garsus turòt˜ kelti susi-

KADA KALBOS IR KALBEJIMO PROBLEMU
TURINCIAM VAIKUI REIKIA SPECIALISTO
PAGALBOS

Regina Giedrienò
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rpinimà kur kas jaunesniame amÏiuje – 3 ar 4 met˜. Kompetentingai ∞ ‰∞ klausimà gali atsa-
kyti tik logopedas. Todòl btina susitarti su tòvais ir parodyti vaikà specialistui. Vis dòlto norò-
t˜si atkreipti pedagog˜ dòmes∞ ∞ kai kurias aplinkybes. Visada verta pasiÏiròti, ar vaiko kalbos
padargai neturi koki˜ trkum˜. PavyzdÏiui, js pastebite, kad vaiko veidukui stinga i‰rai‰kin-
gumo, veidas lyg su kauke. Galbt jis turi „prisegtà“ (sutrumpòjusiu rai‰tuku) vir‰utin´ lpyt´
ir todòl negali i‰rai‰kingai ‰ypsotis ir juoktis. Galbt „prisegtas“ jo lieÏuvis (trumpas polieÏuvio
rai‰tukas) ir jis negali pakelti lieÏuvio prie vir‰utini˜ dant˜, palaiÏyti vir‰utinòs lpos, pabraukti
lieÏuviu per gomur∞. Galbt jo netaisyklingas dant˜ sukandimas dòl netinkamai susiformavusi˜
Ïandikauli˜ ar netaisyklingai i‰dygusi˜ dant˜. Visais ‰iais atvejais vaikas negalòs taisyklingai i‰-
tarti kalbos gars˜ ir juos i‰kraipys arba i‰vis netars, pavyzdÏiui, ropò = jopò, ratas = atas, ‰auk‰-
tas = auktas, ‰ukos = ukos ir pan. ·iais atvejais pirmiausia ‰alinama prieÏastis – silomos ∞vairios
plok‰telòs, reguliuojanãios sukandimà, atliekamos nesudòtingos chirurginòs intervencijos (atpa-
laiduojama lpa arba lieÏuvis), o paskui atliekamos logopedinòs pratybos.

Kitas ‰veplavimo variantas, kai vaikas gali taisyklingai i‰tarti ∞vairiausius kalbos garsus, taãiau
juos painioja tarpusavyje,pavyzdÏiui, saulò = ‰aulò, ‰alta = salta ir pan. Gars˜ painiojimas rodo,
kad nei‰lavòjusi vaiko foneminò klausa (tai neturi nieko bendra su girdòjimo a‰trumu). ·i˜ vai-
k˜ fizinò klausa normali, taãiau j˜ sàmonòje nesusiformav´ foneminiai vaizdiniai – akustini˜
poÏymi˜ visuma, skirianti vienà kalbos garsà nuo kito. Su ‰iais vaikais logopedai, o j˜ pamokyti
ir pedagogai turòt˜ atlikti specialias foneminòs klausos lavinimo pratybas. PavyzdÏiui, papra‰yti
vaiko suploti rankomis, i‰girdus mokamà i‰tarti garsà, skirtingai reaguoti ∞ du pana‰iai skam-
banãius painiojamus garsus, pavyzdÏiui, i‰girdus s suploti vienà kartà, i‰girdus ‰ suploti du kar-
tus, sugrupuoti daikt˜ paveikslòlius pagal pirmà daikto pavadinimo garsà ir pan.

Treãias ‰veplavimo atvejis, kai vaikai ‰iek tiek i‰kraipo, netiksliai taria gimtosios kalbos garsus.
PavyzdÏiui, s taria su tarpdantiniu atspalviu, r garsas per maÏai virpinamas arba virpinant lieÏu-
vòl∞, esant∞ giliai gerklòje, – gomurinis r, v arba l garsas tariamas kaip angli‰kas w ir kt. Netiks-
lus gars˜ tarimas daÏniausiai atsiranda dòl sutrikusi˜ netiksli˜ kalbos padarg˜ judesi˜. Anato-
miniai paÏeidimai ‰iais atvejais bna labai retai (gali pasitaikyti tarpdantinis s, z ar kit˜ gars˜
tarimas dòl polip˜ ar adenoid˜ nosiaryklòje).

Visais aptartais ‰veplavimo atvejais reikalingos logopedo konsultacijos ir logopediniai  uÏsiòmi-
mai.

Kartais pedagogai gali pastebòti vadinamàj∞ vaik˜ „fiziologin∞ mikãiojimà“. Jis pasirei‰kia pana-
‰iai kaip ir tikras mikãiojimas 3–4 met˜ amÏiuje vaikui intensyviau pradòjus kalbòti jam socia-
liai reik‰mingose situacijose – vaik˜ darÏelyje, kieme, vaik˜ kolektyve, bet kur, – kai ‰alia nòra
paãi˜ artimiausi˜ Ïmoni˜ ir nòra galimybòs trkstamà Ïod∞ ar ÏodÏi˜ jungin∞ pakeisti i‰rai‰kin-
gu gestu, parodymu ∞ objektà, apie kur∞ vaikas ‰neka. PavyzdÏiui, 3 met˜ vaikas pasakoja ma-
mai, kaip jis sudauÏò puodukà: „As sità òmiau, nu negalòjau sità bach. Dabai nòja sito“, – rodo
puoduko duÏenas. Vaikas noròjo pasakyti, kad òmò nuo stalo puodukà, taãiau jo nepasiekò, ne-
grabiai uÏkliud´s numetò ir sudauÏò. Betarpi‰kai drauge su vaiku gyvenimi‰koje situacijoje da-
lyvaujantis suaug´s Ïmogus j∞ supranta, taãiau toks pasakojimas bt˜ visai nesuprantamas vaiko
bendraamÏiams ar kitiems suaugusiesiems, kurie nematò ∞vykio. Pastangos surasti tinkamà Ïo-
d∞, ÏodÏi˜ jungin∞, kalbin´ konstrukcijà, dar labai negausiame Ïodyne, taip pat ir savireguliaci-
ni˜ mechanizm˜ nei‰lavòjimas (negebòjimas sekti savo kalbòjimo, koreguoti j∞ pastebint, kad
liko nesuprastas), sukelia tam tikrà konfliktà tarp reali˜ vaiko kalbini˜ galimybi˜ ir gyvenimi‰-
kos patirties ∞vairovòs bei vis sudòtingesni˜ socialini˜ situacij˜. Toks konfliktas kalbos sraute
gali sukelti pertrkius, labai primenanãius mikãiojimà. DaÏniausiai fiziologinis mikãiojimas i‰-
nyksta savaime, taãiau kartais perauga ∞ patologin∞ mikãiojimà. Abiem atvejais btina logopedo
ir gydytojo neurologo, o kartais ir psichologo konsultacijos ir tolesni ‰i˜ specialist˜  paskirti uÏ-
siòmimai.

Daugumoje prie‰mokyklini˜ grupi˜ numatyti logopediniai uÏsiòmimai. Tikòtina, kad vaikas,
lankantis prie‰mokyklin´ grup´, gaus logopedo pagalbà. Jei ugdymo institucijoje, kurioje yra
prie‰mokyklinò grupò, nòra logopedo ir kit˜ specialist˜, btina padòti tòvams suteikti pagalbà
vaikui: surasti btinà informacijà apie specialistus, jei reikia, susitarti, kad vaikas bt˜ priimtas
logopediniams uÏsiòmimams, suderinti logopedo pratyb˜ laikà su vaiko dienos prie‰mokykli-
nòje grupòje ritmu ir tòv˜ uÏimtumu, pabròÏti specialisto pagalbos svarbà.
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4
Ona Monkeviãienò

PAÎINIMO
KOMPETENCIJA

Vaiko paÏinimo kompetencija – tai domò-
jimasis viskuo, kas yra aplink, gebòjimas
sutelkti dòmes∞, suvokti, ∞siminti, sampro-
tauti, spr´sti problemas, kriti‰kai màstyti;
gebòjimas taikyti ∞vairius pasaulio paÏini-
mo bdus – stebòjimà, klausinòjimà, eks-
perimentavimà, modeliavimà, prognoza-
vimà, informacijos paie‰kà, ∞gyjant ele-
mentar˜ supratimà apie Ïmones, gamtin´
ir kultrin´ aplinkà, gimtin´, Tòvyn´.

PAÎINIMO KOMPETENCIJOS
SAMPRATA

PAÎINIMO GEBñJIMAI IR PASAULIO SUVOKIMAS

Penkiameãio ‰e‰iameãio màstymo ypatumai
Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikas lengvai ∞sidòmi ir atpaÏ∞sta daiktus, poÏymius, detales, sa-
vybes ir kita: pavyzdÏiui, skiria pagrindines spalvas, formas, dyd∞. Vaikas be vargo tapatina tos
paãios spalvos, dydÏio, formos daiktus, kiek sunkiau juos pavadina.

Vaikas geba grupuoti daiktus pagal vienà i‰oròs poÏym∞, pavyzdÏiui, pavir‰iaus ‰iurk‰tumà arba
‰velnumà; pagal situacijà, pavyzdÏiui, „katò tinka prie pelòs, nes pelò bòga, o katò vejasi“. Kiek
sunkiau daiktus grupuoja pagal paskirt∞ „obuol∞ galima valgyti, slyvà irgi valgom“. Daikt˜ gru-
pes pagal priklausymà tam tikrai kategorijai geba sudaryti tik nedidelis procentas vaik˜. Jie su-
deda daikt˜ grupes ir pavadina apibendrinamàja sàvoka: Ïaislai, baldai, drabuÏiai. Vaikas geba
nustatyti daikt˜ grupi˜ tapatumà, gretindamas po vienà visus j˜ narius (ar kiekvienam vaikui
klius po Ïaislà), suvienodinti grupes, pridedant ar atimant vienà, du, kelis narius. Gali suskai-
ãiuoti daiktus, sudaranãius grup´.

Vaikas gali sudòti daikt˜ eiles (serijas) pagal vieno poÏymio ry‰kumà, pavyzdÏiui, maÏas, didesnis,
dar didesnis, didÏiausias. Gali skaiãiuoti daikt˜ eilòs narius, vartodamas kelintinius skaitvardÏius.

Vaikas suvokia visumos ir dalies santyk∞, todòl nori i‰ardyti ir vòl sudòti i‰ardomà Ïaislà, Ïais-
ti su dòlionòmis, konstruktoriais, mozaikomis. Suvokia nuoseklumà, geba numatyti, suvokia
daikt˜ pastovumà.

Geba atlikti loginius veiksmus pirmyn: prie dviej˜ pridòti tris; prat´sti ritmi‰kà element˜
dòstymà, ∞Ïvelgti dòsningumà.

Skiria daikt˜ padòt∞ erdvòje savo kno atÏvilgiu ir vienas kito atÏvilgiu, mokosi skirti kair´ ir
de‰in´ pus´.
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Informacijos gavimo ir pertvarkymo procesai
Ties penkeri˜ ‰e‰eri˜ met˜ riba pakinta vaiko gebòjimas suvokti, pertvarkyti informacijà ir pa-
naudoti jà keblumams ∞veikti, klausimams spr´sti.

•
Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikas tampa dò-
mesingesnis. Jei jam ∞domu, jis gali sukaupti
dòmes∞ apie 10–20 min., kai kurie vaikai dò-
mes∞ ties ∞domia veikla sukaupia ir i‰laiko net
30–40 min. Taãiau visiems vaikams bdingi
dòmesio svyravimai – vien˜ vaik˜ dòmesys
svyruoja kas 1–3 min., kit˜ vaik˜ – kas 3–5
arba 5–7 min. Vaikas trumpam atitraukia
akis nuo Ïaidimo ar darbelio, praranda aki˜
kontaktà su draugu ar pedagogu, replikuoja,
juokiasi, Ïvalgosi, po trumpo atsipalaidavimo
vòl gr∞Ïta prie ankstesnòs veiklos. DaÏni atve-
jai, kai atsipalaidavimo minut´ atitrkus∞ dò-
mes∞ patraukia kas nors ∞domaus, ir vaikas
keiãia veiklà, susidomi kuo nors kitu.
Be to, vaikas aplinkà tyrinòja nesistemi‰kai:
chaoti‰kai apÏirinòja paveikslòlius, kai ie‰ko
5–10 skirtum˜; nenuosekliai apãiupinòja
daiktà; yra netolygiai susikaup´s, klausydama-
sis skaitomo teksto. Todòl ne visuomet suran-
da, ∞Ïvelgia tai, kas svarbu, esminga.
·e‰iametis jau pradeda valingai kontroliuoti
dòmes∞ – jis geba kur∞ laikà daryti tai, kas jam
nepatinka ar atsibodo, jei jam paai‰kinama,
jog tai yra labai svarbu.

•
Vaiko suvokimas – visuminis. Jis gerai atpa-
Ï∞sta ir suvokia daiktus, j˜ atvaizdus, gerai ski-
ria atskirus prasminius kalbos vienetus (saki-
nius, ÏodÏius). ·e‰iametis jau geba analizuo-
ti ir vòl sieti ∞ visumà atskirus kalbos garsus,
vaizdo elementus. PavyzdÏiui, ‰e‰eri˜ met˜
vaikas geba belsdamas teisingai atkartoti prie‰
tai suaugusiojo i‰belstà 5–7 stuksenim˜ ritmà;
gali tarp skirtingu ritmu i‰dòstyt˜ ta‰k˜ deri-
ni˜ atpaÏinti tà, kur∞ kà tik trumpai matò.

•
Padidòja vaiko atminties apimtis. Keturme-
tis vaikas gali ∞siminti ir pakartoti vidutini‰kai
keturis ÏodÏius, o penkiametis ir ‰e‰iametis –
maÏdaug penkis ÏodÏius. Daugiausia ÏodÏi˜
vaikai atsimena po 3–5 pakartojim˜. Yra ‰e-
‰iameãi˜, kurie po 3–5 pakartojim˜ lengvai
∞simena net 10 ÏodÏi˜.
Tyrimais nustatyta, kad kasdienius nuolat pa-
sikartojanãius ∞vykius ir labai naujus dalykus,
susijusius su emocijomis, vaikai ∞simena kur
kas geriau, beveik taip pat gerai kaip ir suau-
gusieji.
Penkiameãiai ‰e‰iameãiai dar nesugeba sàmo-
ningai taikyti ∞siminimà palengvinanãi˜ bd˜
(pavyzdÏiui, eilòra‰ãio tekstui susikurti vaiz-
dus), todòl j˜ ∞siminimo galimybòs maÏesnòs
nei vyresni˜ vaik˜.
Trumpalaikòje atmintyje vaikai geba 20 se-
kundÏi˜ i‰saugoti 3–5 ÏodÏius.

Bdingiausi vaiko pasaulio paÏinimo bdai

•
Vaikas pasaul∞ paÏ∞sta visais pojãiais veik-
damas prakti‰kai: jis stebi, ∞siklauso, apãiu-
pinòja, glosto, uodÏia, skanauja; dirba, poil-
siauja, ÏaidÏia, bendrauja, dalyvauja i‰vykose,
‰ventòse ir taip paÏ∞sta artimiausios aplinkos
daiktus, Ïmones, gamtà.

•
Vaikas klausinòja. Prie‰mokyklinio amÏiaus
vaikas gali i‰ eilòs uÏduoti net keliolika klau-
sim˜ suaugusiajam; daÏniausias klausimas
„Kodòl?“, taãiau vaikas klausia ir „I‰ ko pa-
darytas?“, „Kaip padarytas?“, „Kas padarò?“,
„Kà su juo galima daryti?“, „Kada tai ∞vy-
ko?“, „Kas tai?“, „Ar tikrai?“.

•
Ie‰ko informacijos knygose: mògsta vartyti
enciklopedijas, nuotrauk˜, paveiksl˜ knygas,
studijuoti schemas, modelius, Ïemòlapius,
mògsta klausytis skaitom˜ informacini˜
tekst˜; Ïiri paÏintines laidas per televizijà
ir kita.

•
Modeliuoja pasaul∞ savo Ïaidimuose, vaiz-
duoja dailòs darbuose ir kitoje krybinòje
veikloje.

•
Tyrinòja, eksperimentuoja, geba numatyti
savo eksperimento padarinius: jis dròkina
smòl∞ vandeniu ir stato smòlio pilis; augina
augalus ir stebi j˜ kaità; ardo ir vòl surenka
techninius Ïaislus, ÏaidÏia su magnetais, spy-
ruoklòmis, veidrodÏiais ir kt.

•
Samprotauja – padaro i‰vadas i‰ turimos in-
formacijos. PavyzdÏiui, pastebòj´s, kad jo
moãiutò ir jo draugo moãiutò ne‰ioja aki-
nius, sako pedagogei: „Tu jau sena“. Ir paai‰-
kina: „Tu su akiniais“.

•
SprendÏia problemas – sugalvoja keletà b-
d˜, juos pritaiko tam, kad suÏinot˜ nauja,
suprast˜ tai, kas lig ‰iol buvo neai‰ku.

•
Dòl màstymo sinkreti‰kumo ir prieÏastingu-
mo vaikas lengvai suvokia ry‰ius, jei jie patei-
kiami akivaizdÏia forma, pavyzdÏiui, vaiko ir
jam reikaling˜ daikt˜ ry‰ys; Ïmogaus ir gam-
tos ry‰ys; ry‰ys su senoliais per senovinius
daiktus, tautosakà ir kita; daikt˜ pana‰umai ir
skirtumai; garso ir raidòs ry‰ys; prasmingà Ïo-
d∞ sudaranãi˜ raidÏi˜ ry‰ys ir kt.

•
Vaikas lengvai suvokia procesus: pavyzdÏiui,
Ïmogus gimsta, auga, br´sta, mokosi, dirba,
sensta, serga, mir‰ta....; augalai dygsta, sulapo-
ja, Ïydi, brandina sòklas, nuvysta ir kt.; Ïmo-
gus turi sumanymà, pasirenka medÏiagas,
priemones, kuria, tobulina, uÏbaigia, pristato
kitiems, atlieka meno krin∞; vaikas mokosi
raidÏi˜, jas jungia ∞ Ïod∞, sakin∞, kuria tekstà.

Pasaulio vaizdas
Vaiko susidarytas pasaulio vaizdas yra sinkreti‰kas, visuminis. Pasaulis vaikui – tai ne atskir˜
fakt˜ ar ∞vyki˜ rinkinys, o tarpusavy ∞vairiais ry‰iais susijusi˜ rei‰kini˜ visuma.

•
Lengvai suvokia ritmus: vaiko dienos ritmà;
dienos ir nakties kaità; met˜ ratà (Ïmogus, gy-
vnai, augalai, orai skirtingu met˜ laiku); dar-
bo ritmà.

•
Vaikas suvokia vaizdÏius modelius: Ïemòla-
pius, planus, maketus.

•
Vaikas geba suvokti ekosistemas: Ïolòs, gòlòs,
samanos, vabzdÏiai, akmenòliai pievoje; van-
duo ir visa, kas jame yra, auga, gyvena.

•
Vaikas suvokia laiko tòkm´: praeitis, dabartis,
ateitis; vaiko gyvenimo linija; ‰eimos medis.
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Vaikas natraliai domisi ne∞prastais augalais, gyvnais, gamtos rei‰kiniais; Ïmogaus ir civilizaci-
jos pasiekimais. Todòl j∞ Ïavi atskiri faktai, ∞doms rei‰kiniai; tyrinòjimai; technologinòs naujo-
vòs.
Ribotà pasaulio paÏinimo patirt∞ turintys, paÏinimo motyvacijà prarad´ vaikai. Jie papras-
tai esti labai pasyvs – nesidomi aplinka, jos rei‰kiniais, nesistengia daugiau pamatyti, paliesti,
tyrinòti. Vaikai daÏniausiai ÏaidÏia vienu pasirinktu Ïaislu, nuolat kartojami tie patys Ïaidimo
veiksmai. Atrodo, kad vaikas bijo visko, kas bent kiek maÏiau ∞prasta, tarsi „slepiasi“ uÏ gerai
jam Ïinomos veiklos.
Vaikai beveik neklausinòja. Jei pedagogas bando ∞traukti vaikus ∞ pokalb∞, jie jauãiasi nejaukiai
ir baimingai tyli.
Jie retai i‰gyvena paÏinimo dÏiaugsmà – net ir labai ∞domi veikla, net ir labai unikals pasau-
lio daiktai ar rei‰kiniai j˜ nepaskatina dÏiaugsmingai pasinerti ∞ tyrinòjimus.

Vaikas dòl màstymo egocentrizmo jauãiasi esàs pasaulio centre, todòl lengvai mokosi lygini-
mo, kontrasto principu:

•
lengvai skiria „a‰“ ir „ne a‰“;

•
skiria „ãia ir dabar“ nuo „kitur ir anksãiau ar
vòliau“;

•
suvokia „a‰ tarp kit˜“, „a‰ ‰eimoje, grupòje,
bendruomenòje“.

PRIE·MOKYKLINIO AMÎIAUS VAIKO PAÎINIMO
KOMPETENCIJOS UGDYMAS
Ugdant prie‰mokyklinio amÏiaus vaiko paÏinimo kompetencijà svarbu plòtoti tam tikrà kiek∞
tem˜, kad vaikas paÏint˜ save (savo knà; jausm˜ ir svajoni˜ pasaul∞; savo gebòjimus; ry‰ius su
kitais Ïmonòmis), kad ∞gyt˜ supratimà apie ∞vairias pasaulio sritis – artimiausià daiktin´, sociali-
n´ ir kultrin´ nam˜ bei prie‰mokyklinòs grupòs aplinkà (daiktus, Ïmones, j˜ gyvenimo bdà,
kultros rei‰kinius, technikà ir technologijas), gimtin´, Tòvyn´; gamtà (gyvyb´, gamtos objek-
tus ir rei‰kinius, dangaus knus), Îem´, jos pavir‰i˜, laiko tòkm´.

Labai svarbu, kad vaikas tobulint˜ jau turimus pasaulio paÏinimo bdus ir i‰bandyt˜ nau-
jus. Vaikams turòt˜ bti silomos tyrinòjimo klausimai bei ∞vairios idòjos, skatinanãios i‰-
bandyti vis naujus pasaulio paÏinimo bdus vis kitomis, vaikui ne∞prastomis aplinkybòmis.

Vaik˜ veikla, pedagogo parinktos ugdymo formos, bdai ir metodai turòt˜ padòti  prie‰mo-
kyklinukui tobulinti savà pasaulio paÏinimo stili˜, ugdytis pojãius, suvokimà, màstymà,
kalbà ir kitus paÏinimo procesus.

Vienijanti tema. Idòja patirãiai turtinti, tyrinòti. Problema
projektui.
Konkretizuojant paÏinimo kompetencijos ugdymo turin∞, btina atsiÏvelgti ∞ du dalykus: a) ∞
vaiko paÏinimo motyvacijos, paÏintinio aktyvumo, paÏinimo gebòjim˜ ugdymà; b) ∞ patirties
apie aplinkin∞ pasaul∞ plòtojimà. Taigi btina numatyti daugyb´ integrali˜ tem˜ ir problem˜,
skirt˜ pasauliui paÏinti. ·ios temos, problemos ir projektai daÏniausiai vienija ∞vairias vaiko ug-
dymo sritis – ne tik paÏinimo, bet ir komunikacin´, menin´, judòjimo veiklà ir kt.

Naudinga numatyti ∞vairi˜ idòj˜ vaik˜ veiklai – tyrinòdamas visais pojãiais, stebòdamas, i‰-
bandydamas, eksperimentuodamas, spr´sdamas problemas, krybi‰kai ∞gyvendindamas pasi-
lytas kuo ∞vairesnes, netikòtesnes idòjas, vaikas kaupia paÏinimo patirt∞, jo susidarytas pasaulio
vaizdas tampa vis sudòtingesnis.

Prie‰mokyklinòje grupòje galima plòtoti ‰ias temas, idòjas ir spr´sti problemas

Sritis „Mano gebòjimai“

•
Kà a‰ Ïinau apie pasaul∞?

•
Kaip a‰ paÏ∞stu pasaul∞?

•
I‰ ko a‰ suÏinau kà nors naujo?

Sritis „A‰ ir kiti Ïmonòs“

•
Îmonòs pana‰s ir skirtingi.

•
Îmogaus gyvenimo linija.

•
Mano namai, kit˜ namai.

•
Îmonòs dirba, ilsisi, keliauja.

•
Technika, darbo ∞rankiai, darbo ritmas.

•
Pramogos, Ïaidimai.

•
·ventòs.
(Kitos galimos temos – Ïr. Socialin´ kompe-
tencijà.)

Sritis „A‰ ir daiktai, mano aplinka“

•
Mus visus supa Ïmogaus sukurta aplinka ir
daiktai.

•
Nam˜ ir prie‰mokyklinòs grupòs aplinka.

•
Daiktai yra senoviniai, ‰iandieniniai arba ku-
riami ateiãiai.

•
Kai kurie daiktai padeda tyrinòti, paÏinti pa-
saul∞: didinamasis stiklas, veidrodÏiai, magne-
tas, svertai, spyruoklòs, lempos.

•
Mus supantys daiktai yra ∞vairios formos,
spalvos, dydÏio, skiriasi j˜ pavir‰iaus savybòs.

Daiktai gali bti:
pilnaviduriai, tu‰ãiaviduriai; kampuoti,
nekampuoti; riedantys, neriedantys; ap-
skritos, kvadratinòs, staãiakampòs, tri-
kampòs formos; kubo, rutulio formos.
Daiktai gali bti ∞vairi˜ spalv˜ ir atspal-
vi˜.
Daiktai skiriasi dydÏiu: jie yra dideli,
maÏi, ilgi, trumpi; stori, ploni; auk‰ti,
Ïemi; plats, siauri.
Daiktai skiriasi savo pavir‰iumi.
Daikt˜ ypatumus mes galime paÏinti.

•
Daiktus mes galime skaiãiuoti.

•
Daiktai, kaip ir mes, yra erdvòje.

•
Mus ir daiktus keiãia laikas.
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Sritis „Îemò. Gyvybò“

•
Îemò – ms˜ namai.

•
Dangaus ‰viesuliai teikia ‰viesà ir ‰ilumà.

•
DirvoÏemis ir vanduo reikalingi gyvybei ant
Ïemòs pavir‰iaus tarpti. Ar Ïmogui reikia van-
dens?

•
Oras ir klimato rei‰kiniai. Kaip apsirengti?

•
Îemòs pavir‰ius ir jo ∞vairovò. Kaip toli esu
nukeliav´s nuo nam˜?

•
Mes privalome saugoti aplinkà, gamtà, Îem´.

•
Ms˜ augintiniai.

•
Gyvnai ir augalai mano aplinkoje,  gimtinò-
je, kaimo sodyboje.

•
Mi‰k˜, piev˜, laukymi˜, park˜, vandens au-
galai bei gyvnai.

•
Gyvn˜ ir augal˜ gyvenimo linija, gyvybòs ra-
tas, paros ir met˜ gyvenimo ritmas.

•
Gyvnai ir augalai pana‰s.

•
Gyvnai ir augalai labai skirtingi.

•
Gyvnai ir augalai ∞vairiai prisitaik´ prie savo
aplinkos.

•
Augalai ir gyvnai Ïmogui naudingi.

•
Yra Ïmogui pavojing˜ gyvn˜, Ïaling˜, nuo-
ding˜ augal˜.

•
Senoli˜ poÏiris ∞ augalus ir gyvnus, i‰reik‰-
tas tautosakoje, tautodailòje, liaudies dainose,
rateliuose Ïaidimuose.

PaÏinimo kompetencijos ugdymo formos, bdai ir metodai
Bendraudamas su vaikais ir suaugusiais Ïmonòmis, stengdamasis paÏinti aplinkà ir tyrinòda-
mas gamtà, bandydamas i‰siai‰kinti ∞taiso veikimo bdà, vaikas uÏduoda begal´ klausim˜
apie j∞ supant∞ pasaul∞: Ar teta sena, jeigu vaik‰to su akiniais?; Kodòl gòlòs Ïydi?; Kam reika-
lingas termometras? ir kt.

Suaugusiajam svarbu i‰girsti ir ∞vairiais bdais sureaguoti, kai vaikas klausia.

•
Galima atsakyti tuoj pat, nes neatsakius ∞
klausimà slopinamas noras klausinòti.

•
Galima paskelbti klausim˜ dienà arba savai-
t´. Skatinti vaikus uÏduoti klausimus ir visus
juos uÏra‰yti. Paskui kuo ∞vairesniais bdais
padòti vaikams surasti ∞ juos atsakymus: kai
kuriuos klausimus peradresuoti vaikams, kad
patys ∞ juos atsakyt˜; kai kuri˜ atsakym˜ ie‰-
koti, stebint Ïmones, aplinkà, gamtà, techni-
kos veikimà;  eksperimentuojant, darant aki-
vaizdÏius bandymus; kai kuri˜ atsakym˜ ie‰-
koti knygose, pavyzdÏiui, enciklopedijose;
dal∞ klausim˜ peradresuoti tòvams, kad vai-
kai i‰klaust˜ atsakymo ir vòliau patys atsaky-
t˜ vaik˜ grupei; ∞ kai kuriuos klausimus gali
atsakyti ir pats pedagogas, pateikdamas tiks-
lià, ∞domià informacijà, paskaitydamas infor-
macin∞ tekstukà.

•
Jei klausimas suaugus∞j∞ uÏklupo visos grupòs
veiklos metu, galima apie tai padiskutuori su
visais vaikais arba trumpai atsakyti tuoj pat,
o plaãiau pasikalbòti netrukus. PaÏadà btina
tesòti, kad vaikas nepasijust˜ apgautas.

•
Galima kurti „Klausim˜-atsakym˜“ knygà,
kurià pildo patys vaikai. Atsakyti vaikai gali
pie‰iniu, paveikslòliu, realiu daiktu.

•
Pedagogas gali ko nors klausinòti vaik˜, de-
monstruodamas ∞vairaus klausinòjimo mode-
l∞, Ïaisti „Klausim˜-atsakym˜“ Ïaidimus. Tik
svarbu, kad vaikas ãia bt˜ laisvas ir aktyvus
dialogo dalyvis.

•
Galima skaityti krinòlius, kuriuose ko nors
klausiama, ir sulaukti atsakymo.

Vaikai nori ir gali informuoti kitus.
Prie‰mokyklinòs grupòs vaikai jau turi daug patirties. Kita vertus, j˜ patirtis ir Ïinojimas gana
skirtingas. ·i situacija dòkinga, skatinant vaikus keistis informacija, pasakyti vienas kitam, kà Ïi-
no ∞domaus. Pedagogas neturòt˜ skubòti pradòti kà nors pasakoti apie pasaulio daiktus bei rei‰-
kinius. Pirmiausia turòt˜ pasiteirauti vaik˜, kà jie jau Ïino. Tik tuomet pridurti kà nors esminio
ir ∞domaus nuo sav´s. PavyzdÏiui, vaik˜ galima klausti „Kuo ∞domus mi‰kas ruden∞?“. Vienas
pasakys, jog ten daug gryb˜. Kitas bus atkreip´s dòmes∞ ∞ geltonus lapus. Treãias prisimins ten
matytà voverait´. Ir taip susikurs gana i‰samus rudeninio mi‰ko vaizdas. O vaikai i‰gyvens sòk-
mòs jausmà, pasijus daug gebantys ir galintys.

Nevyk´s bdas yra pra‰yti vieno vaiko, kad jis i‰vardint˜ visus rudens poÏymius. To padaryti
vaikas negali, todòl j∞ lydi nesòkmòs i‰gyvenimas.

Grupòje gali vykti diskusijos.

Klausydamas vaik˜ minãi˜ pedagogas atkreipia dòmes∞ ∞ tai, apie kà vaikai turi skirtingà nuo-
mon´ arba skirtingà informacijà. PavyzdÏiui, vienas vaikas sako, kad drambliai gyvena Afrikoje,
o kitas sako, kad drambl∞ matò ir pas mus, cirke. Pedagogas gali i‰kelti probleminius klausimus:
Tai kur i‰ ties˜ gyvena drambliai? Ar galima pamatyti drambl∞ pas mus, Lietuvoje? Kur galima
pamatyti drambl∞ Lietuvoje? I‰klausoma vaik˜ nuomonò, jei neprieinama vieningo sprendimo
arba formuojasi neteisinga nuomonò, informacijos ie‰koma knygose.

Diskutuojant svarbu skatinti vaikus paklausyti kito, pasvarstyti, kà i‰girdai, papra‰yti papasako-
ti daugiau, pasakyti, kà pats Ïinai, o paskui drauge samprotauti, kuri informacija galòt˜ bti tei-
singa. Svarbu pabròÏti vis˜ diskusijos dalyvi˜ indòl∞, ie‰kant daugiau informacijos apie tai, kas
lig ‰iol buvo ne visai ai‰ku, pasidÏiaugti, jog kartu samprotaujant pavyko labai daug suÏinoti, i‰-
siai‰kinti.

Pedagogas gali paskatinti vaikus domòtis vis kitais pasaulio daiktais ar rei‰kiniais, uÏduodamas
atviruosius arba probleminius klausimus: Kur yra vaiko ‰irdelò, skrandis?; Kas judina vòjo
malnòlio sparnus?; Kaip atrodo skruzdÏi˜ namai? Tai paskatina vaikus ie‰koti informacijos,
kurti tam tikrus hipotetinius paai‰kinimus, juos tikrinti ir padaryti kokias nors i‰vadas, t. y.
mokytis spr´sti problemas.
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Gyvendamas, Ïaisdamas, judòdamas ar darydamas kà nors kita, vaikas tyrinòja aplinkà ir gam-
tà. Vaikai natraliai stebi visa, kas vyksta aplink. Pedagogas gali Ïmogaus sukurtà ir gamtin´
aplinkà paskatinti stebòti kuo ∞vairesniais bdais:

•
apÏvelgti visumà, susidaryti bendrà ∞spd∞: pa-
vyzdÏiui, einant per Ïydinãià pievà, gòròtis
spalv˜ Ïaisme; pasiklausyti sklindanãi˜ gars˜;
apÏiròti sodybà; paminklà, apvaik‰ãioti na-
m˜ kvartalà;

•
stebòti aplinkos pokyãius keliaujant: kaip keiãia-
si Ïemòs pavir‰ius, gamtovaizdis, pastatai ir kt.;

•
atidÏiai apÏiròti maÏà ko nors dal∞, atkrei-
piant dòmes∞ ∞ kiekvienà detal´, ∞siklausyti ∞ at-
skirus garsus: apÏirinòti senovin∞ kryÏi˜ ant
paminklinio akmens; pasiklausyti varpo gau-
desio koplytòlòje, dòmesingai apÏiròti moãiu-
tòs prijuostòs ra‰tus; apÏiròti maÏame pievos
lopinòlyje auganãius Ïolynòlius, gyvenanãius
vabalòlius; apÏiròti vienà augalà nuo ‰akn˜
iki Ïied˜;

•
kur∞ laikà stebòti kok∞ nors vyksmà: pasirinkto
vabaliuko ropojimà ar gyvnòlio elgsenà; dar-
bo procesus, atliekamus ∞vairia technika – kra-
nas kelia blokà; traktorius aria laukà; meninin-
ko krybos procesà jo dirbtuvòje ar grupòje;

•
stebòti kaità, rei‰kin∞, sugr∞Ïtant prie jo tam tik-
rais laiko intervalais: med∞ stebòti ruden∞, Ïie-
mà, pavasar∞, vasarà; kas dvi savaitòs ar kas
mònes∞ ateiti prie statomo namo, tiesiamo ke-
lio; papra‰yti draugo, kad ∞ grup´ kas mònes∞
atsine‰t˜ augant∞ ‰uniukà;

•
stebòti aplinkà, gamtà su specialiais ∞taisais: ∞
Saul´ Ïiròti pro specialius spalvotus stikliu-
kus; ∞ tol∞ Ïiròti pro Ïironus, ∞ dang˜ – pro
teleskopà; augalus, dirvoÏem∞, vabalòlius tyri-
nòti didinamuoju stiklu;

•
plika akim nematom˜ rei‰kini˜ tyrinòjimui
naudoti specialius Ïaislus ir daiktus: ‰vilpukà
naudoti, kad ∞sitikintum, jog plauãiuose yra
oro; vandens malnòl∞ – kad krintantis van-
duo turi jògos; veidrodòl∞ – kad pagautum
saulòs spindul∞; magnetà – kad atrastum trau-
kos jògà ir kt.

•
stebòti savo poveik∞ aplinkai: sakyti kompli-
mentus draugui ir stebòti jo nuotaikos kaità;
sodinti, daiginti, laistyti augalus ir stebòti j˜
augimà; pertvarkyti nam˜ ar grupòs aplinkà,
jà puo‰ti savo darbeliais, ∞vertinant pokyãi˜
patogumà, aplinkos groÏ∞;

•
stebòti aplinkos poveik∞ sau: kada geriau jautiesi
– saulòtà ar apniukusià dienà; su kuo geriau-
siai jautiesi – artimaisiais, draugu, o gal su sa-
vo gyvnòliu; kokia spalva patinka; kas la-
biausiai dÏiugina mi‰ke; ko i‰mokai, stebòda-
mas aplinkà, gamtà; kokioje aplinkoje kaip el-
giamasi.

Stebòdami vaikai tyrinòja aplinkà visais pojãiais:

•
paãiupinòja, apÏiri, palaiÏo, paskanauja, pa-
bar‰kina, pauosto.
Auklòtoja gali paskatinti Ïaisti jutimus lavi-
nanãius Ïaidimus:

•
„garsiuk˜“ Ïaidimus, pavyzdÏiui, ∞siklausyk ∞
gamtos garsus, tapk pauk‰ãiu, vòju, vabz-
dÏiu, judòk, kaip juda jis ir tark jam bdin-
gus garsus;

•
lytòjimo Ïaidimus – uÏsimerk, paliesk, paãiu-
pinòk ir pasakyk, kas tai; pie‰k pir‰tu smòly-
je;

•
skanavimo Ïaidimus – paragauk ir pasakyk,
koki˜ vaisi˜ ar darÏovi˜ mi‰rainò;

•
sekimo akimis, apÏiròjimo, pie‰inòli˜ lygi-
nimo ir kitus regimàj∞ suvokimà lavinanãius
Ïaidimus.

•
daryti greitus pie‰inius; stebòjimo ∞spdÏius pa-
siÏymòti ta‰keliais, brk‰neliais ir kita;

•
stebint kà nors Ïenklinti: tegul vaikas ∞ krep‰el∞
deda tiek simbolini˜ boruÏòlòs, skruzdòlòs ar
kirmòlaitòs paveikslòli˜, kiek pievoje pamatò
vabaliuk˜;

•
stebint rinkti pavyzdÏius – lap˜, sòkl˜, etike-
ãi˜, reklamini˜ Ïenkl˜; juos parsine‰ti ∞ grup´,
r‰iuoti, klasifikuoti, daryti kolekcijas;

•
daryti stebòt˜ daikt˜ maketus, erdvines konst-
rukcijas, modelius;

•
enciklopedijose ir kitose knygose atversti ir pa-
Ïenklinti lipdukais tas vietas, kuriose vaizduo-
jami stebòti daiktai, rei‰kiniai, procesai;

•
i‰dòlioti pie‰inòlius tokia seka, kokia stebòjo au-
gant ir keiãiantis augalà, gyvnà; matò stato-
mà namà;

Vaikai paprastai noriai dalijasi savo pastebòjimais, juos komentuoja, vaizduoja pie‰iniu.

Pedagogas gali pasilyti vaikui daug kit˜ savo stebòjimo patirties i‰rai‰kos bd˜:

•
‰eimoje ar grupòje vykusios ‰ventòs nuotraukas
i‰dòlioti tokia tvarka, kokia vyko ‰ventò;

•
∞spdÏius Ïenklinti simboliais – rodyklòmis,
Ïenklais, tarp j˜ ir raidòmis, ÏodÏiais; skaitme-
nimis;

•
kelioni˜ mar‰rutus arba aplankytas vietoves –
linijomis ir rutuliukais Ïemòlapyje; ant Ïemòla-
pio galima dòti nuotraukas, atvirukus, pie‰i-
nius, taip Ïenklinant matytus paminklus, ap-
lankytus muziejus ir kt.

•
sukurti pasakojimà apie tai, kà matò, ir stebòt˜
rei‰kini˜ paai‰kinimà, kur∞ tòvai ar pedagogai
uÏra‰o;

•
stebòjimo rezultatus Ïenklinti ant ∞vairi˜ prie-
moni˜: g∞ ant gio matuoklòs; augalo auk‰t∞
– ant popieriaus juostelòs; vandens kiek∞ – lip-
duku ant indo ‰ono ir kt.
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Vaikai gali dòlioti paveikslòlius, Ïaisti stalo Ïaidimus, kurie padeda jiems patiems atrasti
∞vairius pasaulio dòsnius:

•
prie‰ybes: ‰altas ir kar‰tas (ledai, arbata); tam-
su ir ‰viesu (diena, naktis); ilgas ir trumpas
(traukinys, automobilis);

•
prieÏast∞ ir padarin∞: nepalaistò – nuvyto (gòlò);
pa‰vietò saulò, at‰ilo – i‰tirpo (sniego senis);

•
nuoseklumà: 1, 2, 3, 4, 5....namai; atsikòlò,
nusiprausò, pavalgò, i‰bògo ∞ kiemà paÏaisti;
i‰sirito i‰ kiau‰inio, augo, brendo, uÏaugo di-
delis gaidys;

•
sekas: maÏas, didesnis, dar didesnis, didÏiau-
sias; veiksm˜ seka lankstant darbel∞; gars˜ se-
ka Ïodyje; muzikos gars˜ seka melodijoje;

•
grupes: visi vienodos spalvos – geltoni; visus
galima valgyti; Ïaislai ir baldai;

•
visumos ir dalies santyk∞: dòlionòs, loto pa-
veikslòliai; sudedamieji paveikslòliai.

Vaikai gali ∞vairiai matuoti, daugiau suÏinodami apie supant∞ pasaul∞:

•
ilg∞, plot∞, auk‰t∞ matuoja pòdomis, rankos
nuo pir‰t˜ iki alknòs ilgiu, Ïingsniu, pagaliu-
ku, liniuote; vienà daiktà kitu daiktu, centi-
metru, gio matuokle ir kt.;

•
pilsto vanden∞, birias medÏiagas i‰ indo ∞ indà,
matuodami, kiek kur ko telpa; matuoja saujo-
mis, rie‰kuãiomis, glòbiais;

•
matuoja termometru: oro, vandens tempera-
trà; nustato temperatr˜ skirtumà savo kno
prisilietimu prie vòsi˜ ir ‰ilt˜ daikt˜;

•
„matuoja“ laikà – savo ‰irdies pulso tvinks-
niais, ritmi‰kais judesiais, laikrodÏiu (mecha-
niniu, elektroniniu, smòlio, saulòs, gòli˜), ka-
lendoriaus lapeliais;

•
pagaliuku – balutòs, sniego pusnies gyl∞.

Vaikai gali prognozuoti:

•
∞vertina savo poelg∞ ir galimus jo padarinius
kitam;

•
numato kai kuri˜ veiksm˜ padarinius: palei-
si i‰ rank˜ – sudu‰;

•
Ïino, kad po nakties i‰au‰ rytas;

•
pradòdami darbel∞ ∞sivaizduoja galutin∞ jo re-
zultatà;

•
gali uÏbaigti kito pradòtà sakin∞;

•
Ïiròdami ∞ ritmi‰kai i‰dòstytus daiktus, su-
vokia j˜ i‰dòstymo tvarkà, ir gali toliau dòs-
tyti daiktus ta paãia tvarka.

Vaikai geba eksperimentuoti:

•
tyrinòja daÏus ir kitas medÏiagas: skiedÏia,
tirpdo vandens stiklinòje, mai‰o, tepa ∞vairiais
teptukais, lazdelòmis, pir‰tais ant ∞vairi˜ me-
dÏiag˜, skirting˜ pavir‰i˜; spalvotu vandeniu
daÏo sniegà, smòl∞ ir kt.

•
sodina, daigina augalus ir tyrinòja, koki˜ saly-
g˜ jiems reikia augti;

•
tyrinòja vandens ir smòlio savybes: la‰ina van-
den∞ ant ∞vairi˜ pavir‰i˜, stebi, kur jis susige-
ria, kur nuvarva, ar stovi la‰eliu, kol i‰garuoja;
tirpdo sniegà, ledà; uÏ‰aldo vanden∞; dròkina
ir ∞vairiai formuoja smòl∞; ÏaidÏia vandens ma-
lnòliais, plukdo laivelius; skandina ∞vairius
daiktus;

Vaikai gali kaupti patirt∞, klausydamiesi
skaitom˜ informacini˜ tekstuk˜. Kad in-
formacija bt˜ suvokiama veiksmingiau, pa-
skaiãius galima:

•
i‰samiau pasikalbòti su vaikais apie tai, kas
buvo skaitoma;

•
paskatinti vaikus prisiminti, kà apie tai jie
jau Ïino; i‰ kur ir kaip jie apie tai suÏinojo;

•
atlikti su vaikais tokius pat bandymus, apie
kokius buvo skaitoma;

•
pagal technin∞ apra‰ymà sumodeliuoti kok∞
nors daiktà;

•
parengti techninòs naujovòs pristatymà pie‰i-
nòliais ir kt.

Vaikai apie pasaul∞ suÏino klausydamiesi
groÏinòs literatros krini˜, ∞sivaizduoda-
mi, fantazuodami. Kai vaikams skaitoma,
mintyse jie susikuria t˜ daikt˜, augal˜ bei
rei‰kini˜ vaizdinius pavidalus. Vaik˜ vaiz-
duotòs blyksnius pedagogas paskatins, jeigu:

•
stabtels ir papra‰ys vaik˜ ∞sivaizduoti, o pas-
kui nupie‰ti tai, apie kà buvo skaitoma, pa-
vyzdÏiui, tolimà neÏinomà karalyst´, septyn-
mylius batus, gyvybòs vanden∞; visi vaikai tai
padarys savaip, nes tie patys ÏodÏiai jiems
skatina skirtingus vaizdinius;

•
paskatins vaizdingus gyvn˜ apra‰ymus pa-
lyginti su j˜ paveikslòliais ar pie‰inòliais en-
ciklopedijose;

•
paskatins pagal detalizuotà apra‰ymà (pavyz-
dÏiui, kambari˜ apstatymo) sukurti lòli˜
kambario maketà ir kt.

•
tyrinòja oro buvimo faktà, vòjà: pripuãia ba-
lionus, ÏaidÏia ‰vilpukais, puãia ∞ kar‰tà arba-
tà; ÏaidÏia su vòjo malnòliais, vòjarodÏiais;
skraidina lòktuvòlius, aitvarus;

•
tyrinòja traukos jògà: ÏaidÏia su magnetais;

•
tyrinòja atspindÏius: Ïiri ∞ savo veido atspind∞
ant puodo ‰ono, veidrodòliu gaudo saulòs zui-
kut∞, stebi vandens pavir‰iaus raibuliavimà;

•
tyrinòja, nuo ko pageròja savijauta: pasimank‰ti-
na, pasiklauso linksmos muzikos, „patinginiau-
ja“ ir bando nustatyti, kaip pasikeitò nuotaika;

•
i‰bando savo jògà, proto miklumà: traukia vir-
v´, spòja m∞sles, gudrauja.
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PaÏindami pasaul∞ vaikai tikslina ir pleãia savo Ïodynà, kuriasi prasmi˜ ir jas Ïyminãi˜
ÏodÏi˜ hierarchin´ sistemà, ugdosi „mokslin∞“ màstymà. Pedagogas gali padòti vaikui tikslin-
ti ir turtinti ‰ios srities Ïodynà:

•
skatinti pavadinti daiktus ir rei‰kinius, ku-
riuos vaikas stebi, tyrinòja;

•
skatinti pavadinti paties vaiko atliekamus
veiksmus ir priemones;

•
pasilyti sudaryti sàvok˜ Ïemòlap∞ (paveiks-
lòliais), sujungti sàvokas vienas su kitomis;

•
paskatinti ai‰kinti rei‰kinius, eksperimento
eigà, prieÏasties ir pasekmòs ry‰∞;

•
trumpai pasakyti, kà stebòjo, kà suÏinojo, kà
i‰siai‰kino;

•
kurti daikt˜ ir rei‰kini˜ apra‰ymus;

•
kurti pasakojimus apie gamtà ir kt.

Vaik˜ akirat∞ labai prapleãia galimybò tiesiogiai bendrauti su savo bendruomenòs Ïmo-
nòmis, pabuvoti miesto ar kaimo svarbiose vietose, Ïmoni˜ susibrimuose, sueigose, daly-
vauti ‰ventòse. Siekiant ‰i˜ tiksl˜ svarbios ‰ios priemonòs.

Kviestiniai asmenys grupòje. Ø grup´ gali bti kvieãiami:

•
vaik˜ ‰eimos nariai arba visa ‰eima – prisi-
minti savo vaikyst´, papasakoti apie ‰eimos
laisvalaik∞, ‰ventes, ‰eimos nari˜ darbus ir kt.;

•
bsimoji mokytoja bei jos mokiniai – susipa-
Ïinti, daugiau suÏinoti apie mokyklà;

•
tautodailininkai, muzikantai, amatininkai –
pasidalinti mintimis apie savo krybà, ∞traukti
vaikus ∞ menin´ veiklà;

•
kà nors gyvenime pasiek´ Ïmonòs – papasako-
ti apie save, savo darbus, pasilyti vaikams
veikti kà nors ∞domaus – pasimokyti fotogra-
fuoti, „leisti knygas“, kurti eiles, atlikti ∞dom˜
eksperimentà;

•
∞vairi˜ tarnyb˜, ∞vairi˜ profesij˜ Ïmonòs – gy-
dytojai, mi‰kininkai, policininkai – pasikalbò-
ti su vaikais, kada ir kaip jie teikia pagalbà,
papasakoti, kaip augti sveikam, saugiai elgtis
gatvòje, kaip nepasiklysti mi‰ke, kaip elgtis
pasiklydus; kada ir kaip kviestis pagalbos.

Kviestis galima ∞vairius vaikams ∞domius Ïmones, svarbu, kad i‰ anksto bt˜ numatoma, kaip
ir kokiom formom vaikai patys aktyviai dalyvaus ‰iuose susitikimuose.

I‰vykos-atradimai.
I‰vykos padeda vaikams patiems pamatyti jiems ∞domias gamtos ir Ïmoni˜ gyvenimo vietas,
gamtinius ir kultrinius paminklus, krybines dirbtuves, spektaklius, koncertus, pasijusti
bendros ‰ventòs dalyviais, tyrinòtojais. I‰vykas btina planuoti kartu su vaikais – i‰ anksto ren-
kami pageidavimai, jie kartu apsvarstomi, ie‰koma informacijos knygose, klausinòjami artimie-
ji. Prie‰ bet kokià i‰vykà btina pasikalbòti su vaikais apie jos tikslà, i‰vykos metu pageidaujamà
elges∞, pasiruo‰imà. Sugr∞Ïus ∞ grup´ privalu sudaryti sàlygas patirtus ∞spdÏius i‰reik‰ti ∞vairios
veiklos metu – ÏaidÏiant, pie‰iant, gaminant darbelius, darant kolekcijas, kalbantis ir kt.

PaÏinimo ir tyrinòjim˜ savaitòs.
Gali bti pasirenkama viena kuri nors savaitò ir paskiriama ∞vairiausiems tyrinòjimams: gamtos,
Ïmoni˜ gyvenimo rei‰kini˜, kalbos, menini˜ rai‰kos priemoni˜, technologij˜, medÏiag˜, Ïaidi-
m˜ ir kt. Ji padeda vaikams suprasti, koks ∞vairus yra pasaulis, kiek daug ∞vairi˜ daikt˜ bei rei‰-
kini˜ ir kokiais ∞vairiais bdais galima tyrinòti. ·iame amÏiuje vaikui siejasi ∞ visumà tai, kas
vyksta tuo paãiu laiku, todòl paÏinimo patirtis susijungia ∞ visumin∞ vaizdà.

·ventòs.
Vaiko gyvenimas ugdymo ∞staigoje neatsiejamas nuo vietos bendruomenòs gyvenimo. Todòl
‰ventòs padeda vaikui geriau paÏinti gimtinòs Ïmoni˜ puoselòjamas tradicijas, j˜ gyvenimo b-
dà, vertybes, simbolius. Labai svarbu, kad vaikas ir jo artimieji tapt˜ tikrais ‰venãi˜ organizato-
riais ir dalyviais, o ne stebòtojais. Tik tuomet vaikas natraliai perims tai, kas svarbu Lietuvos
pilieãiui.

Ypatingesnò aplinka.
Ji skirta sudaryti kuo geresnes sàlygas paÏinti pasaul∞, ugdytis pasaulio paÏinimo bdus ir stili˜,
paãiam „konstruoti“ savo màstymà. Prie‰mokyklinòje grupòje galòt˜ bti ∞rengtos specialios
vietos, intensyvinanãios paÏinimo kompetencijos ugdymàsi.

Stebòjimo pro langà vieta.
Grupòje galima ∞rengti vietà, kuri patogi stebòti tai, kas darosi uÏ lango, lauke. Tuomet vaikai
gali bet kada pamatyti, kas vaik‰to po kiemà ar vaÏiuoja gatve, stebòti augalus ir pauk‰ãius ar
kitus pasirodÏiusius gyvnòlius, or˜  pokyãius, dienos ir nakties kaitos Ïenklus, ‰venãi˜ Ïenklus
(pamatyti i‰kabintas vòliavas, artòjant Kalòdoms, Velykoms ar valstybinòms ‰ventòms pasipuo-
‰us∞ miestà, darÏel∞, mokyklà. Tai labai i‰pleãia vaik˜ akirat∞, padeda susieti tai, kas vyksta gru-
pòje, ir tai, kas vyksta lauke. O kartu tai yra dar vienas bdas matyti pasaul∞ – pro langà.

Eksperimentavimo ir gamtos tyrinòjimo stalas.
Prie‰mokyklinòje grupòje naudinga turòti vietà – stalà ar ‰iaip patogiai ∞rengtà grupòs vietà –
kurioje bt˜:

•
i‰dòliojama, tyrinòjama ir tvarkoma paãi˜ su-
rinkta gamtinò medÏiaga;

•
saugomos sudarytos kolekcijos, pavyzdÏiai;

•
∞vairiais bdais auginami augalai;

•
pildomi or˜ ir kiti stebòjimo lapai;

•
kaupiamos medÏiagos, ∞ranga, ∞rankiai ekspe-
rimentavimui;

•
atliekami ∞vairs bandymai ir eksperimentai;

•
„ra‰omi“ stebimo augalo ar gyvnòlio met-
ra‰ãiai;

•
kuriamos gamtos stebòjim˜ knygos;

•
kuriami gamtos pokyãi˜ modeliai: „met˜ ra-
tas“, „met˜ medis“, „augalo kaitos linija“,
„paros ratas“, „Ïmogaus gyvenimo linija“ ir
kt.;

•
planuojamos i‰vykos;

•
laikomos informacinòs knygos, Ïinutòs ir kt.
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Gamtos tyrinòjim˜ stotelòs.
Prie‰mokyklinòs grupòs gamtinòje aplinkoje ∞rengiamos gamtos stebòjimo ir tyrinòjimo vietos:
aik‰telòs, stotelòs, poilsio ir ramybòs kampeliai. ·ios vietos turi bti vaikams ypaã ∞domiose, per
metus labai besikeiãianãiose vietose – pievoje, mi‰ke, parke, prie upelio, tvenkinio, gamtos pa-
minklo, gòli˜ vejos ir kt. Vaikai su pedagogais daÏnai keliauja nuo stotelòs prie stotelòs, ten
stabteli, stebòdami ir tyrinòdami gamtà, retus augalus, gyvnòlius, rei‰kinius, groÏòdamiesi
gamtos stebuklais. âia vaikams skaitoma apie gamtà, jie pildo „gamtos stebòjim˜ knygas“.

Ekologinis takelis.
Tai vaik˜ pasivaik‰ãiojimo takas, vedantis pro graÏiausias gamtos vieteles su nykstanãiais, saugotinais
augalais, gyvnais, gamtos paminklais, pro Ïmogaus poveikio gamtai vietas (kuo nors uÏter‰tas, su-
niokotas). Vaikai pratinasi suvokti Ïmogaus ir gamtos ry‰∞, prisiimti atsakomyb´ uÏ gamtos i‰saugo-
jimà. Ekologinio takelio plane Ïymimi mar‰rutai, kuriais keliauja vaikai, paveikslòliais, nuotrauko-
mis ar simboliniais pie‰iniais – saugotini gamtos objektai, Ïmogaus poveikio gamtai vietos.

Techninòs krybos kampelis.
Tai speciali vieta grupòje, skirta techniniams Ïaislams, konstruktoriams, kompiuteriniams Ïai-
dimams ir kita. Vaikai skatinami i‰ nam˜ atsine‰ti sen˜ laikrodÏi˜, lygintuv˜, Ïiebtuvòli˜ ir ki-
tos technikos. Atsine‰ama ∞vairi˜ ∞ranki˜, medÏiag˜ (sraigt˜, ratuk˜, laideli˜ ir kt.), ‰viesos ‰al-
tini˜ (element˜). Tai kampelis, kuriame vaikai skatinami meistrauti, konstruoti, kurti techni-
nius ∞vairi˜ daikt˜ modelius. Kampelyje turòt˜ bti bròÏini˜, schem˜, technini˜ knyg˜.

Tautinis-etninis kampelis. Gimtojo kra‰to kampelis.
Tai kampelis, padedantis vaikams suvokti, kas yra Tòvynò, gimtinò, gimtasis miestas, kaimas, kas
yra Pasaulis, Îemò. ·iame kampelyje btini valstybòs simboliai – vòliava, herbas; tautiniai simbo-
liai – tautiniai drabuÏiai (lòlòs arba nuotraukos; knygos), juostos, grotuvas, ausinukai ir etninòs
muzikos ∞ra‰˜, tautodailòs krini˜; knyg˜ apie Lietuvos Ïymius Ïmones, kultros paminklus, m-
s˜ kra‰to ypatumus. Btinas Lietuvos, gimtojo miesto ar kaimo (gali bti nupie‰tas paãi˜ vaik˜)
Ïemòlapis. Naudinga turòti gaubl∞, enciklopedij˜ su pasaulio kra‰tais, j˜ gyvnais, augalais. Ta-
ãiau svarbiausia ãia ne priemonòs. Svarbu, kad kampelis bt˜ „gyvas“ – kad vaikai nuolat juo do-
mòt˜si, kad pedagogas pasilyt˜ jame ∞domios veiklos, kad jame esanãios priemonòs bt˜ vaik˜
naudojamos ‰venãi˜ metu ir kitomis ypatingomis progomis.
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5 MENINñ
KOMPETENCIJA

Kristina Stankeviãienò, VidaKazragytò,
Eirimas Veliãka, Loreta Kaãiu‰ytò-Skramtai,
Rimanta Matla‰aitienò, Audronò Brazauskaitò,
Birutò Baneviãitò

MENINñS KOMPETENCIJOS
SAMPRATA

Vaiko meninò kompetencija – tai jo gebòjimas
∞sivaizduoti, pajausti, kurti, groÏòtis, tai vaiko at-
virumas estetiniams ∞spdÏiams, jautrumas gam-
tos, vaikà supanãios aplinkos bei meno krini˜
groÏiui, poreikis i‰reik‰ti save meno kalba (spal-
vomis ir linijomis, muzikos garsais ir judesiais,
rai‰kiu ÏodÏiu ir vaidyba), gebòjimas tyrinòti ∞vai-
rias meninòs rai‰kos priemones, spontani‰kai i‰-
reik‰ti savo nuotaikà, jausmus, mintis bei santyk∞
su pasauliu, atrasti individual˜, savità rai‰kos sti-
li˜, gebòjimas kurti vaizduojant, muzikuojant,
vaidinant, ‰okant, ÏaidÏiant. Vaiko meninò kom-
petencija apima ‰ias meninòs rai‰kos ir kultros
paÏinimo sritis:

•
dail´;

•
muzikà;

•
teatrà;

•
‰ok∞.

Visos ‰ios sritys turi nelygstamà ugdomàjà vert´ ir yra nepaprastai svarbios vaiko intelekto
raidai, jo menini˜, paÏintini˜, komunikacini˜ bei socialini˜ gebòjim˜ sklaidai.
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PRIE·MOKYKLINIO AMÎIAUS VAIKO MENINIAI
GEBñJIMAI IR MENINñS RAI·KOS YPATUMAI

Vaik˜ muzikiniai gebòjimai
Penkiameãi˜ ir ‰e‰iameãi˜ muzikiniai gabumai bei pasiekimai labai nevienodi, jie priklau-
so nuo vaiko prigimties, j∞ supanãios muzikinòs aplinkos ir ugdymo ‰eimoje bei ugdymo ∞s-
taigoje. Prie‰mokyklinio amÏiaus vaik˜ muzikini˜ gabum˜ sklaidai ir plòtotei lemiamos
reik‰mòs turi:

•
turtinga muzikinò aplinka;

•
∞gimti muzikiniai duomenys;

·e‰iameãi˜ muzikiniai gebòjimai lavòja pakankamai audringai, todòl pravartu ‰∞ laikà tinkamai pa-
naudoti. Penkeri˜ ‰e‰eri˜ met˜ vaikai jau geba dainuoti, groti vaiki‰kais muzikos instrumentais,
klausytis muzikos ir judòti pagal jà, papasakoti ir kitaip i‰reik‰ti muzikos sukeltus ∞spdÏius. Ta-
ãiau ‰io amÏiaus vaiko muzikiniai pasiekimai daÏniausiai visi‰kai neatspindi jo potenciali˜
muzikini˜ gabum˜. Kita vertus, vaiko muzikiniai pasiekimai niekuomet nebna didesni, negu
jo muzikiniai gabumai, todòl penkeri˜ ‰e‰eri˜ met˜ vaik˜ muzikin∞ ugdymà tikslinga kreipti b-
tent muzikini˜ gabum˜ lavinimo linkme.

Esminiai prie‰mokyklinio amÏiaus vaik˜ muzikiniai gebòjimai

•
Vaikai geba sau patogiu auk‰tumu dainuoti
paprastas vienbalses daineles, ratelius ir mu-
zikinius Ïaidimus, mògdÏioti gamtos garsus;
jie geba dainuoti skirtingu garsumu (tyliau
ir garsiau), skirtingu tempu (lòãiau ir grei-
ãiau); dainuodami vaikai i‰mògina savo bal-
so galimybes, ÏaidÏia balsu; jie mokosi klau-
sytis ‰alia esanãiojo dainavimo, mògdÏioti
draugà, pedagogà. Jie taip pat mokosi tai-
syklingai kvòpuoti, tiksliai intonuoti ir rai‰-
kiai artikuliuoti.

•
Dauguma vaik˜ geba improvizuoti, kurti
melodinius motyvus, i‰galvoti daineles, per-
teikdami savo ∞spdÏius ir emocijas. Vaikai
turi platesn∞ ar siauresn∞ muzikos intonacin∞
bei ritmin∞ Ïodynà, yra imls etninòs muzi-
kos intonacijoms.

•
Vaikai geba groti paprasãiausiais mu‰amai-
siais instrumentais, atlikti ir kurti ritminius
motyvus (lazdelòmis, akmenukais, trinkelò-
mis, ∞vairiais bgneliais, bar‰kuãiais, atskiro-
mis metalofono ar ksilofono plok‰telòmis);
geba improvizuoti, Ïaisti garsais, i‰reik‰ti
∞vairias nuotaikas paprasãiausiais melodi-
niais instrumentais (molinukais, ‰vilpynò-
mis, triolomis, ∞vairiais Ïaisliniais klavi‰iniais
instrumentais ir kt.). Vaikai geba muzikavi-
mo reikmòms pritaikyti ∞vairius gamtos ir
buities daiktus (mu‰ti ritmà akmenukais,
bar‰kinti prie stalo prispaustos liniuotòs galà
ir pan.), taip pat mokosi gamintis papras-
ãiausius instrumentus i‰ buities atliek˜
(skardini˜ dòÏuãi˜ su kruopomis, plastiki-
ni˜ jogurto indeli˜ ir kt.).

•
tikslinga ugdomoji veikla.

•
Vaikai geba ritmingai skanduoti skanduo-
tes, m∞sles ir patarles, skanduotòs ritmà pa-
lydòdami tikslingu judesiu, geba Ïingsniuoti
ir kitaip judòti muzikos tempu ir ritmu. Ju-
dòdami geba ∞sijausti ∞ skambanãià muzikà
ir atliepti jos nuotaikà bei pobd∞. Vaikai
mokosi save i‰reik‰ti ritmi‰kais kno jude-
siais (trepsòti, pliauk‰òti per kelius, ploti
delnais, spragsòti pir‰tais, caksòti lieÏuviu).
Skambant muzikai vaikai geba judòti vietoje
ir erdvòje, derina savo judesius su kit˜ vaik˜
judesiais.

•
Vaikai geba ∞siklausyti ∞ tylà, skiria gamtos
garsus ir miesto triuk‰mus, skiria muziki-
nius ir nemuzikinius garsus; klausydamiesi
muzikos, geba susikaupti ir tam tikrà laikà
(1–2 min.) i‰laikyti dòmes∞; klausydamiesi
muzikos, mokosi ∞sigyventi, pajusti muzikos
nuotaikà ir groÏ∞.

•
Vaikai geba ritmingai skanduoti skanduo-
tes, m∞sles ir patarles, skanduotòs ritmà pa-
lydòdami tikslingu judesiu, geba Ïingsniuoti
ir kitaip judòti muzikos tempu ir ritmu. Ju-
dòdami geba ∞sijausti ∞ skambanãià muzikà
ir atliepti jos nuotaikà bei pobd∞. Vaikai
mokosi save i‰reik‰ti ritmi‰kais kno jude-
siais (trepsòti, pliauk‰òti per kelius, ploti
delnais, spragsòti pir‰tais, caksòti lieÏuviu).
Skambant muzikai vaikai geba judòti vieto-
je ir erdvòje, derina savo judesius su kit˜
vaik˜ judesiais.

•
Vaikai geba ritmingai skanduoti skanduotes,
m∞sles ir patarles, skanduotòs ritmà palydòda-
mi tikslingu judesiu, geba Ïingsniuoti ir ki-
taip judòti muzikos tempu ir ritmu. Judòda-
mi geba ∞sijausti ∞ skambanãià muzikà ir at-
liepti jos nuotaikà bei pobd∞. Vaikai mokosi
save i‰reik‰ti ritmi‰kais kno judesiais (trep-
sòti, pliauk‰òti per kelius, ploti delnais, sprag-
sòti pir‰tais, caksòti lieÏuviu). Skambant mu-
zikai vaikai geba judòti vietoje ir erdvòje, de-
rina savo judesius su kit˜ vaik˜ judesiais.

•
Lygindami du skirtingus krinòlius, geba
nusakyti muzikos tempà (greitas ar lòtas),
jos garsumà (tyli ar garsi muzika), nuotaikà
(linksma ar lidna), gars˜ auk‰t∞ (auk‰tas ar
Ïemas). Vaikai geba atpaÏinti i‰ keletà kart˜
girdòt˜ muzikos krinòli˜ kai kuriuos b-
dingus ir Ïinomus muzikos instrumentus
(pavyzdÏiui, gitarà, fortepijonà, vargonus,
kankles).

•
Vaikai geba ritmingai skanduoti skanduo-
tes, m∞sles ir patarles, skanduotòs ritmà pa-
lydòdami tikslingu judesiu, geba Ïingsniuoti
ir kitaip judòti muzikos tempu ir ritmu. Ju-
dòdami geba ∞sijausti ∞ skambanãià muzikà
ir atliepti jos nuotaikà bei pobd∞. Vaikai
mokosi save i‰reik‰ti ritmi‰kais kno jude-
siais (trepsòti, pliauk‰òti per kelius, ploti
delnais, spragsòti pir‰tais, caksòti lieÏuviu).
Skambant muzikai vaikai geba judòti vieto-
je ir erdvòje, derina savo judesius su kit˜
vaik˜ judesiais.

•
Vaikai mokosi savais ÏodÏiais apibdinti
skambanãià muzikà; mògina intuityviai per-
teikti muzikos nuotaikas ir jos sukeltus ∞s-
pdÏius, panaudodami judes∞, rai‰k˜ Ïod∞,
dailòs priemones, vaidybà. Skambant muzi-
kai vaikai geba improvizuoti mimika, kno
judesiais, ∞vairia atributika (pavyzdÏiui, kas-
pinais ar skarelòmis), instrumentais ir balsu.
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Vaik˜ vaidybos gebòjimai
Vaik˜ vaidybos pradmenys Ïaidime. Vaikas „vaidinti“ pradeda maÏdaug apie antruosius gyve-
nimo metus, kai paprastà liniuot´ paima kaip telefono ragel∞ ir ∞sivaizduojamam partneriui i‰taria:
„alio“. Nors vaikai ne∞sisàmonina, jog Ïaisdami vaidina, Ïaidime yra daug svarbi˜ vaidybos prie-
laid˜: vaikai yra laisvi, ∞sivaizduoja situacijà, nuolat kuria siuÏetà, vaidmenis ir juos suvokia, net
pareplikuoja vaidmen∞ atliekanãiam draugui, kà deròt˜ daryti ar sakyti. Taigi visà vaidybos kry-
bin∞ mechanizmà bei rai‰kos priemones vaikai pirmiausia i‰bando Ïaisdami.

Vaidybos gebòjimai.  Jie atsiranda vaiko sinkretinio – fizinio ir dvasinio – aktyvumo pagrindu ir
rei‰kiasi esant komunikacinòje, vaidintojo ir Ïirovo situacijoje. Vaidindamas vaikas ∞sivaizduo-
ja, pavyzdÏiui, jog jis yra mi‰ke, vertina tai, kà ∞sivaizduoja, taip, lyg i‰ tikr˜j˜ bt˜ mi‰ke, ir kar-
tu  naudoja vaidybos priemones – mimikà, balso intonacijà bei judes∞: su ãia pat esanãia kòde
elgiasi kaip su ∞sivaizduojamu krmu: j∞ apÏiri, palieãia ir pan. Tuomet mes, Ïirovai, ∞sivaiz-
duojamà krmà taip pat „pamatome“ savo vaizduotòje.

Esminiai prie‰mokyklinio amÏiaus vaik˜ vaidybos gebòjimai

•
Vaikai geba simbolizuoti veikòjà: j∞ ∞sivaiz-
duoja ir parenka jam bdingus judesius ar
garsaÏodÏius, leidÏianãius atpaÏinti veikòjà
(plasnoja, striksi, kvaksi ir pan.).

•
Geba simbolizuoti ir vertinti aplinkybes:
∞sivaizduoja veikòjà supanãià aplinkà, ∞ jà
∞sijauãia, tariamus pojãius perteikia mimi-
ka, judesiais, balsu (ãiumpa ∞sivaizduojamà
trupinòl∞, klausosi menamo katino kniaukimo
ir kt.), vertina aplinkybi˜ poveik∞ vaidina-
mam personaÏui (nulista dingus menamai
saulytei ar tariamai suskaudus pir‰ãiukà).

•
Geba plòtoti veiksmus: vaizduoja veikòjo
judesius, veiksmus, kalbà, intonacijà ∞sivaiz-
duojamoje situacijoje, ∞sivaizduojamomis
aplinkybòmis (pamato, renka, ie‰ko, slepiasi,
bòga namo…).

•
Geba plòtoti veiksmus veikòjui bdingu
tempu: vertindamas ∞sivaizduojamas aplinky-
bes, tiksliai ir motyvuotai parenka situacijai
bding˜ veiksm˜ tempà (neskubriai Ïvalgosi
po dang˜ dairydamasis ir nerasdamas mena-
mos saulytòs. Pagaliau i‰vyd´s saulyt´, greitais
mostais jà ragina i‰l∞sti i‰ uÏ debesòlio).

•
Geba plòtoti veiksmus veikòjui bdingu
ritmu: tiksliai i‰rei‰kia ∞sivaizduojamà vidi-
n´ veikòjo savijautà, keisdamas veiksm˜
emocin∞ atspalv∞, intensyvumà (Ïaislus tvar-
kosi vangiai, nes Ïino, kad reikòs eiti miegoti.
Ir atvirk‰ãiai, tvarkosi greitu (linksmu) ritmu,
kai suÏino, jog netrukus pasirodys Kalòd˜ Se-
nelis; eina lòtu Ïingsniu, vaizduodamas me‰kà
arba greitai striksi vaizduodamas ki‰k∞).

•
Geba vertinti veikòjà – tai vaiko santykis
su savo vaidinamu veikòju, suteikiant jam
tam tikras savybes (tarkim, varliukà vaiz-
duoja kaip keliautojà, nuotyki˜ ie‰kotojà).

Vaiko vaidybos gebòjim˜ vertinimas. Penkeri˜ septyneri˜ met˜ vaik˜ vaidybos gebòjimai labai
skirtingi.

Kai kuri˜ vaik˜ vaidybos gebòjimai neatsiskleidÏia. Vaikas i‰sigand´s ir susikaust´s. Kartais i‰-
vis nedr∞sta vaidinti. Jeigu ir mògina kà nors veikti, dòl didelòs ∞tampos ne∞stengia sav´s kontro-
liuoti: kliva uÏ dekoracij˜, kalba prislopusiu balsu arba, atvirk‰ãiai, be reikalo ‰aukia. Vaikas ne-

Ïino, „kaip“ vaidinama, todòl klausinòja: „Ar dabar man atsitpti? Ar man jau augti?“. Jis ne∞sivaiz-
duoja sav´s veikòju, tad juda, kalba kaip vaikas, mato, girdi, lieãia realià buitin´, o ne ∞sivaizduoja-
mà aplinkà. Balso tonas bejausmis, bereik‰mis, arba rei‰kia nevalingai kylanãias savo emocijas –
i‰gàst∞, sutrikimà. Vaikas gerai nesuvokia, kà ir kodòl daro, todòl beprasmi‰kai kartoja kok∞ nors
veiksmà (pavyzdÏiui, be tikslo spardo kamuol∞).

Kai kurie vaikai turi vaidybos gebòjim˜ pradmenis. Vaikas laisvesnis ir savaranki‰kesnis. Mo-
mentais ∞sivaizduoja veikòjà ir jo aplinkà (pavyzdÏiui, renka menamus trupinòlius), parenka veikò-
jui bdingus veiksmus, todòl Ïirovai supranta, kà jis veikia. Kai kada i‰plòtoja ilgesn´ veiksm˜ ei-
gà  (pav., renka trupinòlius tai  vienoje, tai kitoje vietoje). Tarpais ∞sijauãia ∞ vaidinamà veikòjà ir si-
tuacijà, tarpais vòl realiai bendrauja su aplinkiniais, atlieka veiksmus su realiais daiktais. DaÏniau
rei‰kia savo, o ne vaizduojamo veikòjo emocijas: jauãiamas nepasitikòjimas savimi, nedràsa.

Vaikas daÏniau vaidina nesàmoningai nei sàmoningai. Jis arba pernelyg panir´s ∞ ∞sivaizduojamà
situacijà, arba pernelyg realisti‰kai atlieka veiksmus. Kitais atvejais susidaro ∞spdis, kad vaikas Ïai-
dÏia, Ïirovus laikydamas Ïaidimo partneriais.

Dalies vaik˜ vaidybos gebòjimai gana ry‰ks. Vaikas laisvas, savaranki‰kas, pasitikintis savimi.
Visi‰kai ai‰ku, kok∞ veikòjà vaidina ir kokia j∞ supa aplinka. Kuria kelis tarpusavyje susijusius fizi-
nius ir/ar kalbinius (intonacinius) siuÏeto epizodus, pats juos gerai suvokia. Plòtojam˜ veiksm˜
tempas ry‰kiai ir motyvuotai kinta (vaidindamas peliukà, ima sparãiau rinkti trupinòlius, kai jam
pasirodo, jog katinas jau bunda), bet kai kada nepavyksta i‰vengti reali˜ buiti‰k˜ veiksm˜. I‰ ma-
Ïojo vaidintojo veido ir elgesio matyti, jog jis supranta tai, kà daro scenoje, ir tai laiko vertinga,
graÏu, beje, supranta, ir „kaip“ vaidinama. Tokià vaiko vaidybà jau galime vadinti sàmoninga.

Grak‰ãiu Ïingsniu ∞tipena Raselò – „katò“ ir miaukteli. „Kà veikti?“ – nepatenkinta klausia, Ïval-
gydamasi aplink. Pasitaikius∞ Ïaisliukà atsainiai nusviedÏia ∞ ‰al∞ ir dairosi kit˜. „·ie Ïaislai man at-
sibod´“, – taria.„Kas ãia?“ – linksmai paklausia, i‰traukdama Ïaislin´ pelyt´. Apsisuka visu knu ir
ima Ïaisti. Stumteli rankyte ∞ priek∞, paskui kita pastumia atgal. Kiek paÏaidusi su‰unka: „A, ‰ei-
mininkai parvaÏiavo!“ ir bòga prie ∞sivaizduojam˜ dur˜ scenos priekyje.

Kai kuri˜ vaik˜ vaidybos gebòjimai ry‰ks. Vaikas yra visi‰kai laisvas, pasitikintis, savaranki‰-
kas. Jis suprantamais simboliniais veiksmais vaizduoja veikòjà bei aplinkybes –rodo, jog „mato“,
„girdi“, „lieãia“; geba ∞sijausti bei vertinti veikòjo savijautà, elgsenà, bdà. Nuolat plòtoja original˜
siuÏetà, veiksm˜ tempo, ritmo pokyãiai ry‰ks bei prasmingi. Îirovams visi‰kai ai‰ku, kur ir ka-
da veikòjas veikia, kas atsitinka.

·iuo atveju jau galime kalbòti apie vadinamàj∞ vaidintojo sàmonòs dvilypumà – matyti, jog vaikas
suvokia ne tik veikòjà, ∞sivaizduojamas aplinkybes, bet ir geba tikslingai parinkti j˜ vaizdavimui
tinkamus veiksmus ir atributikà. Tai jau sàmoninga ir tam tikra technika pagr∞sta vaidyba. Baig´
vaidinti, vaikai elgiasi taip, tarsi bt˜ pabaig´ darbà: nusivelka kostiumà ir sòdasi stebòti draug˜
vaidinimo, pamir‰´ savo vaidybà, „palik´“ scenoje. Taãiau i‰vaizda byloja apie patirtà krybin∞ pa-
sitenkinimà.

Karolis ir Edvinas vaidina varliukus. Karolis – lòtesnis, tad sukiojasi vienoje vietoje. Edvinas – greites-
nis ir vikresnis. Kiek pagainioj´s kamuol∞, Edvinas gr∞Ïta prie savo darbo. Staiga sustoja. „Broli! A-u“,
– rodo per stiklà ∞ miegamàj∞. „Gandras!“ Abu kur∞ laikà nu‰ãiuv´ Ïiri. Edvinas: „O Dieve, reikia
sprukti!“ Laksto po scenà, ie‰kodami, kur geriau pasislòpus. Paskui ir vòl imasi darbo. Karolis stebeili-
jasi ∞ savàj∞ kibiròl∞. Edvinas: „Broli, sakyk, ar tavo kibiras pilnas?“. Karolis: „Ne“. Edvinas taip pat
Ïiri ∞ savo kibiròl∞ ir galiausiai prane‰a: „Ir mano ne. Reikia gaudyti“, – taria atsidusdamas. Ir vòl
darbuojasi. Staiga Karolis surinka: „A! Gandras!“ Ir smunka po ãia pat esanãiu stalu. Edvinas skuo-
dÏia per scenà  ir taip pat gelbstisi, slòpdamasis uÏ stalo.
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Vaik˜ dailòs gebòjimai
Nuo maÏens kiekvienas vaikas ie‰ko bd˜ i‰reik‰ti save ir daÏnai renkasi „tyliàjà kalbà“ – dai-
l´. Dailòs veikla vaikams yra priimtina, nes ãia nòra grieÏt˜ taisykli˜, nevarÏoma krybinò
laisvò. Ji atspindi savaimin∞ j˜ augimà, atskleidÏia bendrà psichin´, fizin´ ir dvasin´ bsenà.

Esminiai vaik˜ dailòs gebòjimai

•
Vaikas geba laisvai, savitai, intuityviai,
spontani‰kai ar sàmoningai reik‰ti savo jaus-
mus, mintis, i‰gyvenimus, nuotaikas, suma-
nymus meno kalba, meninòs rai‰kos prie-
monòmis (linija, spalva, forma) bei bend-
rauti vaizdu.

•
Tyrinòdamas, eksperimentuodamas ∞vairio-
mis medÏiagomis, priemonòmis ir techni-
komis geba laisvai, dràsiai, originaliai vaiz-
duoti, kurti (plok‰tumoje ir erdvòje), atrasti
variant˜, keisti, pertvarkyti, pritaikyti.

•
Jautriai suvokia dailòs krinius, savo ir kit˜
krybà, aplinkos daiktus ir rei‰kinius bei
gamtos ypatumus.

•
Geba ∞Ïvelgti ry‰∞ tarp regim˜j˜ dailòs vaiz-
d˜ bei realaus pasaulio, simboliniais vaizdais
atspindòti realaus pasaulio daiktus bei rei‰-
kinius ir savo ry‰ius su jais.

•
Geba i‰gyventi krybos dÏiaugsmà, atsipa-
laiduoti ir nusiraminti.

•
Jautriai suvokia groÏ∞ ir siekia j∞ kurti.

Vaik˜ dailòs rai‰kos ypatumai. Ankstyvoji vaik˜ meninò elgsena keiãiasi tam tikrais etapais.
Prie‰mokyklinio amÏiaus vaik˜ dailò ∞vardijama kaip gana padrik˜ vaizd˜, ∞vairi˜ form˜ aprai‰k˜
periodas bei sàmoningo form˜ krimo pradÏia (ikischeminò bsena). Nors kiekvieno vaiko dailòs
raida yra gana skirtinga, taãiau daugelio ji sutampa.

Ry‰io tarp dailòs vaizd˜ bei i‰orinio pasaulio atradimas. Penkiameãio vaiko pie‰iniuose formuojasi
reali˜ daikt˜ atpaÏ∞stami atvaizdai (vadinamosios schemos). Ry‰ys tarp rankos judesio ir pòdsako
popieriaus lape arba ry‰ys tarp vaiko vaizdini˜ ir jo pie‰inio darosi vis tikslesnis, kur∞ galima sieti
su realiais regimaisiais dalykais. Tai, kà vaikas paÏ∞sta ir mato, i‰rei‰kia nauja – vaizd˜ – kalba.
Nors vaikas kuriamus vaizdus daÏniausiai sieja su ∞sivaizduojamais, pamaÏu jis atranda, kad yra ry-
‰ys tarp jo pie‰ini˜ ir i‰oròs pasaulio. Todòl ‰io amÏiaus vaikai ypaã domisi supanãia aplinka. Be
to, nupie‰tos schemos „dòliojamos“ ant pagrindo linijos. Paprastai penkiametis Ïino, kà nupie‰ò ir
tikisi, kad ir kitiems ai‰kus jo pie‰inys. Jis priekai‰tauja tiems, kurie negali suprasti, kas nupie‰ta.
Dailòs procese tai, kà vaikas paÏ∞sta ir mato (jo santykis su aplinka), ∞gauna naujà pavidalà. Vis
dòlto ‰io amÏiaus tarpsnio vaikams labiau bdingas spontani‰kas pie‰imas.

Rai‰ka simboli˜ kalba. Penkiameãio juslinis suvokimas (akimis, lytòjimu ir kitomis juslòmis) i‰rei‰-
kiamas simboli˜ kalba. Simboliai suteikia vaikams galimyb´ kurti bei atspindòti prasm´ taip, kaip
negalima padaryti kitais simboliais. Penkeri˜ met˜ vaikas aplinkà paÏindamas juslòmis pradeda
ai‰kiau suvokti esmines daikt˜ ir rei‰kini˜ savybes, atranda prasminius ry‰ius tarp daikt˜ ir sav˜
dailòs vaizd˜ (vaizdini˜ simboli˜) ir mokosi juos i‰reik‰ti vaizdu. Kita vertus, remdamasis poj-
ãiais vaikas suvokia ir suÏino daug daugiau, negu sugeba pavaizduoti.

Îmogaus figros pie‰inyje atsiradimas. Tai vienas i‰ vaiko psichofizinòs brandos atspindÏi˜. Anksty-
vesnòje dailòs rai‰koje naudotus elementus vaikas dabar dòlioja taip, kad apskritiminòs kreivòs bei

i‰ilginòs linijos ∞gyja kità, prasmin∞, ry‰∞. Îmogus paprastai yra pirmasis vaik˜ vaizduojamas sim-
bolis. Jis pie‰iniuose atsiranda palaipsniui: pradÏioje keverzonòs, paskui vien˜ i‰ pagrindini˜ for-
m˜ (kryÏiaus ir skritulio) jungimas ∞ schemas, tai vadinamasis „mandalas“, vòliau saulòs (su ilgais
spinduliais) pie‰imas ir galiausiai Ïmogaus „galvakojo“ vaizdavimas. Tokie „galvakojai“ daÏniau-
siai i‰ry‰kòja penktaisiais vaiko gyvenimo metais. Tipi‰kas Ïmogaus atvaizdas bna apskritimas
(galva) ir dvi vertikalòs (daÏniausiai suvokiamos kaip kojos ir knas). Vòliau Ïmogaus vaizdas vy-
rauja visuose vaiko dailòs darbeliuose, nes Ïmogus – tai, kas vaikui svarbiausia pasaulyje. Kiek vai-
kas praturtina savo „galvakoj∞“ detalòmis (pridòdamas papildomas linijas akims, lpoms bei ki-
toms veido dalims), priklauso nuo daugelio jo bendrosios raidos veiksni˜ ir patirties. Penkeri˜
septyneri˜ met˜ vaik˜ Ïmogaus figros pie‰inys jau beveik susiformav´s, ∞gav´s visas kno dalis
(galvà, akis, nos∞, burnà, pilvà, rankas, kojas ir kt.). Beje, Ïmogus daÏniausiai pie‰iamas ant pa-
grindo linijos. Îmogaus vaizdà atpaÏ∞sta ir vaikas, ir suaugusysis. Penkiametis pastebi, kad pasaul∞
jis suvokia ir vaizduoja pana‰iai kaip suaug´s Ïmogus, ir tai jam labai reik‰minga. Tai pirmieji gra-
finio bendravimo Ïingsniai.

Ry‰ys tarp Ïmogaus figros pie‰inio ir spalvos naudojimo pokyãi˜. Pastebòtas ry‰ys tarp Ïmogaus fig-
ros pie‰inio formavimosi ir spalvos atitikmens realiems daiktams pokyãi˜. Kol nòra pakankamai
susiformav´s Ïmogaus pie‰inys, spalvos neatitinka realybòs. Taigi, kol vaikas savaranki‰kai nenu-
pie‰ia Ïmogaus figros, nereikòt˜ tikòtis, kad jis spalvint˜ pomidorà raudonai, o saul´ – geltonai.

Øvairi˜ objekt˜ vaizdavimo pokyãiai. Jungdami schemas ∞ visumà, vaikai pradeda vaizduoti me-
dÏius, namus, gyvnus ir kita. Jei vaikas pastabus aplinkai, paÏ∞sta jà visomis juslòmis, Ïmogaus,
namo, medÏio ir kiti simboliai praturtinami detalòmis. Nors penkeri˜ septyneri˜ met˜ vaikai pra-
deda pie‰ti realesnius, akivaizdÏiai atpaÏ∞stamus detalius siuÏetinius pie‰inius, taãiau pie‰iniai dar
tebòra matomo pasaulio simboliai, o ne tikrovòs vaizdai.

Asmeninio santykio svarba. Vaiko simboliai labai asmeni‰ki, jo pie‰inys ar tapinys yra jo aplinkos
atspindys Ïenklais. Stebòdami, kaip daiktai, Ïmonòs ar kiti objektai pavaizduoti, galime suprasti,
koks vaiko ry‰ys su jais. Aplinkos vaizdas, kuriame penkiametis pavaizduoja ir save, rodo pirmuo-
sius jo socialinio bendravimo Ïingsnius. Vaikui yra svarbus „A‰“ ir „Kitas“, „A‰ ir artimiausia ap-
linka“. Vaikai neklausia, kaip pie‰ti Ïmogaus veidà, vaizduoja j∞ taip, kaip suvokia.

Svarbi˜ vaikui dalyk˜ rai‰ka pie‰inyje. Vaikai daÏniausiai pie‰inyje padidina jiems svarbius, specifi-
nius dalykus. PavyzdÏiui, Jonas ryte òjo basas Ïole. Jis buvo sujaudintas ‰io pojãio ir ‰∞ i‰gyveni-
mà pavaizdavo pie‰inyje labai i‰didindamas koj˜ pir‰tus. Vaikas, patyr´s kok∞ nors ∞spd∞, vaiz-
duoja tai, kas jam svarbiausia tuo metu. ·iame amÏiaus tarpsnyje jusliniai i‰gyvenimai labai greitai
keiãiasi ir atsispindi pie‰iniuose. Netgi iki ‰e‰eri˜ septyneri˜ met˜ vaikai pie‰ia i‰didindami la-
biausiai juos dominanãias objekt˜ dalis, todòl pie‰inys ne visada bna proporcingas.

Erdvinòs krybos ypatumai. Penkiameãi˜ dailòs raidos apibdinimas atitinka ir erdvinòs krybos
(lipdymo, konstravimo) ypatumus. DaÏnai vaikas pradeda darbà nuo detali˜, suvokdamas kiek-
vienà atskirai, paskui jas jungia. Erdv´ ‰io amÏiaus vaikas suvokia kaip visa, kas yra jo kno i‰orò-
je. Kitaip tariant, tai „kno erdvò“. Vòliau ‰is suvokimas pakinta ∞ vadinamàjà „daikt˜ erdv´“ –
vaikas pradeda vaizduoti erdvinius ry‰ius tarp daikt˜. Kaip penkiameãio kalbòjimas yra neri‰lus,
nenuoseklus, taip ir jo dailòs vaizduose daiktai dòliojami atsitiktinai. ·i˜ objekt˜ formà, vietà,
spalvas lemia j˜ ∞spdingumas bei reik‰mingumas vaikui.

Septintaisiais gyvenimo metais vaikas gali prarasti savirai‰kos spontani‰kumà, kita vertus, iki sà-
moningos krybos savaime gali pakilti ne visi. Tai rei‰kia, kad ankstyvajai vaikystei baigiantis
daugumai vaik˜ reikalinga parama ir motyvacija, skatinanti kurti.

Vaik˜ krybi‰kumas. Penkeri˜ septyneri˜ met˜ vaik˜ amÏiaus tarpsnis yra krybingiausias natra-
lios bei spontani‰kos vaiko raidos etapas. ·iame laikotarpyje pastebimas ypatingas vaiko krybi‰-
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kumas ir tro‰kimas kurti. Vieni vaikai yra krybi‰kesni, kiti maÏiau krybi‰ki, taãiau nòra nò vie-
no visi‰kai nekrybingo.

Penkiameãi˜ krinòliai pasiÏymi originaliais, netikòtais grafiniais sprendimais bei spalviniais deri-
niais. Krybi‰ki vaikai daugiau nei kiti j˜ bendraamÏiai pateikia originali˜, ne∞prast˜, ne‰abloni‰-
k˜ idòj˜, laisviau fantazuoja, atranda savit˜ sprendim˜ bei sukuria unikali˜ dailòs darbeli˜. Nesi-
laikydami taisykli˜ ir nurodym˜ (jei j˜ neprimeta suaug´) jie laisvai, dràsiai, be baimòs, neabejo-
dami imasi nauj˜ dalyk˜, puikiausiai kuria nepakartojamus „meno ‰edevrus“.

Krybing˜ vaik˜ bruoÏas – greita simboli˜ kaita bei siekis greitai ∞gyvendinti savo sumanymus.
Vaikai lengvai ir gausiai pateikia idòj˜, sukuria daug dailòs darbeli˜. Jie neprisitaikòli‰ki, savaran-
ki‰ki, neklausinòja, kaip ir kà daryti, kaip nupie‰ti ar nulipdyti, nekopijuoja draug˜, geba savaran-
ki‰kai pasirinkti ir atsirinkti. Jie jauãia savàj∞ „A‰“ ir santykius su pasauliu rei‰kia savitai sukurtais
simboliais. Iniciatyvs, dirba energingai, pie‰ia dràsiai, su uÏsidegimu, spontani‰kai.

Krybingi vaikai yra lankstaus màstymo, paslankios vaizduotòs, geba pateikti ∞vairiausi˜ sampro-
tavim˜, greitai keisti minãi˜ eigà, per‰okti nuo vienos minties prie kitos. Jie ie‰ko vis nauj˜ sim-
boli˜ tam paãiam daiktui ar objektui pavaizduoti. Savaranki‰kai sukurtus simbolius vaikas naudo-
ja lanksãiai, daÏnai juos keiãia, todòl juos lengva atskirti nuo stereotipini˜, nusikopijuot˜, kurie
paprastai kartojami tai viename, tai kitame pie‰inyje. Vaikai gali pakeisti, pertvarkyti vaizduojamà
realyb´, suteikdami jai simbolin´ prasm´ ir i‰rai‰kà, varijuoti sprendimais, veikimo bdais, noriai
eksperimentuoti, lengvai kombinuoti, i‰rasti. Jie gali stebinamai prisitaikyti prie netikòt˜ vaizdavi-
mo sàlyg˜ ir priemoni˜, i‰radingai rasti i‰eitis netikòãiausiose situacijose, kurios j˜ netrikdo, bet
suÏadina krybai.

Krybingi vaikai pastabs ∞vairiems rei‰kiniams, j˜ detalòms, nepaprastai smalss, daug klausinò-
ja, tyrinòja, jiems rpi reik‰mòs, paslaptingumas, ne∞prastumas, jie ∞Ïvalgs i‰imtims, prie‰taravi-
mams. PasiÏymi dideliu emociniu jautrumu, màsto „‰irdimi“. Penkiameãiams bdingas estetinis
ir juslinis jautrumas. Emocijas ir jausmus lengvai i‰rei‰kia kryboje, j˜ pie‰iniai pasiÏymi gyvumu,
krybos dÏiaugsmo i‰rai‰ka.

Vaikas, kuris negali krybi‰kai sav´s i‰reik‰ti, nepasitiki savo dailòs rai‰ka. Standartini˜ pasikarto-
janãi˜ simboli˜ naudojimas yra jo savisaugos bdas. Vaikas tarsi slepiasi uÏ nekintanãio arba nusi-
Ïiròto simbolio, bijodamas atsiskleisti, i‰reik‰ti save. Ir kitoje veikloje jis gali bti nedràsus, link´s
‰alintis draug˜ arba elgiasi taip, kaip visi (dauguma), bijo bti savitas, kitoks.

Vaik˜ ‰okio gebòjimai
Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikai geba nuo‰irdÏiai ∞sitraukti ∞ ‰okio rai‰kos procesus. Vaikams ne-
btinas i‰ankstinis fizinis pasirengimas tam, kad jie galòt˜ i‰reik‰ti savo emocijas linksmai ‰okinò-
dami ir plodami, lidnai sibuodami, piktai trepsòdami ar svajingai sukdamiesi, skambant muzi-
kai, patiems dainuojant ar tiesiog tyloje. ·io amÏiaus vaikai mògsta spontani‰ko judesio paÏinimo
veiklas, apimanãias visà j˜ savast∞. Taãiau jiems reikia ∞gyti ‰okio kalbos patirties tam, kad galòt˜
ja pasinaudoti kaip komunikacijos ir savirai‰kos priemone.

Penkeri˜-‰e‰eri˜ met˜ vaikai natraliai ∞sitraukia ∞ savo kno, jo judòjimo gali˜ paÏinimà ir tyri-
nòjimà. ·iuo prigimtiniu vaiko smalsumu ir turòt˜ remtis prie‰mokyklinio amÏiaus vaik˜ ‰okio
gebòjim˜ ugdymas – plòtojant prigimtines vaiko kinestezines galias (koordinacijà, pusiausvyros
pojt∞, taisyklingà laikysenà), suteikiama ‰okio element˜ (laiko, erdvòs, jògos) naudojimo patirtis.
Tiek spontani‰kai kurdami, tiek ‰okdami ∞vairius ratelius, Ïaidimus ar ‰okius, vaikai mokosi nau-
doti ‰okio elementus, juos derinti ir jungti tarpusavyje, kad ‰okis bt˜ sklandus, i‰rai‰kingas, per-
teikiantis nuotaikà ir prasm´.

Esminiai prie‰mokyklinio amÏiaus vaik˜ ‰okio gebòjimai

•
Vaikai geba taikyti judesius kaip simbolius
kurdami prasm´: parenka, jungia, plòtoja
judesius tam, kad ‰okis i‰reik‰t˜ j˜ mintis
ar jausmus taip, kad kiti galòt˜ juos supras-
ti. ·iam tikslui jie turi pasirinkti, ar judesys
turi bti greitas ar lòtas, ‰velnus ar piktas,
ant Ïemòs ar ore, ar tai turi bti ‰uolis ar
Ïingsnis, sukinys ar vertimasis.

•
Jungdami ir plòtodami judesius (‰okdami ir
kurdami) vaikai geba naudoti laiko elemen-
tà: tyrinòja judesi˜ tempà (greiti ir lòti jude-
siai), juda savo vidiniu tempu ir ritmu bei
prisiderina prie i‰orinio tempo ir ritmo (t.
y. prie ‰okio, ratelio ar Ïaidimo tempo ir
ritmo). Varijavimas laiku yra svarbus ‰okio
prasmòs krimo elementas.

•
Jungdami ir plòtodami judesius (‰okdami ir
kurdami) vaikai geba naudoti jògos elemen-
tà: tyrinòja judesi˜ stiprumà (stiprs, silpni
judesiai), plastines kokybes (plaukiantys,
kampuoti judesiai), emocinius atspalvius
(piktai, linksmai, lidnai). Varijuodami ju-
desio jògos kokybòmis ir jas derindami, per-
teikia nuotaikà.

•
Jungdami ir plòtodami judesius (‰okdami ir
kurdami) vaikai geba naudoti erdvòs ele-
mentà: tyrinòja erdvòs lygmenis (auk‰tai,
Ïemai), judòjimo kryptis (pirmyn, atgal, ∞
‰onà, auk‰tyn, Ïemyn), judòdami erdvòje
nesusiduria su kitais. Erdvòs naudojimas ‰o-
kyje yra svarbus tuo, kad priklausomai nuo
‰okanãiojo erdvinio santykio su kitais ‰o-
kanãiaisiais ar erdvòje esanãiais daiktais pa-
deda sukurti ‰okio prasm´.

•
Stebòdami ‰ok∞ (atliekamà kit˜ grupòs vaik˜,
‰okio spektakl∞, koncertà) vaikai geba savais
ÏodÏiais nusakyti ‰okio sukeltus ∞spdÏius,
perteikti juos pie‰iniais, judesiais ar garsais.
Geba papasakoti, kà jautò, kai patys ‰oko
(„buvo linksma“, „a‰ ‰okau sustingus∞ med∞“,
„sugalvojau, kaip ‰oka raudona gòlò“ ir pana-
‰iai). Stebòdami aplinkà vaikai geba skirti
∞vairiai judanãius objektus ir juos aptarti („la-
pai krenta tyliai“, „su‰al´ varvekliai nejuda“,
„akmenukai greitai ritasi“ ir pana‰iai).
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MENINñS KOMPETENCIJOS UGDYMAS(IS)
Meninis ugdymas yra skirtas kiekvienam vaikui, nepaisant jo individuli˜ menini˜ gabum˜
ar kultrinòs patirties. Meninis ugdymas turi nelygstamà savaimin´ vert´, todòl jo negalima
pakeisti ar kompensuoti kuo nors kitu. Prie‰mokykliniame amÏiuje meninò veikla ypaã gerai
atitinka krybi‰kà vaiko prigimt∞, ji tenkina kiekvienam vaikui ∞gimtà rai‰kos ir paÏinimo
poreik∞. Vaiko meninò veikla turi ∞takos vaiko gabumams ir jo intelekto raidai. Meninò veik-
la harmonizuoja vaiko asmenyb´, ugdo ir puoselòja estetin´ ir menin´ kultrà, sudaro gali-
mybes krybi‰kumui ir unikalumui atsiskleisti, lavina estetin∞ skon∞, gebòjimà pastebòti bei
vertinti groÏ∞ ir poreik∞ j∞ kurti. Pastebòta, kad ankstyvas vaiko sàlytis su menu teigiamai vei-
kia ne tik vaiko meninius, bet ir paÏintinius, socialinius bei komunikacinius gebòjimus. K-
rybinis meninòs veiklos pobdis skatina vaiko asmenybòs tobulòjimà, Ïadina vaiko emocijas,
vaizduot´ ir krybingumà, padeda turtinti gyvenimo patirt∞.

Muzika: ugdymo prioritetai, nuostatos, formos ir bdai
Organizuojant muzikin∞ ugdymà, daugiausia dòmesio skiriama ‰iems uÏdaviniams:

•
sukurti prielaidas ir pedagogines sàlygas vai-
k˜ garsinei savirai‰kai bei elementariai mu-
zikinei krybai;

•
siekti, kad vaikas i‰gyvent˜ nuostabà ir
dÏiaugsmà, atsivòrus paslaptingam gars˜,
spalv˜ ir form˜ pasauliui;

•
ugdyti vaik˜ muzikin∞ intelektà bei jausm˜
kultrà, turtinti ir plòtoti j˜ muzikinòs kal-
bos patirt∞, kryptingai formuoti muzikin∞
Ïodynà (intonacin∞ bei ritmin∞);

•
ugdyti elementarius muzikavimo (dainavi-
mo, niniavimo, grojimo, ritmavimo) ge-
bòjimus;

•
ugdyti elementarius susikaupimo (tylos
klausymo), vaikus supanãi˜ gars˜ akustinòs
analizòs bei muzikos klausymo ∞gdÏius;

•
siekti vaik˜ sàlyãio su savo ir kit˜ taut˜ liau-
dies bei profesionaliàja muzika;

•
siekti, kad elementarus muzikavimas (ni-
niavimas, dainavimas, grojimas, ritmavimas
ir kt.) ∞gaut˜ socialin´ prasm´, tapt˜ neat-
siejama vaiko gyvenimo dalimi, lydinãia j∞
dÏiaugiantis ir lidint, padedanãia Ïaisti,
dirbti ir kurti.

Organizuojant ‰e‰iameãi˜ muzikin∞ ugdymà, pravartu laikytis ‰i˜ didaktini˜ nuostat˜:

•
Muzikinio ugdymo paskirtis – remiantis
kiekvienam vaikui ∞gimtu muzikinòs rai‰kos
poreikiu, individualia muzikine patirtimi bei
gabumais, puoselòti jo muzikalumà, ugdyti
muzikinius gebòjimus, lavinti gabumus.

•
Muzikinio ugdymo pagrindà sudaro muziki-
nò vaik  ̃veikla, kurios neturòt  ̃i‰stumti ar uÏ-
goÏti pasiruo‰imas koncertams ar ‰ventòms.

•
·e‰iameãi˜ muzikinis ugdymas apima ∞vai-
rias muzikinòs veiklos r‰is – dainavimà,
grojimà, muzikos klausymà, ‰ok∞, muziki-
nius Ïaidimus; improvizavimà ir krybà bei
muzikos rei‰kini˜ paÏinimà;

•
ugdymo sòkm´ laiduoja glaudi vis˜ ‰i˜ mu-
zikinòs veiklos r‰i˜ sàveika.

•
Muzikos uÏsiòmimai vyksta ne reãiau, kaip
du kartus per savait´.

•
Penkiameãi˜ ‰e‰iameãi˜ muzikinis ugdy-
mas vyksta ne tik muzikos uÏsiòmim˜, bet
ir kitos veiklos, taip pat laisvalaikio bei pra-
mog˜ metu; to pasiekiama glaudÏiai bend-
radarbiaujant prie‰mokyklinio ugdymo pe-
dagogams, muzikos pedagogui ir tòvams.

•
Muzikinis ugdymas glaudÏiai susij´s ir su
kitomis kompetencijomis bei ugdymo sriti-
mis (pavyzdÏiui, socialine, paÏintine, komu-
nikacine, sveikatos tausojimo ir sveika gy-
vensena, taip pat daile, vaidyba, ‰okiu, etni-
ne kultra ir kt.).

•
Siektina, kad muzikos uÏsiòmimus vedantis
pedagogas turòt˜ reikiamà muzikin´ kom-
petencijà (turòt˜ pakankamà muzikin∞ aki-
rat∞ ir gerà skon∞, turòt˜ muzikin´ klausà ir
gebòt˜ dainuoti; mokòt˜ groti kokiu nors
muzikos instrumentu ir gebòt˜ skaityti nat˜
ra‰tà).

Penkiameãi˜ ‰e‰iameãi˜ muzikinis ugdymas vyksta naudojant ∞vairias muzikinòs veiklos
formas. Tai muzikinò veikla salòje ir/ar muzikos (meninio ugdymo) kabinete, bendra grupòs
muzikinò veikla, individuali muzikinò veikla muzikos erdvòje, savaranki‰kas muzikavimas
laisvalaikiu, ‰eimos muzikavimas, muzikavimo ar atskir˜ muzikos element˜ ∞traukimas ∞ kità
vaik˜ veiklà, kalendorini˜ ‰venãi˜, tradicini˜ vakaroni˜, pramog˜, popieãi˜, suaugusi˜j˜ ir
vaik˜ bendr˜ koncert˜ rengimas darÏelio bendruomenei, dalyvavimas mikrorajono, miesto,
gyvenvietòs ikimokyklini˜ ∞staig˜ vaik˜ renginiuose.

Muzikinòs veiklos r‰ys
·e‰iameãi˜ muzikinis ugdymas apima ‰ias muzikinòs veiklos r‰is: 1) dainavimà drauge ir po
vienà (nuotaikingos, ‰io amÏiaus vaikams suvokiamos autorinòs krybos ir liaudies dainos; 2)
grojimà muzikiniais Ïaislais ir vaiki‰kais instrumentais; 3) improvizavimà ir krybà (btina
remtis ‰io amÏiaus vaik˜ krybi‰kumu ir iniciatyvumu; krybiniams Ïaidimams tikslinga pa-
sinaudoti vaik˜ tautosaka); 4) muzikos klausymà (siektina, kad muzikos klausymas vykt˜ ak-
tyviai: kad vaikai judòt˜ pagal skambanãià muzikà, apibdint˜ jà savais ÏodÏiais, i‰reik‰t˜
spalvomis ir pan.), jos apibdinimà ir vertinimà; 5) muzikinius Ïaidimus ir ratelius, judòjimà
pagal muzikà.
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Dainavimas
Dainavimas – muzikinòs rai‰kos r‰is, itin svarbi kiekvienam vaikui. Vienas svarbiausi˜ muziki-
nio ugdymo tiksl˜ – puoselòti taisyklingo dainavimo ∞gdÏius, siekti, kad vaikai i‰mokt˜ taisyk-
lingai dainuoti grupòje ir pavieniui, siekti, kad sklandus, taisyklingas dainavimas jiems ir j˜ arti-
miesiems teikt˜ dÏiuges∞ bei pasitenkinimà. Dainavimas ugdo ne tik vaiko vokalinius ∞gdÏius
(kvòpavimà, garso formavimà, intonavimà, artikuliacijà, dikcijà), bet ir jo muzikinius gabumus
bei intelektà (ritmo ir metro pojt∞, gars˜ auk‰tumo ir dermòs suvokimà, trumpalaik´ ir ilgalaik´
muzikin´ atmint∞ ir kt.). Deja, ‰eimose dainavimas ‰iandienà nòra itin populiarus, todòl ∞ darÏe-
lius ir mokyklas kasmet ateina vis daugiau netaisyklingai dainuojanãi˜ (neintonuojanãi˜, ‰neka-
muoju balsu „dainuojanãi˜“ ir kt.) vaik˜. Esti trys netaisyklingai dainuojanãi˜ vaik˜ grupòs:

•
pro ‰al∞ dainuojantieji (tie, kurie nesugeba
pakartoti padainuotos melodijos);

•
kalbantieji (tie, kurie padainuotà ar pagrotà
melodijà kartoja ‰nekamuoju balsu);

Ne visuomet klaidingo dainavimo prieÏastis yra „muzikinòs klausos neturòjimas“. Netaisyk-
lingo dainavimo prieÏasãi˜ gali bti labai ∞vairi˜. DaÏniausiai pasitaiko ‰ios:

•
vaikà supanti aplinka nepalanki muziki-
niams gabumams plòtoti (namuose dai-
nuojama labai maÏai arba i‰vis nedainuo-
jama);

•
taisyklingo kvòpavimo ∞gdÏi˜ stoka (vai-
kai kvòpuoja vir‰utiniu kvòpavimu – „pe-
ãiais“, o ne apatiniu – diafragma, kaip
reikòt˜);

•
per Ïemai dainuojantieji (tie, kurie melodijà
pakartoja per Ïemai).

•
nepakankami vokaliniai ∞gdÏiai (vaikas
nekoordinuoja balso aparato, nemoka pa-
naudoti auk‰t˜ balso registr˜);

•
vaikas „negirdi“, kad dainuoja neteisingai
(‰i prieÏastis pasitaiko reãiausiai).

Siekiant taisyklingo dainavimo, formuojant ir lavinant vaik˜ vokalo ∞gdÏius, ‰e‰iameãi˜ muzikos
uÏsiòmimus tikslinga praturtinti kvòpavimo, rai‰kios kalbos, muzikinio intonavimo pratimais.

Kvòpavimo pratimai: plunksnos, pko, stalo teniso kamuoliuko ar degtuk˜ dòÏutòs ptimas;
‰velnus ptimas ∞ savo delnà (kad ‰alt˜ delno vidurys, bet srovòs nejaustum); ptimas ∞ Ïvakòs
liepsnà (kad liepsna pasvirt˜, bet neuÏgest˜); „gòlòs uostymas“; „dviraãio kameros pumpavimas“
(vaikai, tardami fuch-fuch-fuch, imituoja pumpavimo judes∞), „pradurtos padangos ar pradurto
guminio Ïaislo ‰nyp‰timas“ (vaikai, t´sdami garsà „sssss…“ judesiu imituoja blik‰tant∞ gumin∞
Ïaislà). Siektina, kad vaikai ∞gust˜ kvòpuoti apatiniu kvòpavimu (∞kvòpimas „pilvu“), pajust˜ dia-
fragmos atramà, i‰mokt˜ taupyti orà. Taisyklingo ∞kvòpimo galima i‰mokti derinant ‰uoliukà
abiem kojom su garsu „ba!“.

Rai‰kios kalbos pratimai: artikuliavimo aparatà lavinanãios greitakalbòs („vidur prdo blidas
pldur“, „‰e‰ios Ïàsys su ‰e‰iais Ïàsyãiais“ ir kt.); atskir˜ patarlòs ar m∞slòs ÏodÏi˜ pabròÏimas, palydi-
mas judesio („juokiasi puodas, kad katilas juodas“, „juokiasi puodas, kad katilas juodas“ ir t. t.),

patarlòs ar m∞slòs sakymas vis kita intonacija („me‰ka su lokiu abudu tokiu!“ „me‰ka su lokiu abudu
tokiu?“, „me‰ka su lokiu abudu tokiu…“ ir pan.), patarlòs ar m∞slòs sakymas kaskart vis kitu auk‰tu-
mu („me‰kos“ balsu, „vilko“ balsu, „lapòs“, „pauk‰telio“, „pelytòs“ balsu), pauk‰ãi˜ ir gyvn˜ bal-
s˜ pamògdÏiojimai (pempò: „Gyyyvi! Gyyyvi!“; varna: „Varrrgas! Varrrgas!“; vieversys: „âir vir vir
pavasaris…“ ir kt.).

Muzikinio intonavimo pratimai: vieno garso t´simas (sustojama ratu ir dainuojama uÏsimer-
kus, siekiant, kad vaik˜ balsai susiliet˜ ∞ vienà garsà); dainos atramini˜ (svarbiausi˜) ton˜ dainavi-
mas; mògdÏiojimo pratimai (mokytojas dainuoja improvizuotà motyvà ar fraz´, vaikai j∞ kartoja);
dainavimas uÏsidengus vienà aus∞ (siekiama, kad vaikas savo paties balsà i‰girst˜ vidine klausa);
daineli˜ dainavimas be ÏodÏi˜ (skiemenimis ju-ju-ju, no-no-no ar da-da-da); daineli˜ dainavimas
mormorando (garsu mmm); Ïaidimas „klausimas – atsakymas“ (mokytojas dainuoja muzikin∞
„klausimà“, vaikas improvizuoja „atsakymà“).

Puoselòjant ‰e‰iameãi˜ vokalo ∞gdÏius, pravartu laikytis tam tikr˜ princip˜:

•
parenkant dainas, btina atsiÏvelgti ∞ vaik˜
bals˜ diapazonà: dainos tesitra neturòt˜ jo
vir‰yti;

•
dainuoti btina vaikams patogiu registru –
ne per Ïemai, bet ir ne per auk‰tai (maÏ-
daug d_ - a_, vòliau iki d_ ir auk‰ãiau);

•
daineli˜ melodijas kuo daÏniau dainuoti be
ÏodÏi˜, vienu skiemeniu arba mormorando
(siekiama, kad dainos ÏodÏiai nenukreipt˜
vaiko dòmesio nuo melodijos);

•
dainuoti ne tik maÏorines, bet ir minorines
bei kitoki˜ dermi˜ dainas;

•
neapsiriboti vien pramoginio pobdÏio dai-
nomis; supaÏindinti vaikus ir su senosiomis
lietuvi˜ liaudies dainomis, kit˜ taut˜ folk-
loru;

•
prie‰ mokant dainà, su vaikais padainuoti
jos atraminius (svarbiausiuosius) tonus;
sudòtingesni˜ melodij˜ mokyti atskiromis
frazòmis, motyvais.

Repertuaras: lietuvi˜ vaik˜ dainos, rateliai ir Ïaidimai; lietuvi˜ kalendorinòs (Kalòd˜, UÏga-
vòni˜, Jurgini˜ ir ganymo, Jonini˜) dainos; kit˜ taut˜ (latvi˜, lenk˜, prancz˜ ir kt.) liau-
dies dainos; kompozitori˜ dainos vaikams; populiarios pramoginòs dainos.
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•
Ïadina norà muzikuoti;

•
lavina vaik˜ tembrin´ klausà;

•
ugdo ritmo pojt∞, turtina muzikinòs kalbos
patirt∞;

•
lavina koordinacijà, smulkiàjà pla‰tak˜
bei pir‰t˜ motorikà;

•
ugdo ansamblinio muzikavimo ∞gdÏius.

Grojimas
Grojimas elementariais muzikos instrumentais ir skambanãiais Ïaislais – btina ikimokykli-
nuk˜ muzikinio ugdymo dalis. ·e‰iameãi˜ vaik˜ judesi˜ motorika jau palyginti neblogai i‰-
lavòjusi, judesiai pakankamai koordinuoti ir tiksls; dòl i‰lavòjusi˜ rank˜ pla‰tak˜ bei pir‰t˜
smulki˜j˜ raumen˜ jie jau ∞stengia groti kai kuriais vaiki‰kais bei liaudies muzikos instru-
mentais. Grojimas ∞vairiais instrumentais:

Grodami ∞vairiais muzikos instrumentais vaikai mokosi pajusti muzikos krinio (dainelòs,
‰okio) tempà (lòtas ar greitas, lòtesnis ar greitesnis, lòtòjantis ar greitòjantis), metrà (dviej˜ ar
trij˜ dali˜ ir kt.), pobd∞, perteikti juos kno judesiais, skambanãiais daiktais ar muzikos in-
strumentais.

Muzikos ir kit˜ uÏsiòmim˜, taip pat laisvalaikio bei pramog˜ metu vaikai gali:

•
groti kartu su mokytoju arba jo padedami;

•
mògdÏioti mokytojà, kartodami jo pasily-
tus motyvus ar frazes;

•
muzikos instrumentais, skambanãiais daik-
tais ar kno judesiais pritarti dainoms, skan-
duotòms, ‰okiams, rateliams, Ïaidimams;

•
Ïaisti garsais, kurti, improvizuoti (mògdÏioti
pauk‰ãi˜ balsus, traukinio vaÏiavimà ir kt.).

Improvizavimas ir kryba
Jau antraisiais savo gyvenimo metais vaikai pradeda improvizuoti ir kurti. Jie spontani‰kai i‰galvo-
ja daineles, kurias sunku uÏra‰yti natomis. Vòliau, maÏdaug treãiaisiais ketvirtaisiais gyvenimo me-
tais, vaik˜ kryboje pradeda dominuoti melodijos ir ritmai, kuri˜ gausu juos supanãioje muziki-
nòje aplinkoje, ir originalios „krybos“ j˜ repertuare santykinai pradeda maÏòti. Tòv˜ ir pedagog˜
pareiga – neslopinti vaik˜ spontani‰kos krybos, bet jà skatinti ir puoselòti, kad bdami ‰e‰eri˜ ir
vyresni jie neprarast˜ ∞gimto, kiekvienam vaikui bdingo muzikinòs krybos gebòjimo.

Skatindamas vaik˜ spontani‰kà muzikin´ krybà, muzikos mokytojas jiems gali pasilyti ‰ias uÏ-
duotis:

•
padainuok savo vardà;

•
sukurk melodijà patarlei arba m∞slei (moky-
tojas skanduoja m∞slòs tekstà, vaikas j∞ dai-
nuoja);

•
sukurk „atsakymà“ muzikiniam „klausi-
mui“ (mokytojas dainuoja pus´ melodijos,
vaikas jà prat´sia);

•
garsais i‰reik‰k tam tikrà nuotaikà (dÏiaugs-
mà, lides∞, pykt∞, baim´ ir kt.);

•
skambanãià muzikà (jos nuotaikà, pobd∞,
melodin´ linijà) pavaizduok judesiais;

•
skambanãià muzikà perteik spalvomis.

Muzikos klausymas
Muzikos klausymas – viena svarbesni˜ muzikinòs veiklos sriãi˜. Klausydami muzikos vaikai mo-
kosi susikaupti, ∞siklausyti ir i‰girsti. Kartu turtòja ir pleãiasi j˜ muzikinòs kalbos patirtis. Apib-
dindami skambòjusià muzikà, ‰e‰iameãiai mokosi taikliai vartoti tam tiktas sàvokas (garsi – tyli,
greita – lòta, linksma – lidna, audringa – rami muzika), susipaÏ∞sta su ∞vairiais muzikos rei‰ki-
niais (kompozitorius, muzikos instrumentas, senovinò muzika, kit˜ taut˜ muzika ir pan.).

Klausoma muzika turi ne tik sietis su vaiko muzikinòs kalbos patirtimi, bet ir jà plòtoti bei turtin-
ti. Muzikos klausytis vertòt˜ ne tik pasyviai (susikaupus, tylint), bet ir aktyviai (judòti pagal muzi-
kos pobd∞, muzikos diktuojamu tempu, ritmuoti skambanãios muzikos metru, skambanãiai
muzikai pritarti kno judesiais, rank˜ judesiu „pie‰ti“ melodin´ linijà, muzikà perteikti spalvo-
mis, apibdinti jà ÏodÏiais ir kt.).

Kartu su vaikais rekomenduojama pasiklausyti:

•
kaip skamba tyla;

•
gamtos gars˜ (pauk‰ãi˜, upelio, griausti-
nio) ir civilizacijos triuk‰m˜ (automobilio
variklio Ïimo, traukinio bildòjimo, poli-
cijos automobilio sirenos);

•
muzikini˜ ir nemuzikini˜ gars˜;

•
lietuvi˜ ir kit˜ taut˜ muzikos; liaudies ir
profesionaliosios muzikos;

•
∞vairiais daiktais (akmenukais, pagaliu-
kais, popieriumi) i‰gaunam˜ gars˜ ir juos
apibdinti (ilgi – trumpi, auk‰ti – Ïemi,
tyls – garss, skards – dusls);

•
sen˜j˜ stili˜ (baroko ir klasicizmo) ir
‰iuolaikinòs muzikos; skirtingos dermòs
(ne tik maÏoro, bet ir minoro, pentatoni-
kos bei senovòs dermi˜ ir kt.), skirtingo
metro (ne tik dviej˜, bet ir trij˜ dali˜ bei
mi‰raus) krini˜.
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To paties krinio vertòt˜ pasiklausyti bent porà kart˜ to paties uÏsiòmimo metu, taip pat bent per
du tris uÏsiòmimus.

Muzika gali skambòti ne tik muzikos uÏsiòmim˜ metu, bet ir kaip malonus fonas vaikams pie-
‰iant, ÏaidÏiant, valgant.

Parenkant muzikà reikòt˜ vengti abejotinos meninòs vertòs krini˜, masinòs kultros surogat˜,
galinãi˜ padaryti nepataisomà Ïalà vaiko meninio skonio formavimuisi.

Vertòt˜ muzikos klausytis ne tik i‰ ∞ra‰˜, bet ir gyvai. Tam btinas glaudesnis ikimokyklinòs ∞stai-
gos ir vietos muzikos mokyklos bendradarbiavimas. Vaikams visuomet smagu klausytis muzikuo-
janãio vyresnio broliuko ar sesutòs, smalsu pabendrauti su tikru muzikantu, i‰ arti pamatyti muzi-
kos instrumentà, paliesti j∞. Muzikos mokykl˜ mokini˜ ir pedagog˜, taip pat muzik˜ profesional˜
bei mògòj˜ koncertai vaik˜ darÏelyje ar mokykloje turòt˜ tapti ∞prastu dalyku.

·okiai, muzikiniai Ïaidimai ir rateliai
·okiai, muzikiniai Ïaidimai ir rateliai tenkina vaik˜ prigimtin∞ poreik∞ judòti, spontani‰kai i‰reik‰ti
save judesiais erdvòje, paÏinti savo kno galimybes ir jas tobulinti, turtina emocin´, socialin´ ir ko-
munikacin´ vaik˜ patirt∞, gebòjimà atlikti ne tik tradicinius ar profesionalios krybos ‰okius, rate-
lius, bet ir laisvai improvizuoti pagal muzikà, pasitelkiant mimikà, vaidybos, muzikavimo elemen-
tus, suteikia vaikams dÏiaugsmo.

·okdami ‰okius, eidami ratelius ar Ïaisdami muzikinius Ïaidimus vaikai mokosi:

•
‰okti bògamuoju, dvigubu, polkos Ïingsne-
liais;

•
sudaryti ratel∞, sustoti ∞ vorà, dviem eilòmis,
‰okti poromis, jauãiant judòjimo krypt∞,
tempà, ritmà, pobd∞;

•
judesius atlikti stovint, einant, bògant pagal
muzikà rateliu, voroje, dviem eilòmis, vi-
siems kartu, po vienà ir poromis;

•
darniai, sutartinai atlikti paprasãiausias fig-
ras: pritpti, pa‰okti, suktis uÏ paranki˜,
padidinti ar sumaÏinti ratel∞, ‰okti atbulo-
mis, sudaryti du ratelius;

•
laisvais, improvizuotais judesiais perteikti
skambanãios muzikos nuotaikà, pavaizduoti
bdingus ∞vairi˜ gyvnòli˜ judesius, per-
teikti ∞vairius darbo veiksmus.

Muzikinio folkloro panaudojimas
Folkloro svarba vaiko muzikiniam ugdymui yra neginãytina. Folkloras – unikalus tautos tks-
tantmeãi˜ patirties lobynas, universali auklòjimo ir lavinimo sistema, savo aktualumo nepraran-
danti ir ndien. PaÏindamas folklorà vaikas lavòja i‰syk keliomis kryptimis: esteti‰kai, eti‰kai, per-
imdamas protòvi˜ Ïinias bei i‰mint∞. Ypaã aktualus folkloras ‰iuolaikiniams miesto vaikams, kuri˜
ry‰iai su etnine kultra tampa vis trapesni. ·e‰iameãi˜ muzikiniam ugdymui folkloras naudingas
keliais aspektais.

PaÏintinis aspektas. Dainos apie pauk‰ãio („Lek, gervelò“) ar augalo („Pasòjau dobilòl∞“) gyveni-
mà padòs vaikui paÏinti j∞ supanãià gyvàjà gamtà. Kalendorinòs dainos padòs vaikui labiau paÏinti

tradicines ‰ventes, pajusti ritmingà gamtos pulsavimà, laiko tòkm´. PaÏin´s savo kra‰to, savo tau-
tos folklorà vaikas taps imlesnis ir kit˜ taut˜, kra‰t˜ muzikiniam folklorui, kartu ir profesionaliajai
muzikai.

Krybinis aspektas. Folkloras, pats bdamas krybos ir improvizacijos vaisius, puikiausiai tinka
‰e‰iameãi˜ krybinòms paskatoms puoselòti. Folkloras ypatingu bdu sieja tradicijà ir improviza-
cijà, todòl vaikai, prisilytòj´ prie ∞vairi˜ tautosakos Ïanr˜, tampa pajògs t´sti gyvàjà tautosakos
krimo tradicijà. ·e‰iameãi˜ krybi‰kumui puoselòti puikiausiai tinka smulkiosios tautosakos
Ïanrai (pauk‰ãi˜ ir gyvn˜ bals˜ pamògdÏiojimai, pasi‰aipymai i‰ vard˜, skaiãiuotòs, greitakalbòs),
vaik˜ dainos (ypaã formulinòs-grandininòs ir kumuliatyvinòs), ganymo tautosaka, pasakos su dai-
nuojamaisiais intarpais ir kt.

Sinkreti‰kumo aspektas. Sinkreti‰kumas – vienas bdingiausi˜ liaudies krybos bruoÏ˜; dainoje
gldi ÏodÏio ir muzikos vienovò, ‰okyje siejasi muzika ir judesys, audimo ra‰tuose regime spalvos
ir ritmo lydin∞. Ms˜ laik˜ muzikos pedagogikoje stebima ry‰ki tendencija muzikavimà pratur-
tinti judesiu; paÏymòtina, jog ‰ià garso ir judesio sintez´ nesunku rasti liaudies ‰okiuose, rateliuose
bei muzikiniuose Ïaidimuose. Per folklorà vaikas susipaÏ∞sta su keleriopa, daugiaplane simboli˜
kalba (Ïodis – garsas – gestas – linija – ornamentas – spalva – forma). Pajusti, kaip ‰ie dalykai tar-
pusavyje susij´, leidÏia stebòtinas simboli˜ kalbos universalumas.

Kalbinis aspektas. Kalbotyros mokslai ndien pripaÏ∞sta, jog Ïmogus save i‰rei‰kia ne viena, bet
keletu kalbini˜ sistem˜. Viena i‰ toki˜ sistem˜ – muzika. Jei gimtàja kalba rei‰kiamos tautos
mintys, tai gimtàja gaida – pati jos siela. Tad autenti‰ko muzikinio folkloro (ypaã archai‰kiausi˜
jo sluoksni˜) sunykimas laikytinas tokia pat netektimi, kaip ir kalbos mirtis. Todòl folkloru gr∞s-
tas muzikos mokymas, siekiantis perduoti vaikams autenti‰ko folkloro muzikinòs kalbos ypatu-
mus, yra itin reik‰mingas kultros ekologijos poÏiriu.

·e‰iameãi˜ muzikiniam ugdymui itin pravers ‰ie tautosakos Ïanrai: skaiãiuotòs, greitakalbòs, pa-
tarlòs, m∞slòs, pauk‰ãi˜ ir gyvn˜ bals˜ pamògdÏiojimai, pasi‰aipymai i‰ vard˜, vaik˜ dainos (dai-
nos apie gyvnus, ganymo tautosaka, formulinòs dainos), pasakos su dainuojamaisiais intarpais,
kalendorinòs, ‰eimos apeig˜, darbo dainos, muzikiniai Ïaidimai, rateliai, ‰okiai.

Muzikinòs kalbos turtinimas
Vaik˜ muzikin´ kalbà galima turtinti pasitelkiant ∞vairias muzikinòs veiklos r‰is – dainavi-
mà, grojimà, krybà ir improvizavimà, ‰ok∞ ir judes∞, muzikos klausymà. Muzikos kalbà su-
daro melosas, ritmika, tembras, dinamika, tempas, muzikos sintaksò ir forma; ms˜ muziki-
nòje kultroje melosui ir ritmikai tenka svarbiausias vaidmuo. ·e‰iameãi˜ tonin∞ Ïodynà gali-
ma plòtoti dainuojant ∞vairi˜ dermi˜ dainas be ÏodÏi˜. Ritmin∞ Ïodynà turtinti galima atlie-
kant ∞vairaus metro skanduotes (be melodijos), derinant muzikavimà su judesiu.

Muzikos kalbos vaikai mokosi:

•
klausydami;

•
kartodami;

•
imituodami.
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Siekdami turtinti ir plòtoti vaik˜ muzikinòs kalbos patirt∞, turòtume laikytis tam tikro meto-
dinio kryptingumo:

•
nuosekliai ir planingai lavinti vaik˜ muziki-
nius gebòjimus (svarbiausia – toninius ir rit-
minius);

•
klausytis su vaikais ∞vairi˜ dermi˜ bei skir-
ting˜ metr˜ muzikos;

•
dainuoti su vaikais skirting˜ dermi˜ (ne
tik maÏoro bei minoro, bet ir kit˜ dermi˜)
dainas;

•
dainuoti ir skanduoti skirtingo metro (ne
tik dviej˜ bei trij˜, bet ir mi‰raus) dainas ir
skanduotes;

•
dainuoti dainas be ÏodÏi˜ (vienu skieme-
niu arba mormorando), kad vaikai atkreipt˜
dòmes∞ ∞ melodijà;

•
ritmo pratyboms naudoti judes∞, kad vaikai
pajust˜ tempà, metrà ir ritmo pie‰in∞;

•
pateikti vaikams melodinius darinius be
ritmo; siekti, kad vaikai ∞siklausyt˜, i‰girst˜
ir mògint˜ juos kartoti;

•
pateikti vaikams ritmo darinius be melo-
dijos; siekti, kad vaikai ∞siklausyt˜, i‰girst˜
ir mògint˜ juos kartoti;

•
lavinti vaik˜ audiacijos gebòjimus, siekti,
kad melodijos ir ritmo darinius vaikai
∞gust˜ atlikti ne tik balsu ar judesiu, bet ir
mintyse.

Muzikinòs veiklos formos
Penkiameãi˜ ir ‰e‰iameãi˜ muzikinis ugdymas vyksta taikant ∞vairias muzikinòs veiklos formas.
Tai muzikinò veikla salòje, muzika bendroje grupòs veikloje, individuali muzikinò veikla muzikos
kampelyje, savaranki‰kas muzikavimas laisvalaikiu, muzikos integravimas ∞ kità vaik˜ veiklà, ka-
lendorini˜ ‰venãi˜, tradicini˜ vakaroni˜, pramog˜, popieãi˜, suaugusi˜j˜ ir vaik˜ bendr˜ kon-
cert˜ rengimas darÏelio bendruomenei, dalyvavimas mikrorajono, miesto ikimokyklini˜ ∞staig˜
vaik˜ renginiuose.

Vaidyba: ugdymo prioritetai, nuostatos, formos ir bdai
Prioritetiniais prie‰mokykliniame amÏiuje laikytini ‰ie vaidybos gebòjimai: veikòjo ir
veiksmo aplinkybi˜ simbolizavimas, vertinimas, veikòjo veiksm˜ plòtotò, tempas ir ritmas.
Pedagogas turòt˜ skatinti vaiko savirai‰kà vaidybos priemonòmis, sudaryti sàlygas i‰gyventi
persiknijimo, tapimo kaÏkuo kitu dÏiaugsmà, malonumà improvizuoti ir kurti. Laisvas, ne-
suvarÏytas vaiko elgesys vaidinant padeda atsipalaiduoti, atsikratyti ∞tampos, sklandÏiai bend-
rauti mimika, judesiu ir kalba.

Nuostatos vaidybiniam improvizavimui skatinti

•
Ruo‰iantis vaidinti ∞sivaizduojamas veikòjas,
situacija ir aplinkybòs (pasekant pasakait´ ar
aptariant vaiko sumanymà), o vaidybin´
rai‰kà vaikas sukuria pats, savaranki‰kai.

•
Po vaidinimo kalbamasi apie vaiko i‰gyve-
nimus, ∞spdÏius, sumanymà, vaidybin´
rai‰kà, komunikavimà su kitais vaidintojais
ir „Ïirovais“. Taigi siekiama ir krybinòs
rai‰kos, ir jos supratimo.

•
Vaidyba grindÏiama savirai‰ka, komunika-
cija su „Ïirovais“, todòl itin svarbu, kad pe-
dagogas krybi‰kai suvokt˜ vaiko vaidybà.
Tuomet ir maÏasis vaidintojas noròs kurti,
noròs su juo bendrauti vaidybos „kalba“.

•
Didel´ reik‰m´ turi pedagogo lygiavertis
bendravimas, kuris skatina vaikà pasitikòti
savimi. Lygiaverãio bendravimo terpòje
skleidÏiasi ne tik vaidybos gebòjimai, bet
per gyvà pavyzd∞ ir kasdien´ patirt∞ ∞gyjami
socialiniai ∞gdÏiai bei demokratinio gyve-
nimo principai.

DaÏniausiai vaik˜ vaidybinòs raidos problemos kyla dòl to, kad pedagogas elgiasi kaip reÏisie-
rius, o vaikai nelyginant aktoriai ∞gyvendina jo sumanymus. Todòl stebint vaik˜ vaidybà, neretai
susidaro nemalonus dirbtinumo, o kartais ir beprasmi‰kumo ∞spdis. Vaikai paprastai nesuvokia
savo kaip aktoriaus funkcij˜. Dar sunkiau jiems sekasi ∞knyti scenoje suaugusiojo reÏisieriaus su-
manymus, kurie perdòm nutol´ nuo vaiki‰ko pasaulio supratimo ir patyrimo. Nurodinòjimai vai-
kus suvarÏo, i‰ kròj˜ jie virsta nurodym˜ vykdytojais, todòl vaidyba darosi formali, ne∞tikinama.
Vaikas, kuris jau yra keletà kart˜ vaidin´s „pagal pedagogo reÏisieriaus nurodymus“ laukia j˜ ir
toliau, j∞ sunku atplò‰ti nuo i‰mokt˜ stereotip˜, jis jau nebenori pasitelkti savo vaizduotòs, reik‰ti
savo jausm˜ ir kurti, màstyti pats.

Kaip pedagogui keisti savo nepalankias nuostatas ∞ vaik˜ vaidybos gebòjim˜ ugdymà? Nei-
giamas, slopinantis vaiko vaidybos gebòjim˜ rai‰kà pedagogo bendravimas daÏniausiai atsiranda
dòl to, kad pats pedagogas neturi vaidybinòs veiklos patirties. Jis nejauãia, kas darosi i‰òjusiam ∞
scenà vaidinti vaikui, nepaÏ∞sta prie‰ j∞ i‰kylanãi˜ kliuvini˜ ir todòl neranda veiksming˜ pedagogi-
ni˜ priemoni˜. Pedagogui itin svarbu ne tik i‰ perskaityt˜ ar i‰girst˜ patarim˜, bet i‰ savo asmeni-
nòs patirties paÏinti vaidybos „technologijà“. Kaip rodo patirtis, netgi elementarios vaidybos pra-
tybos padeda pedagogams ∞veikti vaidybos baim´ ir svarbiausia harmonizuoti màstymo, vaizduo-
tòs bei jausm˜ rai‰kos procesus, o tai turi lemiamà reik‰m´ vòliau skatinant vaik˜ vaidybos gebòji-
mus. Pedagogui nebtina turòti auk‰tà vaidybos meistri‰kumà, – jam uÏtenka bti geru pedago-
gu. Jis turi jausti vaiko bsenà ir suvokti, kuria kryptimi veikiant bt˜ galima geriausiai padòti
vaikui. Pedagoginò pagalba daÏnai teikiama pagal principà: „matau vaikà ir Ïinau, kaip su juo elg-
tis“. Pirmiausia bt˜ svarbu nustatyti keblumus, trukdanãius vaikui krybingai atsiskleisti vaidi-
nant, o paskui ie‰koti, kaip geriausia individualiai ∞veikti tuos sunkumus.
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Tòv˜ nepalanki˜ nuostat˜ ∞ vaik˜ vaidybos gebòjim˜ ugdymà keitimas. Palankios tòv˜ nuo-
statos yra tuomet, kai tòvai gerbia pat∞ vaikà, jo Ïaidimin´ krybà ir palankiai Ïvelgia ∞ vaidybà.
Nepalankios esti tuomet, kai tòvai ne∞stengia rimtai vertinti vaiko krybos ir daÏnai i‰ jos atvirai
ar ne taip atvirai pasi‰aipo arba jà pervertina bandydami i‰siai‰kinti artistin´ savo vaiko perspekty-
và. Neigti ∞gimt˜ vaiko vaidybos gabum˜ negalima, taãiau iki ‰iol nòra bd˜ nustatyti, ar vaiko
gebòjimai vaidinti, pasirei‰kiantys prie‰mokykliniais metais, i‰liks ir vòlesniame amÏiuje. Teatro
pedagogòs A. Savickaitòs nuomone (1990), visi vaikai bna artistais iki ‰e‰eri˜ met˜, taãiau pas-
kui jie „i‰auga“ i‰ ‰i˜ gebòjim˜ kaip i‰ vaiki‰k˜ mar‰kinòli˜. Vaikui augant, kinta visa jo asmeny-
bò. Svarbu, kad jis neprarast˜ ∞gimto artistinio Ïavesio bei plastinòs ir intonacinòs rai‰kos plasti‰-
kumo, pasirei‰kianãio tuo, jog bet kurià rai‰kà ∞stengiama lengvai motyvuoti. Tuomet atrodo,
kad aktoriaus dvasinis aktyvumas ir i‰orinò rai‰ka yra labai glaudÏiai susij´ – vaidyba esti itin ∞tai-
gi. Tai bdinga ir vaikui dòl jo amÏiaus ypatum˜. Kaip paÏymi L. Vygotskis (1966), vaiko psichi-
nòs funkcijos itin susijusios: vos i‰judinus vaizduot´, tuoj suaktyvòja màstymas ir jausmai bei j˜
rai‰ka intonacijomis ir judesiais. Todòl visi maÏi vaikai – geri artistai.

Kaip jau didÏioji dalis ms˜ visuomenòs yra ∞pratusi vertinti savità vaik˜ dail´, taip turòt˜ bti
gerbiama ir vertinama savita, dar gana menka, profesionali˜j˜ artist˜ poÏiriu, ir maÏ˜ vaik˜ vai-
dyba. Tai rodyt˜ auganãià ms˜ visuomenòs pedagogin´ kultrà. Taigi tòvai turòt˜ bti nuteikia-
mi nenusivilti pamat´ vaik˜ vaidybà. Be to, pastebòta, kad tais atvejais, kai vaikai vaidina kry-
bingai ir pagal savo vaiki‰kas i‰gales, ir nors ‰i i‰rai‰ka nòra grynai artistinò (ne i‰ suaugusi˜j˜ teat-
ro), tòvams vaik˜ vaidyba labai patinka.

Kai kurios ‰eimos vis daÏniau surengia gyvosios muzikos koncert˜. Pageidautina, kad rast˜si vie-
tos ir nam˜ teatro vaidinimams, kuriuose vaikai vaidint˜ savo sugalvotus vaidinimus: spontani‰-
kai sumanytus ir improvizuojamus vaidinimus-Ïaidimus. Kai vaidinama nam˜ aplinkoje, didelò
tòv˜ pagalba nereikalinga, uÏtenka paskatinti, padòti i‰sirinkti drabuÏius, atidÏiai stebòti ir klausy-
tis, gòròtis. Tokias improvizacijas gali vaidinti tòvai (ir mama, ir tòtis) su vienu ar visais savo vai-
kais. Tik svarbu pasirinkti poetinius, nesudòtingus vaidinimus ir juos ∞ròminti graÏios nuotaikin-
gos muzikos i‰traukomis.

Keblumai, kuriuos tenka ∞veikti puoselòjant vaik˜ vaidybos gebòjimus. Kad vaidybos gebòji-
mai atsiskleist˜, pirmiausia vaikas turi bti psichofizi‰kai laisvas. I‰laisvinant vaikà, tiesioginiai
dràsinimai maÏai tepadeda. Geriausia dar kartà skatinti vaikà ∞sivaizduoti veikòjà, ∞sijausti ∞ jo
emocin´ bsenà, ∞sivaizduoti situacijà, kurioje jis yra, jo elgsenà bei atskirus veiksmus, prisiminti
pana‰ius paties patirtus i‰gyvenimus ar ∞vykius. Øsivaizduodamas tolesnius veikòjo veiksmus, vai-
kas ∞pranta ∞sitraukti ∞ vaizduotòs pasaul∞, ∞gyvendinti sumanymà, o paskui pastebòti bei reaguoti
ir ∞ Ïirovus, kurie jam padeda pasijusti „aktoriumi“.

Vaiko scenos baimò, jei jis jà turi, gana greitai, po 2–3 savaiãi˜, praeina, o tuomet lieka vien noras
vaidinti, bendrauti su Ïirovais vaidybos „kalba“ ir dràsa. Ne∞prasminta dràsa virsta maivymusi ir
i‰dykavimu – vaikai negeba kontroliuoti savo psichini˜ proces˜ – vaizduotòs, atminties, jausm˜,
màstymo, o drauge ir judesi˜, veiksm˜, kalbos ir balso intonacij˜, ir nepanaudoja j˜ prasmingai
krybai, kaip tai daro Ïaisdami.

Vaikams padedama ∞sisàmoninti, kokias priemones naudojant gimsta vaidybos „kalba“ ir i‰mokti
jas pakankamai kontroliuoti. Kad tai ∞manoma, rodo ir ‰is pavyzdys. Vienos vaidybinòs improvi-
zacijos metu vaikas scenoje uÏkliudò netoliese buvus∞ kamuol∞. Îirovai òmò ‰aukti: „Futbolas,
futbolas!" Neturintis patirties vaikas pana‰ioje situacijoje bt˜ pasidav´s draug˜ ∞taigai ir òm´s i‰
tikr˜j˜ spardyti kamuol∞, taãiau ‰is vaikas sugebòjo kontroliuoti save, savo vaizduot´, dòmes∞, ne-
pamir‰ti sumanym˜. Krybingai pritaik´s vaidybai kelis futbolininko veiksmus, jis toliau vòl vai-
dino pagal pateiktà siuÏetà.

Ø vaidybos valandòles vaikai link´ perkelti grupòje susiformavusius stereotipinius santykius. I‰ j˜
elgesio matyti: ‰tai – lyderis, ‰is – tylus, nekalbus, dar kitas – vykdytojas ir skuba patarnauti, anas
maivosi, noròdamas atsidurti dòmesio centre, ir pan. Vaikai nevengia pareik‰ti: „Ji (jis) niekada
nekalba“, „Ji (jis) niekada nieko nedaro“, „A‰ Ïinau, reikia taip...“ Draugui vaidinant kritikuoja,
moko, daro pastabas ir garsiai vertina. ·itoks vaik˜ bendravimas visokeriopai Ïalingas. Ypaã jis ne-
priimtinas vaidybinòje veikloje, nes ãia reikia skatinti kiekvieno vaiko tiesiogin∞ – dvasin∞ ir fizin∞
– atsiskleidimà. O ‰itaip niekada ne∞vyks, jeigu gàsdins kriti‰kos pastabos ar pa‰aipus juokas.
Stengiantis formuoti lygiaverãius, demokrati‰kus santykius, kai kada tinka „supainioti“ vaik˜ ne-
sàmoningai prisiimtus socialinius vaidmenis ir elgesio taisykles. PavyzdÏiui, vis˜ akivaizdoje kur∞
laikà nepastebime pripaÏinto grupòs lyderio, o dòmes∞ nukreipiame ∞ tylesn∞ vaikà. Tokiu bdu
parodome, kad kiekvienas yra lygiai reik‰mingas ir kad krybos laukiame i‰ kiekvieno vaiko.

Vaidyba, kaip jau minòta, prasideda nuo to momento, kai vaikas pajògia ∞sivaizduoti esàs ne kam-
baryje, bet, tarkim, pievoje. Tai susij´ su sàmoningu ir valingu ∞sivaizdavimu, todòl i‰ pradÏi˜ vai-
kams nesiseka. ·tai skatiname vaikus „persikelti“ i‰ realios situacijos ∞ ∞sivaizduojamà: „Øsivaizduo-
kime, jog ãia... (rodoma ∞ scenà – kambario vidur∞) auga... Ïibutòs. Tik viena i‰lindusi, va, kra‰telis
ky‰o. Kitos visi Ïiedlapiai i‰skleisti.O toji va, nusvirusi. Pakelk jà... ar tik nenulÏusi?” Taãiau vaikai
nesusigaudo, ko i‰ j˜ norima. Vieni nustemba, jog siloma kambaryje ∞sivaizduoti mi‰ko Ïibutes,
jas „skinti“, „uostyti“, todòl parei‰kia: „A‰ nematau“. Kitiems akivaizdÏiai nepriimtinas toks keistas
– Ïaidybinis – suaugusiojo elgesys, todòl jie i‰lieka pasyvs. Dar kiti elgiasi prie‰ingai, nei skatina-
ma elgtis. Taigi vaikai, nors ir ∞prat´ Ïaisti ∞sivaizduojamoje situacijoje, to, kad pasitelkia vaizduo-
t´, sàmoningai nesuvokia. Todòl i‰ pradÏi˜ tenka jiems padòti „atrasti“ vaizduot´ ir mokyti vaidi-
nant jà sàmoningai pasitelkti, nuolat primenant: „Øsivaizduokime...“

Tai geriausia ∞pratinti vaikus netiesioginòje komunikacinòje situacijoje, t. y. tuomet, kai vaidinto-
jas ir Ïirovas yra ‰alia vienas kito ir improvizuojant atviros struktros pasakaites (pavyzdÏiui,
„Kar‰ta sriuba“, „Îibutòs Ïydi“ bei kt.). Jose svarbiausios veikòjo aplinkybòs susijusios su ∞vairiais
pojãiais: pamatyti, i‰girsti, palytòti, pauostyti, paragauti ir pan. Jas vaidinant skatinama naudoti ir
beÏodes, ir Ïodines (intonacines) vaidybos priemones.

Kita problema yra ta, jog vaidindami, tarkim, kaip „skanauja Ïemuoges“ arba kaip „katinòlis vejasi
peliukà“, vaikai praranda sceninio sàlygi‰kumo jausmà ir ne∞stengia kontroliuoti judesi˜ – elgesys
nejuãia tampa grubus. Taip atsitinka todòl, kad Ïaisdamas vaidmeninius Ïaidimus vaikas savo
veiksm˜ sàlygi‰kumo ne∞sisàmonina, ir elgiasi taip, kaip elgt˜si realioje situacijoje. Taãiau vaidi-
nant btina jausti scenos sàlygi‰kumà – nesielgti pernelyg tikrovi‰kai, natralisti‰kai. Taigi vaikus
reikia mokyti sàmoningai stebòti, suvokti ir valdyti savo judesius bei intonacijas, suteikiant jiems
norimà formà, nepasitenkinant tuo, kokia rasis visi‰kai savaimingai.

Dekoracijos, kostiumo detalòs, ∞vairs reikmenys (nebtinai j˜ atitikmenys, geriau pakaitalai) taip
pat ugdo sàlygi‰kumo jausmà. Todòl vaikas pra‰omas savaranki‰kai parengti scenà vaidinimui:
kaladòlòmis pasiÏymòti tvenkin∞, kuriame maudosi ‰uniukas; vaidinant sen∞ besmegen∞ – uÏsimauti
pir‰tines, uÏsiri‰ti ‰alikà; pasistatyti paauk‰tinimà pumpuròliui. Kitas vaidinantis vaikas paraginamas
dekoracijas pakoreguoti pagal savo sumanymà. Taãiau i‰ pradÏi˜ scenos sàlygi‰kumo vaikai nejau-
ãia (tarkim, vaidindamas voriukà, vaikas save ∞sivaizdavo didel∞, o tinklà – maÏà). Ir tik paai‰kinus
voriuko aplinkybes, vaikas ima suprasti, kad yra prie‰ingai ir kad silus (voratinklius) jis gali tiesti
visoje scenos (kambario) erdvòje.

Siekiant didesnòs vaik˜ savikontrolòs ir vaidybos sàmoningumo, taikomas komunikacinis ugdy-
mo modelis. Jo esmò – Ïadinti vaiko dvasin∞ bei fizin∞ aktyvumà ∞sivaizduojamomis sceninòmis
aplinkybòmis. Pagrindinò aktyvinimo priemonò yra pedagogo kalba. Pedagogas sekamos pasakai-
tòs ÏodÏiais nusako scenines aplinkybes, kuriomis skatinamas veikti maÏasis vaidintojas. Vòliau,
intensyvòjant dvasiniam bei fiziniam aktyvumui ir vis labiau ry‰kòjant vaidybinei rai‰kai, palengva
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susiformuoja dvilypò maÏojo vaidintojo sàmonò. Ji leidÏia vaikui suvokti ir veikòjo aplinkybes, ir
kuriamà vaidybin´ rai‰kà. Kai vaikas pradeda suvokti savo kuriamà rai‰kà, jis jau skiria vaidybos
priemones, pajògia jas kontroliuoti ir naudoti pagal savo sumanymà. Kartu tai rodo, jog jis tampa
sàmoningu vaidintoju.

Pedagogas siekia, kad vaiko vaidybos gebòjimai atsiskleist˜ ir komunikacija uÏsimegzt˜, taãiau ∞
vaidybine rai‰ka perteikiamà turin∞ nesiki‰a. Vaidindamas vaikas perteikia savo pasaulio supratimà
bei poÏir∞. Taãiau, Ïinoma, ‰is supratimas yra i‰ anksto tikslingai projektuojamas ir formuoja-
mas. Tai daroma parenkant vaidinimo tekstà, tam tikra intonacija j∞ pateikiant, bendraujant ir kt.
bdais.

Atviros ir uÏdaros vaidybinio improvizavimo formos. Penkeri˜ ‰e‰eri˜ met˜ vaik˜ vaidyba vi-
sàlaik i‰lieka improvizacinio pobdÏio. Vaidybinis improvizavimas gali bti atviras ir uÏdaras (ap-
ribotas). Atviro improvizavimo metu pedagogas nusako tik vienà ∞sivaizduojamà aplinkyb´, kurià
kartu su vaikais ∞sivaizduoja, vertina ir ∞ kurià reaguodamas kuria veiksmus. Pajut´ ir suvok´ im-
provizacijos krypt∞, ∞sitraukia ir vaikai. PavyzdÏiui, pedagogas taria: „I‰ dangaus krenta didelòs snai-
gòs. Sugaukime paãià graÏiausià“. „·tai graÏi, ‰tai labai graÏi“, – ima ‰aukti vaikai. Pedagogas: „Ko-
kie mes snieguoti. Nusivalykime sniegà.“ Vaikai labai i‰rai‰kingai valosi. Kai nustoja, pedagogas vòl
taria: „Sniegas ppso ir ant paltuko, ir ant kepuròs“. Ir vòl visi energingai valo ∞sivaizduojamà sniegà.
Pedagogas, tarsi patyr´s partneris, rodo vaikams pavyzd∞: stengiasi kuo ry‰kiau ∞sivaizduoti nutu-
pianãias snaiges ir jomis kuo nuo‰irdÏiau pasigroÏòti, kartu mokydamas sàmoningai pasitelkti
vaizduot´, ∞siklausyti ∞ kito improvizuojamus ÏodÏius, balso intonacija rei‰kiamus vertinimus, su-
vokti veiksmus ir tik tuomet tinkamai pritaikyti savo. Improvizuojama Ïirovams ir vaidintojams
esant ‰alia vienas kito: sustojus breliu, rateliu, i‰sirikiavus greta vienas kito ir kt. Tokios improvi-
zacijos pabaiga i‰ anksto gali bti ir neapgalvota. Paprastai baigiama suradus natralià jungt∞ su
kita ugdomàja veikla (dainavimu, pie‰imu ir pan.). UÏdaros vaidybinòs improvizacijos turi nuo-
sekl˜ keli˜ nesudòting˜ veiksm˜ siuÏetà, su kuriuo vaidinantys vaikai i‰ anksto supaÏindinami.
Paskui vienas ar keli vaikai vaidina scenoje (grupòs kambario viduryje), o kiti per tam tikrà atstu-
mà (geriau nedidel∞ – vos 1 – 1,5 m) stebi. UÏdaroms vaidybinòms improvizacijoms itin tinka
trumpos literatrinòs pasakaitòs bei lietuvi˜ smulkiosios tautosakos formos, kaip antai: pamòg-
dÏiojimai, skaiãiuotòs, ketureiliai ir kt.

Vaidybos skatinimo bdai
Palankaus mikroklimato sukrimas. Vaidyba daÏnai klaidingai siejama su didÏiuliu emo-
cingumu. Prie‰ingai, pernelyg didelis emocingumas daÏnai rodo vidin´ ∞tampà ir nepasitikò-
jimà. I‰ tikro krybai btinas susikaupimas ir dvasinò darna – netinka nei perdòtas raciona-
lumas, nei emocingumas. Geriausia yra nusiraminimas, leidÏiantis prabilti intuicijai.

MaÏas vaikas yra labai priklausomas nuo pedagogo, todòl j∞ itin veikia paties pedagogo nuo-
taikos. Nusiramin´s, susikaup´s pirmiausia privalo bti pats pedagogas. Jo vidinò ramybò ir
‰iluma yra pagrindinis gero mikroklimato vaidybai ‰altinis. Øsakmus Ïodis ar grieÏtas tonas
vaikà gàsdina ir krybingumà prislopina (jis mano, jog daro kaÏkà negerai). Nepavykus susit-
vardyti visada dera vaik˜ atsipra‰yti ir susitaikyti, bendrom pastangom susigràÏinti gerà nuo-
taikà.

Palank˜ mikroklimatà padeda sukurti paties pedagogo vaidybinòs improvizacijos, tik jos turi
atitikti maÏo vaiko suvokimà – nei‰gàsdinti ir nenustelbti vaiko aktyvumo (netinka vaidinti
kaip tikrame teatre – pabròÏtinai ry‰kiai). Pedagogo improvizacij˜ paskirtis – paskatinti vai-
ko dvasin∞ aktyvumà: aktyviai klausytis, ∞sivaizduoti, suvokti, kalbòtis. Toks palankus mikro-
klimatas yra svarbus bet kuriai grupòs veiklai.

Vaidybos aplinka. Patartina naudoti dekoracij˜ detales, tikrus daiktus ir j˜ pakaitalus. Ypaã
pakaital˜ naudojimas skatina vaikà aktyviau ∞sivaizduoti nesamas scenines aplinkybes. Kurti
scenin´ aplinkà gali ir pats vaikas i‰ jau esam˜ kambaryje ar per dailòs veiklà pasigamint˜
darbeli˜. Krybingas vaikas gali panaudoti juos ne pagal tiesiogin´ paskirt∞, bet priskirti kità
– taip netikòtai atsiranda nauja, vaidybin´ rai‰kà skatinanti aplinkybò. Erdvòs, kurioje vaidi-
nama, apipavidalinimas turòt˜ bti saikingas. Nedera mògdÏioti tikro teatro ir kurti dideles,
prabangias dekoracijas, nes palyginti su jomis vaiko vaidybinò rai‰ka atrodo menka. Scenos
dekoracijos turi padòti vaikui krybingiau vaidinti, o ne stelbti j∞.

Bt˜ gerai, jeigu darÏelyje ar mokykloje atsirast˜ atskira darÏelio, mokyklos teatrui ar tiesiog
meninei krybai skirta patalpa. Sutarus, jog pavadinimas sàlygi‰kas, ãia galòt˜ vykti ir muzi-
kos, ir ‰okio, ir i‰ dalies dailòs uÏsiòmimai. Btina i‰radingiau panaudoti daÏname darÏelyje
∞rengtas seklyãias su etnografini˜ daikt˜ rinkiniais. Jos turòt˜ atlikti kaip ∞manoma daugiau
ugdymo funkcij˜. Vaidybinò veikla gali vykti ir miegamojo kambario erdvioje ni‰oje, ir kori-
doriuje, ir darÏelio kieme, ir kt.

Idòjos vaidybinei patirãiai turtinti. Vaik˜ vaidybinòs improvizacijos turòt˜ bti glaudÏiai
siejamos su kita ugdomàja veikla. Tai kartu ir meninòs kompetencijos ugdymas – siekiama,
kad vaikas „∞sivaizduot˜, pajaust˜, kurt˜ ir groÏòt˜si“.

Per kno kultros valandòles tinka ‰ios vaidybinòs improvizacijos:
pabkime tai akmenukais, tai pienòs pkais, vòl akmenukais, ir vòl pienòs pkais.  Taip vaikai i‰-
moksta ∞tempti ir atpalaiduoti kno raumenis. Galima pasilyti vaikams kà nors ∞sivaizduojamà
paragauti, palytòti, uÏuosti, i‰vysti, i‰girsti ir kartu veikti:

•
paragauti ∞sivaizduojamà citrinà, tariamai
paãiulpti saldain∞;

•
uÏuosti verdamus pietus, mamytòs kvepa-
lus;

•
i‰vysti striksinãià per lentynas voveryt´, rie-
danãias lòlòs veideliu a‰aròles;

•
i‰girsti menamus lietaus la‰us, karkianãias
uÏ lango varnas;

•
‰okinòti per ∞sivaizduojamas balas, pusnis
arba kelmus;.

•
vaÏinòtis tariamai rieduãiais, paspirtuku;

•
plaukti menamoje vonioje, pasita‰kyti.

Kol judesys glaudÏiai nesusietas su vaizduote, jis tòra vien fizinis: vaikas bògioja, ‰okinòja na-
traliomis buitinòmis aplinkybòmis. Taãiau kai vaikas ∞sivaizduoja kokià nors nesamà (sceni-
n´) aplinkyb´, sakykim, ãia ne salòs grindys, bet pilnas sniego kiemas, jà vertina ir reaguoda-
mas ∞brenda ∞ didÏiul´ pusn∞, ‰i plastinò rai‰ka jau yra vaidybinò. MaÏiems vaikams nesunku
suvaidinti trumpas sceneles: „Krapnoja“, „Pamaãiau vaivoryk‰t´“, „Apta‰ko pravaÏiuojanti ma-
‰ina“ ir pan.

Tinka pantomiminiai Ïaidimai, ÏaidÏiami taip pat ∞sivaizduojant kokià nors veikòjo aplinky-
b´, tik j˜ ypatumas tas, kad veikiama veikòjo vardu ir i‰plòtojamas ilgesnis siuÏetas. Toliau
pateikiama galim˜ vaidybos siuÏet˜.
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Peliukas ir sviedinys. ñjo kartà Peliukas  ir rado didel∞ kiau‰in∞. UÏsimanò parsine‰ti namo.
Galvoja, kà radau, to nepaliksiu. Rideno, stmò, tempò. Gal˜ gale ∞temp´s visas jògas parsine‰ò ∞
savo trobel´. Vietoj kiau‰inio panaudojame paprasãiausià kamuol∞.

Bitutòs renka med˜. Avilyje gyvena darni bituãi˜ ‰eima. Atòjo pavasaris. Netikòtai kelios bitu-
tòs susirgo gripu. Kitos bitutòs i‰skrido pririnkti medaus, kad serganãias bitutes pagydyt˜. Bitutòs
skuba pririnkti kuo daugiau medaus. Vaikams ∞duodami kibiròliai, ‰auk‰tai ir jie renka i‰  ∞si-
vaizduojam˜ Ïied˜ med˜.

Skruzdòlyãi˜ takeliai. Skruzdòlytòs skuba mi‰ko takeliais ir ne‰ioja sunkius ne‰ulius. Takeliai
siauri. Skruzdòlytòs jais bògioja spòriai, viena paskui kità ir ne ‰iaip sau, o kà nors ne‰damos: tai
‰apà, tai ràstà, tai ‰akà. I‰ pradÏi˜  vaikams sunku koordinuoti bògimo veiksmus, nekliudyti
vienas kito. Vòliau sugeba geranori‰kai, kaip tikros skruzdòlytòs, praleisti viena kità, bògioti
tyliai, greitai ir tiksliai.

Skruzdòs stato namel∞. Skruzdòlytòs,  prine‰usios spygli˜, stato ∞sivaizduojamà namel∞: sudeda
grindis,  sienà, i‰kerta langel∞, ant palangòs padeda gòli˜.

Zuikio mank‰ta. Zuikis strykt i‰ pusnyno ir jauãia – ‰alta. Ne, nesu‰alsiu, galvoja, ir ima ener-
gingai mank‰tintis. âia vaikai pademonstruoja Ïinomus mank‰tos pratimus. Vaidinama ∞vai-
riais bdais: visi vaikai – zuikiai ir mank‰tinasi arba vyriausiasis zuikis (kartais juo bna pe-
dagogas) vadovauja kit˜ zuiki˜ mank‰tai. Paprasta kasdienò mank‰ta vaikams atsibosta. Bet
jei vaikus pakvieãia mank‰tintis ‰uniukas Amsiukas, kuris kaskart prie‰ tarnybà mank‰tinasi,
arba varlytò kvaksytò, arba netikòtai gautas lai‰kas su sveikuoli‰kais pratimais, vaikai susido-
mi, ir j˜ vaizduotei rib˜ nòra. Krybi‰kai atlikdami ‰ià uÏduot∞, vaikai ir mank‰tinasi, ir kau-
pia vaidybinòs veiklos patirt∞, ir ugdosi bendruosius gebòjimus: ∞sidràsina bti rato viduryje,
i‰eiti prie‰ais kitus ir vadovauti, teigiamai vertinti save ir kitus.

Lòlòs pasisveikina. Tap´ uÏsukamomis lòlòmis, vaikai i‰tiesia rankas ∞ priek∞ ir pasilenkia ∞ kai-
myno pus´ – taip pasisveikina. Padaro pauz´. Tuomet pasisveikina su kitu kaimynu.

Per gimtosios kalbos ugdymo valandòles prie‰ vaidybines improvizacijas rekomenduoja-
ma i‰ pradÏi˜ sukaupti ∞vairi˜ ÏodÏi˜ vartojimo ir j˜ intonavimo patirt∞, todòl:

•
apÏiròkime savo batus, pir‰tines, ‰alikus,
kilimà, pie‰tukus ir kt. ir nusakykime: juo-
di, dryÏuotos, smails ir t. t.

•
i‰girskime papgòl´, laikrod∞, uÏ sienos kal-
banãius vaikus ir kt. nusakykime: ãir‰kia,
tiksi, triuk‰mauja ir t. t.

•
palytòkime stalo pavir‰i˜, kilimà, vazonà ir
kt. nusakykime: slidus, mink‰tas, gruoblòtas
ir t. t.

•
uÏuoskime ant stalo pamerktus narcizus,
stiklinòje plaukiojanãias citrinas, i‰ virtuvòs
sklindanãi˜ piet˜ kvapà ir kt. ir nusakyki-
me: ‰velnu, kvapnu, pietums bus raugint˜ ko-
pst˜ sriuba ir t. t.

•
paskanaukime saldainio, pipiro, citrinos ir
kt. ir nusakykime: saldu, kartu, rg‰tu, aitru
ir t. t.

Vòliau vaidinamos vaidybinòs improvizacijos. Toliau pateikiama galim˜ pavyzdÏi˜.

Lagaminas bat˜. I‰traukiame i‰ spintos senà lagaminà, kuriame neva uÏrakinti batai. J∞ atidaro-
me, imame ∞sivaizduojamus batus, dalijame vaikams sakydami: „·tai nauji, balti, labai tiks Gretai
prie naujos suknelòs. O ‰tai ir batuoto katino batai“. Vaikai nieko nelaukdami renkasi sau batus, au-
nasi, matuojasi, skundÏiasi, kad spaudÏia, ima kitus, tie, pasirodo, per dideli... Pagaliau i‰sirenka
patinkanãius ir pasipuikuoja kalbòdami ir fantazuodami. Vaikai ∞sivaizduoja, ko nòra, apie tai lais-
vai ir krybingai pasakoja ir emocingai vertina, pasitelkdami laisvus bei i‰rai‰kingus judesius,
veiksmus, o svarbiausia – balso intonacijas. Tai ir kalbos ugdymo, ir vaidybinio bendravimo situa-
cija. Joje visi esame vaidintojai ir Ïirovai – vienas kito improvizacijà stebime ir ja gòrimòs.

Gars˜ dòÏutò. Po stebòjim˜, tyrinòjim˜ ir pokalbi˜ apie ∞vairius garsus pasiklausòme „gars˜ dò-
Ïutòs“ ir kiekvienas papasakojome, kokius ∞domesnius gyvn˜ garsus, Ïmoni˜ balsus, daineles ir
net muzikos krinòlius i‰girdome.

Kvap˜ kambarys. UÏeiname ∞ menamà kambar∞, kuris kvepia ∞vairiausiais, kokius tik galima ∞si-
vaizduoti, kvapais, ir apie tai i‰rai‰kingai, stengdamiesi vienas kità ∞tikinti savo vaizdiniais, kalba-
mòs.

Stebuklingas ‰auk‰tas. Vaizduojame, kokius ∞spdÏius mums kelia mintyse suvalgytas maistas.
Kiekvieno dubenòlyje vis kas nors kita, pasemi stebuklingu ‰auk‰tu, paragauji ir pasakoji.

Kas krep‰elyje? UÏdengiame krep‰el∞ skepetaite. Kiekvienas ki‰ame rankà ∞ krep‰el∞. Kà ten uÏãiuo-
piame, palieãiame, paglostome, ∞ kà ∞siduriame, – priklauso nuo kiekvieno i‰ ms˜ krybingumo.

Galime improvizuodami suvaidinti ÏodÏius arba palyginimus. PavyzdÏiui, skirtinga kno
plastine rai‰ka perteikti to paties ÏodÏio artimas reik‰mes: atsisòsti: tptelòti, atsidròbti, atsilo‰ti
ir t. t.; eina: slikina, tipena, Ïirglioja, rai‰uoja ir t. t;. I‰stypo kaip grybas po lietaus ir Susmuko
kaip grybas prie‰ saul´; Sukruto lyg skruzdòlynas ir Zyzia kaip uodas ir t. t..

Îaisliuk˜ pasilabinimas. Rytà susòdus rateliu vaikai pasisveikina vienas su kitu grupòs Ïais-
l˜ vardu, palinki ‰iandien nesusirgti, graÏiai nupie‰ti ir suvalgyti visus pietus.

Pokalbis telefonu. Pirmiausia vaikai kalbasi ∞vairiai keisdami balso intonacijà apie tai, kà jie
geriausiai paÏ∞sta, pavyzdÏiui, apie ∞vairias ligas. Îinoma, daÏniausiai serga lòlòs. PavyzdÏiui,
viena mergaitò ∞sitaiso lòli˜ kampelyje ir skambina daktarei, dirbanãiai kitame kampelyje.
Apie pasirodÏiusius ∞tartinus Ïmones berniukai paprastai skambina policijai, taip pat jie mie-
lai skambina automobili˜ servisui.

Pasakà ratu. Vaikai seka juok˜ pasakà pasakydami po tam tikrà frazòs atkarpà: Kada riestai-
niais lijo // pienu lijo // vaikai per naktis nemiegojo // tada buvo didi stebuklai // i‰ bato au-
lo ‰audò // drieÏas ∞ saul´ Ïiròjo // gaidys ‰uniu lojo // katò pelòs atsipra‰ò // ‰ernas ver‰iu
baubò // namai be ugnies degò // vanduo stogais laipiojo // saulò Ïeme vaik‰ãiojo // gaidys po
jrà plaukiojo // ki‰kis su ‰autuvu susikib´s ‰oko // arkliai ant Ïmoni˜ jodinòjo ...// tada dò-
josi didi stebuklai.

Ø dailòs veiklà tinka integruoti tokias vaidybines improvizacijas:

„Atspòk, kà pie‰iu?“. Vaikai pie‰ia menamas gòles, kvadratòlius, rutuliukus, liaudi‰kus ornamen-
tus ir kt. Kad stebintys draugai ∞stengt˜ atspòti, pie‰iantysis paakinamas kuo ry‰kiau ∞sivaizduoti
pie‰iamà elementà, tuomet atsiranda ir tikslesni rankos judesiai.

Vaidinti ∞vairias dailòs technikas. Tapyti ant ∞sivaizduojamo popieriaus pir‰ãiukais, pla‰takomis
ir pòdomis. Tinka tapymà ∞garsinti: kai vaikas ta‰kuoja, sako: „Tek‰t“, kai eina basomis, sako:
„·lept, ‰lept“. Lipdyti i‰ ∞sivaizduojamo molio ar sniego arba ∞sivaizduoti, kad draugas yra i‰ mo-
lio, ir panaudojant ∞vairias jo laikysenos galimybes kà nors „nulipdyti“: pauk‰t∞, med∞ ir t. t.
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Dailòs technikos panaudojimas veikòjo vardu.. Kartu su vaiku ∞sivaizduojame, kaip lapò sòdi
ant kelmelio ir aimanuoja, kad nepavijo zuikio. Prisiminusi imasi pie‰ti, koks tas zuikis graÏus bu-
vo: kokios jo ausytòs, nosytò, uodegytò. Vaikas pasakoja, pie‰ia ir tai vadinama vaidyba. Galime
pasilyti „pavirsti“ paãiais ∞vairiausiais pasak˜ veikòjais, kuri˜ nemaÏa dalis „pasiÏymi“ dailòs gebò-
jimais: pasak˜ fòjos „pie‰ia“ stebuklingà mi‰kà arba pil∞, ‰altis ant lang˜ – ledo gòles, Mi‰ko Mo-
nas – lieja rkà, ‰erk‰nas dabina medÏius ir t. t.

Menamas pie‰imas dviese. Pradedama nuo tokio objekto, kur∞ pie‰iant pavyzdÏiui, saul´, vai-
kams tekt˜ glaudÏiai bendradarbiauti. Vienas vaikas nupie‰ia saulòs ratà, o spindulius dòlioja vie-
nas paskui kità. Kad susikurt˜ linksma nuotaika, vaikai gali „spinduliuodami“ skaiãiuoti arba rit-
muoti: „ta–ta–ta–ta“. Spinduli˜ linijas vaikai savaranki‰kai varijuoja: vienas trumpesnis, kitas il-
gesnis.

Vaidybinòs improvizacijos prie‰ dailòs veiklà. Vaidyba pradÏioje padeda vaikams nusiteikti, su-
aktyvina krybin´ vaizduot´ ir, be abejo, sudomina. PavyzdÏiui, improvizacija „Baltas drugelis“.
Vienà kartà skraidò baltas drugelis. Susitiko kità drugel∞, o tas ir klausia:  „Kodòl tu toks baltas kaip
var‰kòs sris? Nori, a‰ tave nuspalvinsiu?“. „Gerai“, – sako pirmasis drugelis. Ir imasi spalvinti akvare-
le. Pie‰damas pasakoja: sparneliai raudoni, j˜ viduryje – geltoni rutuliai ir t. t.“ Po vaidybos pie‰ia-
me bei spalviname i‰ tikr˜j˜. Vaidybinòs improvizacijos turin∞ galima laisvai keisti, Ïirint, kà
ruo‰iamòs pie‰ti ar lipdyti.

„I‰plaukime teptukà“. Paimame su vaikais ∞ rankas po teptukà ir sakome: „Gerai i‰simaudysime
(i‰plauname teptukà stiklinòje vandens), o dabar pabraidysime po Ïalià jrà“ (mai‰ome teptukà Ïa-
lios spalvos daÏuose). Tuomet ∞siterpia kaÏkuris vaikas: „Tik neik gilyn, pakaks tau ir prie kra‰to pa-
siturk‰ti”, – perspòja, kad nei‰daÏytume iki dugno indelio vidurio ir t. t. Pabaigoje teptukas vòl
maudosi, ypaã gerai trenka galvà, kad plaukeliai bt˜ ‰viess ir purs. Pasitelkdami vaidybà mo-
kome naudotis teptuku. âia vaikams pasiloma su savo teptuku elgtis kaip su lòle ir krybi‰kai
improvizuoti. Vaikai mielai ∞sijauãia ir emocingai improvizuoja. Vaikams patinka tokia veikla –
teptukas tarsi sugyvinamas, o pie‰inys ∞gauna ‰ilumos ir intymumo.

Kai vaikai baigia pie‰ti, dera kiekvieno pie‰inius apÏiròti, jais pasigòròti. Paskui galima pie‰in∞
„∞garsinti“, pavyzdÏiui:

pie‰inio ∞garsinimas. Susòd´ uÏ stalo susitariame, jog „prasideda teatras“. UÏdanga atsidaro ir
scenoje pasirodo katin˜ paradas (tà kartà pie‰òme katinà). Vaikai laiko savo pie‰in∞ atsuk´ ∞ stebin-
ãius draugus ir paeiliui j∞ pristato nupie‰to veikòjo vardu. Taigi kiekvienas katiniukas „atgyja ir
pra‰neka“: „Sveiki, a‰ esu Murkis. Turiu baltà kail∞. Ir moku sakyti „miau miau“. Paòm´s kurio
nors vaiko pie‰in∞, pedagogas pirmasis suvaidina pasisveikinimà. Kol vaikai nei‰dràsòj´ ir ne∞gud´,
uÏ katinà „pasako“ tik „miau miau“. Tuomet ‰velniai ∞siterpiame ∞ vaiko vaidybà ir pakeit´ balsà
papildome: „Labai malonu, o kaip tavo vardas?“ Mergaitò juokdamasi tyliai i‰taria: „Kicò“. Taigi
pie‰inyje pavaizduotas objektas tampa lòle, kurià vaikas vaidina. Jeigu vaikams ‰i veikla labai pa-
tinka, tuomet krybin´ uÏduot∞ kiek atnaujiname – susitariame, jog dabar „Katiniukai i‰ paveiks-
liuk˜“ papasakos, kaip jiems patinka ms˜ grupòje. Tai ypaã naudinga mokantis pasakyti malo-
ni˜ ÏodÏi˜ apie savo grupòs draugus ir save.

Dailò: ugdymo principai, nuostatos, formos ir bdai
Kol vaik˜ elgesio dar nelemia tvirtai susiformav´ siekiami rezultatai, kol j˜ interesai vystosi spon-
tani‰kai, kol jie aplinkà paÏ∞sta nepaveikti màstymo ∞proãi˜ ir esti atviri pasauliui, yra pats palan-
kiausias metas per dail´ palaikyti, skatinti ir plòtoti vaik˜ krybines galias. Dailò veikia vaikà regi-
maisiais vaizdais, matomais plok‰tumoje ir erdvòje.

Dailòs veiklos organizavimo principai. Pedagogai turòt˜ suprasti, kas skatina arba slopina vaik˜
krybinius sprendimus dailòs veikloje bei kryboje bei gebòti:

•
per dail´ paskatinti krybin´ savirai‰kà;

•
i‰radingai palaikyti krybos procesà;

•
tinkamai vertinti sukurtus darbus bei ∞dòtas
pastangas, kad vaikus paskatint˜ naujiems
sumanymams.

Prie‰mokyklinòse grupòse dirbantys pedagogai turòt˜ siekti, kad dailò:

•
ugdyt˜ estetinius jausmus, jautrumà groÏiui,
etinòms bei etninòms vertybòms, turtint˜ pa-
saulòjautà, plòtot˜  dvasines krybines vaiko
galias;

•
ugdyt˜ krybin∞ màstymà, krybin´ vaizduo-
t´ (vaizduotòje kilusias mintis pavaizduot˜,
o meninò patirtis dar labiau praturtint˜
vaizduot´);

•
padòt˜ paÏinti pasaul∞ ∞vairiomis juslòmis
(kuri˜ dòka didòt˜ pastabumas visiems  su-
pantiems daiktams bei rei‰kiniams), Ïadint˜
jausmus ir emocijas (dÏiaugt˜si, gòròt˜si, i‰-
gyvent˜);

•
padòt˜ sukauptà patirt∞, kà jauãia ir Ïino,
savo idòjas i‰reik‰ti meno kalba, vaizdais,
jiems patiems geriausiai suprantamais simbo-
liais (ypaã tiems, kuriems sunkiau save
reik‰ti ÏodÏiais);

•
skatint˜ vaiko prigimtin∞ verÏimàsi prie meno,
atvert˜ kelià ∞ meno pasaul∞, ugdyt˜ menin´
nuojautà, harmonijos jausmà; skatint˜ ie‰ko-
ti originali˜ meninòs rai‰kos form˜ ir bd˜,
kurti naujas formas, vaizdus bei daiktus;

•
puoselòt˜ vaiko individualumà, skatint˜ sa-
vitos savirai‰kos ir krybos poreik∞; padòt˜
suprasti kit˜ bendraamÏi˜ jausmus, pama-
tyti j˜ krybini˜ sprendim˜ ∞vairov´ bei sa-
vitumà;

•
padòt˜ emociniam krybiniam vaiko laisvò-
jimui, suteikt˜ progos natraliai, be baimòs,
kaip nori reik‰ti savo svajones, mintis, i‰gy-
venimus bei jausmus, atskleisti savo santyk∞
su pasauliu; skatint˜ spontani‰kà krybà, pa-
laikyt˜ norà kurti;

•
skatint˜ ie‰koti, tyrinòti, eksperimentuoti,
dràsiai i‰bandyti medÏiag˜ galimybes, Ïaisti
jomis; padòt˜ ∞gyti patirties, kokiomis dailòs
priemonòmis ir medÏiagomis sòkmingiau-
siai ∞gyvendinti sumanymà;

•
garantuot˜ vaikui sòkmòs i‰gyvenimà, didi-
nant∞ pasitikòjimà, stiprinant∞  teigiamà sa-
v´s vertinimà („A‰ padariau, man pasisekò“)
net ir paãi˜ nekrybingiausi˜ vaik˜.
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Vaik˜ dailòs rai‰kos tem˜ pasirinkimo ypatumai. Organizuojant dailòs veiklà reikòt˜ atsiÏvelg-
ti ∞ vaik˜ amÏiaus galimybes bei dailòs raidos ypatumus. Neretai pedagogams kyla problem˜ mo-
deliuojant vaik˜ dailòs turin∞ bei ie‰kant tem˜ dailei. Penkeri˜ septyneri˜ met˜ vaikams didÏiul∞
dÏiaugsmà teikia spontani‰ka kryba bei pradiniai sàmoningos krybos laimòjimai. DÏiuginantis
atradimas – Ïmogaus (galvakojo) pie‰inys. Susidomòjimas t´siasi ir yra pagrindinò pie‰ini˜ tema.
Pie‰iami ne Afrikoje ar Alpòse gyvenantys Ïmonòs, bet asmeninò vaiko ‰eima ir svarbiausia – pats
vaikas. Pagrindinò jaudinanti tema yra kno dali˜ suvokimas, pavyzdÏiui, „Kai a‰ uÏsigavau kel∞“,
„A‰ su‰alau ir mano nosis skauda“, „Man skauda pilvà“, „A‰ valau dantis“ ir kt. Aktualios yra vi-
sos temos, kurios atspindi vaiko emocin∞ ar fizin∞ santyk∞ su jo aplinka bei yra susijusios su vaiko
(emocine ir fizine) savijauta.

Kai kurios temos galòt˜ bti labai asmeni‰kos ir svarbios vaikui, pavyzdÏiui, „Mano nauja sukne-
lò“, „Mane pastmò ma‰ina“, „A‰ pasimeãiau parduotuvòje“, „Mano namas sudegò“, „A‰ turiu
naujus batus“ ir kt.

Aktualios tarpusavio santykius atskleidÏianãios temos. Tema „Mano ‰eima“ padeda apmàstyti/su-
vokti kiekvienà ‰eimos nar∞ nuo tòãio iki kdikio sesutòs ir netgi katytòs. Temos „Mano namas
yra didelis“ ar „A‰ stoviu ant stalo“ leidÏia vaikui ∞sisàmoninti savo komunikatyvumà ir santyk∞ su
erdve bei supanãiais daiktais.

Vaikai daÏnai turi „temà“ savo viduje, ji gimsta spontani‰kai, pavyzdÏiui, Jonuko katò atsivedò ka-
ãiukà, arba rytà ∞ grup´ buvo atsine‰tas ne∞prastas ir ∞domus daiktas. Turòt˜ bti sudarytos visos
galimybòs vaikams i‰reik‰ti savo jausmus ir emocijas.

Turòt˜ bti pritariama ir tolimesnòms vaikui temoms, pavyzdÏiui, „Pirmas sniegas“, „Audra“, „Di-
delis gaisras“.

Kartais rai‰kos priemonò ar medÏiaga gali tapti tema vaik˜ dailei. Vaikai gali bandyti molio, tem-
peros, gua‰o, akvarelòs ir kit˜ priemoni˜ savybes bei eksperimentuoti. Svarbu, kad vaikas pajust˜
krybin∞ uÏsidegimà, savirai‰kos poreik∞, sòkm´ ir dÏiaugsmà savo kryba.

Dailòs gebòjim˜ ugdymo formos ir bdai
Ugdant vaik˜ dailòs gebòjimus svarbs trys aspektai: tinkamai suÏadinti krybin´ savirai‰kà dailòje,
i‰radingai palaikyti dailòs krybos procesà, tinkamai vertinti rezultatus bei ∞dòtas pastangas.

Vaik˜ suÏadinimo krybinei dailòs veiklai bdai

Turtinama patirtis, kaupiami ∞spdÏiai. Vaik˜ dailò atspindi j˜ pasaul∞. Vaikai pie‰ia remda-
miesi savo pastebòjimais ir patirtimi. Tie vaikai, kurie ∞gijo daug patirties apie Ïmoni˜, aplinkos,
daikt˜ ∞vairov´, turi ir daug idòj˜ dailòs krybai.

Kuo turtingesnò vaiko patirtis, tuo daugiau jis turi peno vaizduotei, tuo ∞vairesnò yra jo kryba
(pavyzdÏiui, apsilank´ prieplaukoje vaikai sukonstravo didel∞ laivo maketà; po diskusij˜ jie padarò
rodykles, pastatò Ïenklus, simbolius, pie‰ò, krò istorijas apie laivu plaukianãius Ïmones). Jautrs
vaikai patys atkuria savo ∞spdÏius, atgamina pojãius (pavyzdÏiui, „auk‰tyn – Ïemyn“ judes∞ s-
pynòse akimirksniu i‰gyvena ir gali pavaizduoti pie‰inyje), taãiau daugeliui reikia suteikti daug
∞vairios patirties, kol jis geba atspindòti tuos ∞spdÏius.

Kita vertus, svarbu ne tiek Ïinojimas, kiek poreikis turimà patirt∞ pritaikyti bei atspindòti savo k-
ryboje. Kuo gausesnò ir ∞spdingesnò patirtis, tuo didesnis siekis jà i‰reik‰ti. Vaikas nejauãia pasitikòji-
mo savo krybine rai‰ka paprastai dòl to, kad neturi pakankamai patirties. Jei vaikas ne∞sijauãia ∞
savo pie‰in∞, skatinimà reikòt˜ nukreipti ∞ patirt∞, o ne pie‰imo veiksmà (pavyzdÏiui, vietoj „nupie‰k,

kaip skini gòles“, pasilyti „parodyk, kaip skintum gòles“). Pedagogas gali stiprinti vaiko patirt∞
tol, kol jis ∞gis pasitikòjimà savo paties rai‰ka.

„Øsigyvenimas“ savo patirtyje paskatina krybinei rai‰kai. Detalizuojant patirties vaizdà, pade-
dant ∞sigyventi situacijoje bei prisiminti (pavyzdÏiui, „Kaip laikai rankas, kojas, kai ãiuoÏi?“, „Kaip
bni apsireng´s?“) yra tinkamas paskatinimo dailòs veiklai bdas. Toks pokalbis gali paskatinti
reik‰ti savo i‰gyvenimus ir jausmus savaip. Svarbu ne koreguoti vaik˜ krybin´ rai‰kà, bet verãiau
i‰gauti kuo didesn´ atsakym˜ ∞vairov´ (Kur? Kaip? Kada?).

Svarbiausias krybos stimulas vaikui yra jo asmeninò patirtis. Geriausia skatinti vaikus krybai
tokiais ∞spdÏiais, kurie tiesiogiai bt˜ susij´ su juo paãiu. Pagalba vaikui bus vertinga, jei tobulòs
vaiko paÏinimas, susij´s su jo asmeniu (pavyzdÏiui, vaiko pie‰inys taps i‰rai‰kingesnis, detalesnis
pasikalbòjus apie tai, kaip jis pats atlieka tuos veiksmus, kuriuos rengiasi vaizduoti pie‰inyje) bei
artimiausia aplinka.

ØspdÏius vaikas gali kaupti ∞vairiai. Gamta yra visos i‰minties ir vis˜ krybini˜ gali˜ ‰altinis.
Gamtoje ∞gyta patirtis ir ∞spdÏiai puikiai suÏadina mintis, jausmus bei norà tai i‰reik‰ti pie‰inyje.
Gamtos stebòjimas moko matyti groÏ∞, teikia gili˜ i‰gyvenim˜. Pie‰inius vaikai paprastai praturti-
na judesiu, emocij˜ rai‰ka, visa tuo, kas juos sudomino (pavyzdÏiui, vaikai, kurie nebuvo zoologi-
jos sode ir nematò gyvnòli˜, greiãiausiai savo mene j˜ ir nevaizduos). Gamtinòs medÏiagos rinki-
mas, form˜ bei spalv˜ paie‰ka, lap˜ bei Ïievòs ra‰t˜ tyrinòjimas yra gyvas ∞spdÏi˜ kaupimo pro-
cesas. Øgytus ∞spdÏius gali sustiprinti grupòs aplinkos praturtinimas matytais vaizdais (paveikslò-
liais, nuotraukomis), paãi˜ vaik˜ arba pedagogo uÏra‰yti pasakojimai specialioje knygelòje.

Vaik˜ patirtis nei‰nyksta, bet „verÏiasi“ ∞ j˜ pie‰inius. Kasdienò vaik˜ patirtis – matyt˜ ani-
macini˜ film˜ herojai – uÏplsta vaik˜ dail´. Paprastos nupie‰t˜ heroj˜ formos, j˜ judrumas,
spalvos yra artimi vaik˜ pasauliui. Vaikus domina tai, kas tampa vis labiau paÏ∞stama. PavyzdÏiui,
pedagogas pastebòjo, kad ∞dòmiau apÏiròjus nam˜, lang˜ apvadus, langines tarsi atgijo vaik˜ pa-
stabumas. Jie pradòjo ∞Ïvelgti ra‰tus ant vart˜, buities daikt˜, drabuÏi˜. Namai, pro kuriuos vaikai
daugyb´ kart˜ praeidavo j˜ nepastebòdami, pradòjo dominti. Pie‰iniuose savaime i‰nyko namo
„apskritai“ vaizdavimas, atsirado originalesni˜, pagraÏint˜ nam˜.

Turtinga juslinò patirtis, skonio, kvapo pajautimas, i‰gyvenimai klausa, lytòjimu, judesiu skati-
na krybos ∞vairov´. Vaikas bando nupie‰ti tai, kas jiems skanu, kà girdi, lieãia, mato, uÏuodÏia,
jauãia. PavyzdÏiui, pauosãius kvepal˜ dvelksmà, rodydamas savo reakcijà ∞ kvepalus vaikas gali
„‰okti tà kvapà“, paskui i‰sakyti ar parodyti spalvomis, kokius jausmus sukelia ‰is aromatas, ir
pie‰ti. Gali pie‰ti pasikalbòjus, kaip jauãiasi lietuje, kà jauãia braidÏiodamas su guminiais batais
per balutes, kaip junta liet˜ ant veido ar drabuÏi˜ ir kt. ·ie bdai suteikia ∞vairovòs vaik˜ idòj˜ ir
jausm˜ rai‰kai.

Stebimi, tyrinòjami aplinkos daiktai ir rei‰kiniai. Dailòs krybinei veiklai visada turi ∞takos ap-
linkos ir gyvenimo rei‰kini˜ stebòjimas. Vaik˜ dòmes∞ patraukia visa tai, kas aplinkoje graÏu,
ry‰ku, dinami‰ka. Susidurdamas kasdieniame gyvenime su gamtos, buities groÏiu, vaikas ne tik
gauna impuls˜ krybai, sukaupia regim˜j˜ vaizdini˜ atsargas, bet ir i‰moksta matyti aplinkà bei
∞pranta visur ie‰koti groÏio bei j∞ kurti. Ne veltui psichologai teigia, kad vaikystòje graÏioje gamto-
je gyven´s Ïmogus, visà gyvenimà yra jautresnis groÏiui.

Reali˜ objekt˜ visapusi‰kas apÏiròjimas, tyrinòjimas – tai geras bdas (nerodant nei pavyz-
dÏio, nei nurodant darbo eigos) i‰provokuoti vaikus savitam pie‰imui. Vaik˜ dailòs specialistò D.
Narvydaitò pateikò tok∞ pavyzd∞: ∞ grup´ atne‰ti vòÏliukà, vaikai j∞ apÏiri, dÏiaugiasi juo reik‰dami
savo emocijas, paklauso tyloje, kà vòÏliukas „kalba“; paskui, nusprend´, kad vòÏliukas i‰sigando
triuk‰mo, stengiasi jo negàsdinti; vai‰ina salotos lapeliu, dÏiaugiasi, kad jis ragauja Ïalumyn˜; ste-
bi, kaip jis vòÏlina tolyn. Po ilgo stebòjimo vòÏliukà i‰ne‰us i‰ grupòs, vaikai paprastai patys ima
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imituoti vòÏliukus. Jie uÏsimano pie‰iniu papasakoti apie vòÏliukà, net pie‰inyje „maitina“ j∞ lape-
liu. Gamtos rei‰kini˜ tyrinòjimas taip pat paskatina krybai (pavyzdÏiui, ∞vairiais bdais tyrinòj´
snaiges lauke, vaikai panorsta karpyti snaiges). Kartais tenka palaukti, kada vaikas pats ims klausi-
nòti: „Kas?“, „Kam?“, „Kodòl?“, ir tik tada jam padòti.

Stebimi, aptariami bei intuityviai i‰gyvenami meno kriniai. Kuo daugiau meno krini˜
mato vaikai, tuo labiau domisi jais, tuo greiãiau ∞gyja praktinòs veiklos gebòjim˜, o pastarieji pa-
deda plòtoti krybà. Meno krini˜ stebòjimas padeda vaikui atrasti realaus ir meninio vaizdo skir-
tybes, dailòs kalbos ypatumus. Vaikai pradeda pastebòti, kad dailininkai originaliai ir dvasingai rei‰-
kia savo i‰gyvenimus, o ne fotografuoja realyb´. Be to, nereikòt˜ praleisti progos pasikalbòti su
vaikais apie kartu su tòveliais j˜ aplinkoje, mieste, pakelòse matytas skulptras, paminklus, tauto-
dailòs bei kitus meno krinius.

Pastebòta, kad vaikus domina tie meno kriniai, kuriuose ry‰kiai atsispindi aplinka. Kas paÏ∞stama
ir sava, vaikui miela ir graÏu. Natrali gamta nulemia j˜ nuomon´ apie kurio nors peizaÏo teigia-
mas ypatybes. Spalv˜ gamos puikesnòs, mielesnòs akiai, ∞spdingesnòs ne bet kokios, o tos, kurios
labiausiai atspindi aplinkà.

Vaiko gyvenimas siejasi su pasaka, todòl jo aplinkoje turòt˜ bti pasaki‰kumu ir fantazija dvel-
kianãi˜ paveiksl˜, kuriuose jis rast˜ fantastin∞, dinami‰kà, dÏiaugsmingà, lyri‰kà pasaul∞ su Ïvòre-
liais, medÏiais, gòlòmis.

Vaik˜ dailòs tyrinòtojai diskutuoja dòl abstrakãi˜ paveiksl˜ rodymo vaikams. Kai kurie spontani‰-
kos vaik˜ krybos sampratai pritariantys mokslininkai silo vaikams rodyti btent abstrakãius
meno krinius. Nes esà vaikai verÏiasi ∞ laisv´, ∞ laisvà form˜ Ïaismà, siekia savirai‰kos, o suaugu-
si˜j˜ rpestis – i‰saugoti tà laisv´. Kiti mokslininkai abejoja, ar abstraktumas duoda pagrindo k-
rybos laisvei. Dar kiti labiau pritaria, kad vaikams reikia rodyti realistinio meno krinius. Todòl
pedagogai turòt˜ atsiÏvelgti ∞ tai, kokios yra kiekvieno vaiko galimybòs ir poreikiai.

Meno kriniais praturtinta aplinka daro poveik∞ vaik˜ estetinei nuojautai ir suteikia impuls˜
krybai. Sàlygi‰kai savaranki‰kas, intuityvus, „tylus“ krini˜ i‰gyvenimas savitai praturtina vaik˜
vaizduot´. Pasak dailinink˜, paveikslai yra sukurti tam, kad ∞ juos Ïiròt˜, o ne kad apie juos pasa-
kot˜. Be to, pasivaik‰ãiojimas po rudens laukus ir savo ∞spdÏi˜ papasakojimas pie‰iniu gali paskatin-
ti daÏniau paÏvelgti ∞ dailinink˜ paveikslus, be pamokym˜ pastebòti i‰rai‰kos priemoni˜ kalbà.
Kartais pravartu pasikalbòti, klausti vaik˜: „Kà tau ‰is paveikslas primena?“, „Kà tu jauti?“ ir kt.
ApÏirint meno krinius galima panaudoti m∞sles bei jas kurti patiems. Grupòs aplinkoje kartkar-
ãiais galòt˜ atsirasti dailòs knyg˜, album˜, reprodukcij˜ rinkini˜, spalvot˜ atviruk˜, nuotrauk˜ ir
kita. Svarbu ne analizuoti ar mokyti suprasti paveikslus, bet ∞kvòpti vaikus krybai.

Didel∞ poveik∞ vaik˜ dailei, sumanymams atsirasti turi paãi˜ vaik˜ krybos darbais (pie‰iniais, lip-
diniais, darbeliais i‰ gamtinòs medÏiagos ir kt.) puo‰ta aplinka.

Aplinkos praturtinimas tautodailòs kriniais ar jos motyvais gali suÏadinti vaikus savitai krybai. Tauto-
dailòs krinius ar jos motyvus galima pritaikyti ∞rengiant veiklos kampelius (tautodailòs motyvais puo‰ti
baldeliai, siuvinòti rankdarbiai, nòriniai, keramika, medÏio droÏiniai ir kt.). ·iuolaikin  ́mrin  ́statybà,
Ïaidimo aik‰teles, pavòsines, namelius, vartelius pravartu „su‰ildyti“ liaudies meno elementais. Kaime
prie‰mokyklinòs grupòs aplinkà deròt  ̃puo‰ti droÏinòtomis lang  ̃palangòmis, prieangiais, stogà – „Ïir-
geliais“. Nuolat matant liaudies meistr  ̃padarytus darbus, vaiko akis pripranta prie t  ̃vaizd ,̃ jie tampa
labai artimi. Aplinkos daiktai sudaro tam tikrà emocin∞ fonà ir Ïadina krybos poreik∞. Taãiau, atsiÏvel-
giant ∞ tai, kad nòra galimybòs vaikams matyti tik autenti‰kus tautodailòs krinius, galima naudoti su-
maÏintus j̃  maketus (modelius). Kadangi modeliams (suvenyrams) bdingi charakteringiausi tautodai-
lòs ypatumai, juos galima naudoti kaip vienà i‰ pagalbinĩ  priemonĩ . Vaikams gali bti pasilyta su-
rasti atitikmen  ̃realioje tikrovòje (kaimo aplinkoje, buityje, parodose).

Intuityvus meno vertybi˜ peròmimas „gyvose“ tradicijose – ypaã veiksmingas meninio ugdy-
mo bdas. Natraliai perimdami tradicijas, paproãius, dalyvaudami ‰ventòse vaikai pastebi meno
unikaliàsias savybes, tampa aktyviais kròjais (lipdo ‰vilpukus, margina kiau‰inius, kuria UÏgavò-
ni˜ kaukes). Kaip liaudies kròjai puoselòjo savo menà paãiame gyvenime, taip ir vaikai turòt˜ sa-
vo menà sieti su visokeriopu savo gyvenimu.

Stebòjimai, pokalbiai, krybinò veikla muziejuose bei parodose sudomina vaikus ir suÏadina
norà patiems kà nors padaryti. Liaudies kryboje jie gali pamatyti ∞vairi˜ fantastini˜ pauk‰ãi˜, gy-
vn˜, augal˜ ra‰t˜. Liaudi‰k˜ ddeli˜, ‰vilpuk˜ paprastos formos ir bdingi bruoÏai domina vai-
kus ir dràsina krybai. I‰moningai atkreipus dòmes∞, pasikalbòjus apie atskirus parod˜ ekspona-
tus, menininkus, j˜ krybà, medÏiagas, paskatinsime vaikus imtis pana‰ios krybos.

Muzikos krini˜, dain˜ klausymasis, ‰oki˜ stebòjimas ir paãi˜ vaik˜ muzikavimas gali suÏa-
dinti daug krybini˜ sumanym˜. Muzika, ritminis judesys ne tik suteikia malonumà, bet ir suÏa-
dina vaizdinius (pavyzdÏiui, kartà i‰klaus´ muzikos krin∞, vaikai „i‰girdo“ jrà ir, vieni kit˜ pa-
skatinti, i‰ turim˜ medÏiag˜ òmò daryti laivà, gamintis kepures, vòliavas ir kt.) bei pripildo vaik˜
menà jausm˜.

Spektakli˜ Ïiròjimas bei paãi˜ vaidyba suÏadina vaik˜ emocijas, i‰gyvenimus. Gr∞Ï´ i‰
spektaklio vaikai turòt˜ turòti galimyb´ tuoj pat i‰reik‰ti savo i‰gyvenimus pie‰iniu arba kitokia
dailòs veikla. J˜ paãi˜ vaidyba suÏadina vaizduot´ ir visokeriopos krybos poreik∞.

Îirinòjamos knygeli˜ iliustracijos, klausomasi Ïodinòs krybos. Vaik˜ knygeli˜ iliustraci-
jos teikia jiems dÏiaugsmo, ∞spdÏi˜, veda juos ∞ meno pasaul∞, ugdo fantazijà bei i‰mon´. Tai vai-
kams sukurtas, pritaikytas ir jiems visiems prieinamas menas. Jos suÏadina vaik˜ vaizduot´ ir norà
pie‰ti ne∞tikòãiausius dalykus (mònuleig∞, jr˜ lainerius, karÏygius). Vienos iliustracijos bna ai‰-
kaus pie‰inio, ∞prastini˜ spalv˜, kitos sudòtingesnòs: apibendrintas arba stilizuotas pie‰inys, deko-
ratyvus komponavimas ir ∞vairios spalvos. Jos padaro nei‰dildomà ∞spd∞ vaikams. J˜ Ïiròjimas
gali suÏadinti vaik˜ norà ir patiems sukurti ∞vairi˜ knyguãi˜ bei iliustruoti pasakojimus.

Vienas i‰ bene daÏniausiai taikom˜ idòj˜ dailòs rai‰kai paie‰kos bd˜ yra skaitom˜ knygeli˜ klau-
symas. Dingst∞ naujiems sumanymams suteikia kokios nors pasakos, apsakymo i‰traukos, eilòra‰ãi˜
klausymas. Kartais vaikai gali pie‰ti savo sukurtà, iliustruoti arba t´sti kur nors girdòtà pasakà (peda-
gogas pradeda sekti pasakà, o vaikai pie‰ia „kas nutiko toliau“), pavaizduoti apsakyme ar eilòra‰tyje
i‰girstà „istorijà“. Vaikai gali iliustruoti m∞sles, patarles, prieÏodÏius ar pie‰ti m∞slòs ∞minimà. Îodi-
nò liaudies kryba suteikia vaik˜ dailòs veiklai emocingumo, patrauklumo.

Dalyvaujama pokalbiuose, diskusijose. Krybinio problem˜ sprendimo bdai galòt˜ bti to-
kie pat populiars kaip ir Ïaidimai. Vaikai geba juos atrasti, jiems kyla ∞vairiausi˜ idòj˜. Vaik˜
vaizdiniams plòtoti galima pasinaudoti ∞vairiomis j˜ gyvenimo situacijomis. Galima pateikti su si-
tuacija susijusi˜ problemini˜ klausim˜ bei uÏduotòli˜, pavyzdÏiui, „Ar tu gali uÏ‰okti ant savo
‰e‰òlio?“, „Ar gali ‰e‰òlis judòti, kai Ïmogus nejuda?“, „Kas gyvena po Ïeme?“, „Kiek lietaus i‰kren-
ta, kai lyja?“, „Kà daryti, kad grupò tapt˜ ‰venti‰ka?“, „Kaip galòt˜ atrodyti knygelòs vir‰elis?“ ir
kt. Klausimai „Kas?“, „Kada?“, „Kur?“, „Kaip?“, „Kodòl?“) Ïadina laisvà vaizduotòs Ïaismà, spren-
dimo bd˜ paie‰kas, norà save i‰reik‰ti bei kurti. Klausimus, kurie kyla vaikams, galima peradre-
suoti jiems patiems. Eksperimentuodami jie patys atranda atsakymus.Vaiko noras ir pastangos at-
sakyti ∞ kilus∞ klausimà yra krybos pradÏia. Tuo metu arba arba vòliau vaikui kyla sumanym˜,
idòj˜, kurias jis daÏniausiai spontani‰kai ima ∞gyvendinti.

Probleminiai krybiniai pokalbiai papildo turimà patirt∞, turtina vaik˜ vaizduot´, ugdo kry-
bingumà. Per tokius pokalbius vaikai patys turòt˜ kelti klausimus bei ∞ juos atsakyti, be baimòs
silyti kad ir klaidingus sprendimus, i‰sakyti savo nuomon´, spòlioti, daryti i‰vadas. Kuo daugiau
kalbamasi su vaikais, tuo jie tampa pastabesni, tuo greiãiau sukaupia dailei reikiamos patirties. Su-
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Ïadinti vaik˜ vaizdinius galima kalbantis apie j˜ pie‰inòlius, ∞vairius paveikslòlius, silant prisiminti
arba ∞sivaizduoti (pavyzdÏiui, „Kà galvoja eÏiukas, kai eina medÏioti, grybauti, obuoliauti?“, „Kada
jis susirieãia ∞ kamuoliukà?“, „Kà primena jo kailiukas?“), analizuoti (lyginti su savo kno bei ju-
desi˜ pana‰umais ir skirtumais), Ïirint knyg˜ iliustracijas, nuotraukas ar tikrus daiktus.

Diskusijos, kaip vaik˜ padràsinimo dailòs krybai bdas, turòt˜ bti gyvos ir natralios. Vaikai
kaupia ∞spdÏius klausydami draug˜, pedagog˜, tòv˜ ar kit˜ suaugusi˜j˜ pasakojim˜. Jie skatina-
mi i‰sakyti savo nuomon´ bei argumentus. Pasakojim˜ ar vaizduojam˜ situacij˜ aptarimas vaikus
skatina dalintis mintimis pie‰iant, lipdant, konstruojant ir pan.

ÎaidÏiami krybiniai Ïaidimai. Krybin∞ màstymà skatinantys Ïaidimai ypaã taikytini ne to-
kiems krybingiems, uÏsidariusiems, nedràsiems vaikams. J˜ esmò – ∞vairi˜ ne∞prast˜ atsakym˜
ie‰kojimas ir susitarimas, kad nebus vienintelio atsakymo. PavyzdÏiui, ant lentos nupie‰iamas
koks nors linijinis motyvas arba pateikiama fotokopija, kuriuos vaikas gali uÏbaigti ∞vairiai. Ka-
dangi Ïaidimai yra laisvi, be jokios ai‰kios krypties, skatinantys variant˜ ∞vairov´, kai kurie vaikai
(kurie yra ∞prat´ prie vienintelio atsakymo) gali pajusti tam tikrà diskomfortà. Kai kurie vaikai ims
i‰dykauti, teikti jokio ry‰io su uÏduotòle neturinãi˜ pasilym˜. Tai rei‰kia, kad vaikai pradeda de-
monstruoti savo krybingumà, vaduotis i‰ prisitaikòli‰kumo. Krybinio màstymo Ïaidimai gali
bti kasdienòs veiklos dalis: vaikams atòjus ∞ grup´, ryto rato metu, i‰vykose, lietingà dienà grupò-
je, prie‰ i‰einant ∞ namus ir pan. (Tokius Ïaidimus pirmasis pasilò R. Schirrmacheris (1993), pri-
taikydamas E. P. Torrance’o (1966) maÏiems vaikams sukurt˜ test˜ pavyzdÏius).

Daugyb´ krybini˜ sumanym˜ suÏadina vizualinòs kombinatorikos Ïaidimai. Vaikai gali ie‰-
koti ∞vairi˜ variant˜ derindami, dòdami vienà ant kitos, dòliodami ratu, kvadratu i‰kirptas formas,
siluetus, lapus, Ïiedlapius, popieriaus atraiÏas ir kt. Jie gali sukurti begales pasaki‰k˜ ir graÏi˜ gòli˜,
medÏi˜, mi‰ko, ÏvaigÏdÏi˜, gyvn˜, gatvi˜, sankryÏ˜, miest˜ vaizd˜. Gali Ïaisti dekoravimo ele-
mentais (apskritimais, brk‰niukais, ta‰keliais, kryÏeliais, kvadratòliais, rombiukais, trikampòliais,
kriputòmis, lankeliais), „‰okinòjanãiais“ teptuko potòpiais, ‰tampuodami bei karpydami gali kurti
∞vairius motyvus, tautodailei artimus ra‰tus, staltiesòles, snaiges, skareles. Gali Ïaisti linijomis: raiz-
gyti, vedÏioti jas „be galo“, daryti kilpas „auk‰tyn ir Ïemyn“, pie‰ti vienà ‰alia kito vingelius, ban-
geles, lankelius, sukti linijas centro link ir i‰ centro, uÏpildyti linijomis kokià nors formà, paãi˜
nusipie‰tà ir i‰sikirptà siluetà (pauk‰ãiuko, pelòdos, Ïuvies), daug kart˜ apvedÏiotit nusipie‰tà
daiktà ar priklijuotà formà, pie‰ti „diagramas“. Spalvindami ar braukdami kryÏelius ant languoto
popieriaus gali kurti raidÏi˜, pauk‰ãi˜, drugeli˜, tulpi˜, egli˜ ir kitus variantus. Kiekvienas atradi-
mas suÏadina vaik˜ vaizduotòje vis nauj˜ idòj˜.

Neretai galima tikòtis, kad i‰gyvenimai i‰ Ïaidimo persikels ∞ vaik˜ pie‰inius ar lipdinius. Pavyz-
dÏiui, po „kelionòs laivu“ vaikas sumano pie‰ti, kad jis plaukia laivu, kad i‰ laivo mato pasaki‰kà
jros dugnà ir pan.

Stebimas krybos procesas ir dalyvaujama jame. Didel∞ poveik∞ vaik˜ krybos impulsams rastis
turi krybos proseso stebòjimas dailòs studijose, dirbtuvòse, kitoje aplinkoje. Lankantis tapybos
bei keramikos studijose, tradicini˜ liaudies amat˜ dirbtuvòse (kur dirba droÏòjai, puodÏiai, audòjai),
stebint juvelyro darbà susidaro ypaã palankios sàlygos vaikui anksti imtis meninòs krybos.

Didel∞ ir nei‰dildomà ∞spd∞ gali palikti susitikimas su menininku, kuris ãia pat pie‰ia, tapo, pa-
rodo, kaip droÏia medÏio Ïaislel∞, lipdo i‰ molio ddel´, pamoko paãi˜ paprasãiausi˜ medÏio ar
molio dekoravimo bd˜. Nuo‰irdus, paprastas pasakojimas (apie procesà, medÏiagas, j˜ apdirbi-
mà, ∞rankius), emocinga kalba, tikra veido i‰rai‰ka labai sujaudina vaikus. Darbas kartu su me-
nininkais arba kitais krybingais suaugusiaisiais ∞kvepia vaikus krybai. Galima pasikviesti
∞vairi˜ sriãi˜ meninink˜ (karpytojà, juost˜ audòjà, pynòjà, marguãi˜ margintojà, ‰iaudinuk˜ k-
ròjà ir kt.), kurie pamokyt˜ vaikus j˜ galimybes atitinkanãios krybos bei tradicini˜ darbeli˜. Ø
grup´ galima pasikviesti ir tòvelius, kad jie perteikt˜ savo patirt∞, pamokyt˜ ∞vairi˜ darbeli˜. Kai

kada paties pedagogo kryba gali tapti impulsu vaik˜ dailei. Kai pats pedagogas imasi pie‰ti ar
lipdyti, kurti teatro dekoracijas ar apipavidalinti patalpas, kai pasilo nauj˜ idòj˜, tikòtina, kad ∞
krybin´ veiklà ∞sitrauks ir vaikai.

Pasiloma ∞vairi˜ dailòs priemoni˜ ir medÏiag˜. Kai kuri˜ vaik˜ krybingumui suÏadinti pa-
kanka tik pasilyti dailòs priemoni˜ ar medÏiag˜ (daÏ˜, molbertà, teptuk˜, popieriaus ir kt.).
Pie‰iant, modeliuojant paãios priemonòs skatina ie‰koti ∞vairi˜ sprendim˜. Vaikai nori naujas me-
dÏiagas paliesti, i‰tyrinòti j˜ savybes, eksperimentuoti jomis (pavyzdÏiui, Dalytò sumai‰ò dvi spal-
vas: raudonà ir baltà. Labai nustebusi pasakò: „Îiròk Ïiròk, pasidarò rausva“). Vaikai tyrinòja ir
atranda tam tikras rai‰kos galimybes. Tokio tyrinòjimo bei manipuliavimo rezultatas teikia di-
dÏiul∞ dÏiaugsmà, stimuliuoja tolesn´ veiklà. Juslinio smalsumo suÏadinimas gali skatinti ∞sitraukti ∞
veiklà. Pirmà kartà paòmus mol∞, gali pakakti vien patirti jo savybes: koks tas molis – ‰iltas ar ‰al-
tas, ar galima ∞besti ∞ j∞ pir‰tà, ar lengva j∞ minkyti. Kartais medÏiaga gali bti duodama „lipdyti kà
ir kaip nori“, kartais – paai‰kinama, kaip ja naudotis. MedÏiag˜ tyrinòjimas padeda i‰laisvinti in-
tuicijà, veda ∞ naujus atradimus, ugdo gebòjimà pasirinkti bei apsispr´sti.

Netikòt˜ sumanym˜ kyla krybinei veiklai pasilius netradicini˜ medÏiag˜ ir priemoni˜.
Gamtinò medÏiaga (va‰kas, pjuvenos, medÏio droÏlòs, to‰is, Ïievò, rie‰utai, kankoròÏiai, lapai,
Ïiedlapiai, spygliai, smòlis, molis, akmenòliai) yra krybos ‰altinis. Ji suÏadina tam tikrus pojãius
(kvepia, a‰tru, sulimpa) ir norà i‰bandyti. Kuo ∞domesnò i‰orò, tuo ∞domiau vaikams dirbti. Jiems
labai patinka mai‰yti ko‰es, todòl gamtoje mielai patys pasigamins ∞vairi˜ spalv˜ daÏ˜ (pavyzdÏiui,
i‰ molio, juodÏemio, smòlio, put˜, ir kt.).

I‰bandomos ∞vairios dailòs technikos, krybinòs veiklos bdai. Øvairi˜ dailòs technik˜, krybi-
nòs veiklos bd˜ (kartais ne∞prast˜) i‰bandymas i‰laisvina krybines vaik˜ mintis, Ïadina idòjas,
savaranki‰kà veiklà. Galima pasilyti ∞prastus dalykus panaudoti ne∞prastu bdu. Krybinius
sumanymus Ïadina ∞vairios leidykl˜, spaustuvi˜, parduotuvi˜ bei buitinòs atliekos. Svarbu, kad
medÏiagos tikt˜ konstruoti, pertvarkyti, pritaikyti. I‰ ∞pakavimo dòÏuãi˜ vaikai daÏniausiai konst-
ruoja laivus, ma‰inas, gyvnòlius, i‰radingai panaudoja ∞vairi˜ faktr˜ ir spalv˜ audinius bei atrai-
Ïas, tapo ant keramini˜ plyteli˜, lanksto i‰ mink‰tos spalvotos vielos (pavyzdÏiui, po televizijos lai-
dos apie gyvnus Mantas surado ∞vairi˜ dòÏi˜ dideliam maketui daryti, rado galvos, kno, uode-
gos atitikmen˜). Galima pasilyti daryti ∞vairias figras i‰ porolono ar jo juost˜, pary‰kinti, i‰gra-
Ïinti daÏais ar lipnaus popieriaus gabalòliais. Galima pie‰ti magnetu (ant kietesnio popieriaus lapo
ar kartono, uÏtepus daÏ˜, paberiama sàvarÏòli˜, ir, braukant magnetu i‰ kitos lapo pusòs, i‰ sàvar-
Ïòli˜ susidòsto figros). Galima pie‰ti naudojant klijus (popieriaus lapas apibarstomas smòliu, sau-
su moliu, kad prilipt˜ ten, kur patepta klij˜). Klijams i‰dÏivus galima dekoruoti, papildyti pie‰i-
n∞ daÏais, akvarele, tempera ir kt.

Kartais galima sugalvoti kit˜, netradicini˜ krybinòs veiklos bd˜: pie‰ti ant ∞vairi˜ pavir‰i˜,
daikt˜, – „prakalbinti“ juos; pie‰ti ant ‰aligatvio plyteli˜ ∞vairaus storio teptukais, voleliais, o kad
„kriniai“ i‰likt˜ ilgiau, nupurk‰ti bespalviu laku; pie‰ti gua‰u ant stiklo, veidrodÏio, padòkl˜,
plastikini˜ mai‰eli˜; gua‰o daÏais pie‰ti teptuku, daÏyti voleliu arba apipurk‰ti ant grind˜ patiestà
ar ant sienos pakabintà paklod´ (galima apipurk‰ti ant paklodòs pakabintas paãi˜ i‰sikirptas for-
mas, lapus, gòles ir kt.); pie‰ti ant lango stiklo teptuku, voleliu gua‰o daÏais ar tempera; pie‰ti ant
linoleumo, ant didelio kamuolio, ∞vairiai j∞ ∞sivaizduojant. Galima panaudoti plastikinius butelius:
pie‰ti ant j˜, priberti ∞ vid˜ ∞vairi˜ spalv˜ smulki˜ sòkl˜, akmenòli˜, smòlio, prikim‰ti spalvot˜
popieròli˜ ir kt.; ∞vairius audinius: dekoruoti gua‰u ar akvarele sausas ir drògnas skareles, apipurk‰-
tus vandeniu vienspalvius mar‰kinòlius; pakeisti juod˜ ir spalvot˜ skòãi˜ i‰vaizdà.

Gamta atpalaiduoja vaikus, suÏadina emocijas, ∞kvepia bei „silo“ medÏiag˜ krybai ∞vairiu met˜
laiku. Îiemà galima pasilyti spalvoto vandens pripildytais purk‰tuvais ant sniego purk‰ti ∞vai-
riausius pie‰inius; pur˜ sniegà mai‰yti su sausais daÏais, o kai sniegas nusidaÏo, minti spalvotus pò-
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d˜ takelius; statyti spalvotas pilis (i‰ spalvot˜ led˜, su‰aldyt˜ ∞vairi˜ form˜ plastmasiniuose inde-
liuose, smòlio formelòse), kurti ‰erk‰no pie‰inius (pie‰iant gua‰u lauke ant ap‰erk‰nijusio stiklo).
Pavasar∞, vasarà galima pasilyti pie‰ti tuo, kas randama lauke: Ïemòs ar molio grumsteliais, ‰akelò-
mis, Ïolòs stiebeliais, gòli˜ Ïiedais, lapais. Svarbu lauke turòti ∞vairi˜ pie‰imo priemoni˜ (va‰kini˜
kreideli˜, pie‰tuk˜, flomasteri˜, popieriaus, kartono gabalòli˜), kad vaikai ãia pat galòt˜ i‰reik‰ti
patirtus ∞spdÏius arba „uÏfiksuoti“ savo pastebòjimus (vabalòlius, Ïoles, lapus, medÏio Ïievòs ra‰-
tus). Galima daryti ∞vairius atradimus (pavyzdÏiui, didelio popieriaus lapu apvyniojus medÏio ka-
mienà ir braukant va‰kine arba aliejine kreidele, atrasti nuostabius medÏi˜ Ïievòs ra‰tus). Galima
„aprengti“ medÏius (ant kamieno pie‰ti nepakartojamus medÏi˜ drabuÏius), kurti nuostabius spal-
votus vaizdus suliejant, mai‰ant ∞vairi˜ spalv˜ dòmes (patiesti popieriaus lapà ant Ïemòs, apibarsty-
ti sausais daÏais ir apipurk‰ti vandeniu). Kai ‰vieãia maloni saulutò, galima paÏaisti su smòliu ir gip-
su (i‰lyginti smòl∞, tada pir‰tu nupie‰ti ry‰kià figrà, aplink pie‰in∞ supilti nedidel∞ pylimà ir pilti
ant pie‰inio vandeniu praskiestà tir‰tà gipsà; sukietòjusià gipso plok‰tel´ nuimti ir ‰epetòliu nuva-
lyti smòl∞). Suradus pievoje akmen∞ dideliais teptukais dekoruoti gua‰u arba purk‰ti daÏais. Gali-
ma daryti ∞vairiausias figras i‰ akmenuk˜ (stingstanãiu smòlio ir klij˜ mi‰iniu klijuoti ∞vairi˜ for-
m˜ ir dydÏi˜ akmenukus, paskui juos nuspalvinti gua‰u). I‰ akmenuk˜ galima kurti mozaik˜
plok‰teles (∞ smòlio ir klij˜ mi‰in∞ kokioje nors plok‰ãioje formoje, pavyzdÏiui, saldaini˜ dòÏutòje,
dòlioti natralius ar nuspalvintus akmenòlius). Pramogoms ir Ïaidimams galima susikurti linksm˜
ar kitokios i‰rai‰kos balion˜ (pripstus balionus apklijuoti lipniu popieriumi, sumirkytomis po-
pieriaus juostelòmis, apipie‰ti gua‰u). Ruden∞ mi‰ko aik‰telòje i‰ nukritusi˜ lap˜, kankoròÏi˜, gili˜,
ka‰ton˜ galima kurti ∞vairius paveikslus, „rudenòlio veidà“ ir kt.

Øgyvendinami savo paãi˜ sumanymai, kuriama spontani‰kai. Kurdami spontani‰kai vaikai
yra ne∞tikòtinai iniciatyvs ir i‰radingi. Puoselòjant paties vaiko mint∞, skatinant j∞ teikti savo pa-
silym˜ vaiko krybingumas ugdomas veiksmingiausiai. I‰ vis˜ Ïaisl˜ geriausias Ïaislas bus tas,
kur∞ pagamins pats vaikas. Tegu tai bus paprasta bulvò su keturiais pagaliukais – vaikas ∞dòs ∞ jà
savo krybin´ sielà ir jam ji virs pasaki‰ku Ïvòrimi ar maÏa avele. Be to, pastebòta, kad paãi˜ vaik˜
sumanytuose pie‰iniuose bna kur kas daugiau tiesi˜, lenkt˜, ∞striÏ˜, apskrit˜ linij˜ nei tikslingai
pedagogo sumanytuose pie‰iniuose.

Pasiloma dailòs veiklos idòja ar tema. Kartais vaikams pakanka pasilyti patrauklià idòjà ar
mint∞, kuri suÏadina vaizdinius (pavyzdÏiui, „Kas tau atsitiko savaitgal∞?“). Vaikams galima pasi-
lyti keletà idòj˜ ar veikimo variant˜. Matant, kad vaikui sunku pasirinkti, apsispr´sti, reikòt˜ jam
padòti. Siejant su artimiausiais vaik˜ i‰gyvenimais galima pasilyti iliustruoti poezijos ar muzikos
krin∞, pie‰ti savo svajoni˜ namel∞, savo nuotykius, mylimà mamyt´, pasaki‰kas pilis, pauk‰ãi˜ ar
Ïvòreli˜ gyvenimà Ïiemà, katytòs nuotykius, pasak˜ veikòjus, kit˜ planet˜ gyventojus, miestà mò-
nulyje, vandens deiv´, undinòl´, povandenin´ karalyst´, Ïuvis bangose, audrà naktyje ir kt. Kartais
dailòs veiklos idòjos ar temos gali kilti natraliai (pavyzdÏiui, vaidybai prireikus kauki˜, deko-
racij˜ arba kuriant plakatà knyg˜ savaitei). Taãiau silant temà svarbu per daug nenurodyti, ne-
uÏslopinti krybinòs vaiko savirai‰kos. Beje, tinkamai pasilytos bendros temos gali „uÏkròsti“ bei
∞traukti ∞ krybà visus vaikus, padòti atrasti savit˜ krybini˜ sprendim˜.

Svarbu, kad bt  ̃silomos suasmenintos, vaikui reik‰mingos idòjos ir temos, nes vaizduotòs pasaulis pir-
miausia siejasi su paties vaiko emociniu patyrimu bei  subjektyviais santykiais su aplinka. Vaikas papras-
tai renkasi pie‰ti ar lipdyti tai, kas j∞ jaudina, domina ir jam rpi. Todòl visi pasilymai ir veikla turòt˜
bti susij́  su „a‰“ ir „mano“ (pavyzdÏiui, „A‰ laukiu gimimo dienos“, „Nauja mano suknelò“ ir kt.).

Be to, vaikui svarbi dailòs veiklos motyvacija. Krybinò veikla tampa patrauklesnò, jei vaikas mato
krybos prasm´. Pastebòta, kad mògindami kurti kà nors itin prasminga, nesàmoningai vaikai
tampa labai aktyvs ir atkakls. Vaikui ∞domiau veikti, kai mato savo darbo paskirt∞. Pats stipriau-
sias motyvas – asmeninis veiklos reik‰mingumas vaikui. Krybinò vaik˜ veikla labai praturtòja,
kai yra motyvuojama konkreãi˜ tiksl˜ (pasigaminti ‰tampukà vasaros suknelei ar uÏuolaidoms

marginti, sukurti ra‰tus staltiesei, kilimà piktajam ar gerajam burtininkui, ornamentà stendui, pa-
sidaryti dòÏut´ daiktams, Ïaislà, UÏgavòni˜ kauk´, dovanòl´ draugui, sveikinimo atvirukà mamai).
Svarbu, kad motyvai neimt˜ slopinti krybos laisvòs (pavyzdÏiui, darbeli˜ darymas tik dòl paro-
dymo suaugusiesiems ar siekiant susilaukti pagyrimo). Toks siekis gali uÏgoÏti krybos proceso
dÏiaugsmà vardan ∞tikimo suaugusiesiems.

SprendÏiamos krybinòs probleminòs uÏduotòlòs. Vaikams galima pasilyti ∞vairi˜ problemi-
ni˜ uÏduotòli˜. PavyzdÏiui, kad vaikai suprast˜, jog skirtingos spalvos sukuria skirtingà nuotaikà,
galima pasilyti i‰ ∞vairi˜ spalv˜ pasirinkti tinkamiausià pie‰iant, pavyzdÏiui, tema „DarÏelio kie-
me sutemo“. Siekiant paskatinti krybin∞ vaik˜ aktyvumà galima pasilyti spòlioti, numatyti, pa-
vyzdÏiui, „Kas nutiks, jeigu?“, „Ar snaigòs yra vienodos?“, „Kiek Ïali˜ atspalvi˜ galime rasti Ïolòje,
medÏiuose, krmuose bei grupòs aplinkoje?“ Vaikai paskatinami ∞siÏiròti, eksperimentuoti, ie‰-
koti atspalvi˜ ir pan.

Svarbu, kad pateikiamos uÏduotòlòs bt˜ ne tik probleminòs, bet ir krybinòs. Neretai pasitaiko,
kad pedagogai pasilo ai‰k˜ sprendimo bdà ir ai‰k˜ atsakymà, vaikui bereikia bti tik atlikòju. Ta-
ãiau kai atsakymo turi ie‰koti pats vaikas, pasilymas tampa krybà Ïadinanãia uÏduotòle. PavyzdÏiui,
klausimai „Kaip i‰ molio ir spygli˜ padaryti eÏiukà?“, „Ødomu, kaip atrodyt˜ pie‰inys, jei kreidele
nupie‰tum ant ‰iurk‰taus popieriaus?“ skatina vaikà pat∞ ie‰koti krybinio sprendimo. Teminòs k-
rybinòs uÏduotòlòs, pavyzdÏiui, „Linksmieji ra‰tai“, „Îydintis sodas“, „Pasaki‰ki pauk‰ãiai“, jau sa-
vaime Ïadina vaizduot´, kelia tam tikr˜ asociacij˜, nuteikia krybi‰kai i‰plòtoti pasilymà.

Øsitraukiama ∞ meninius projektus bei grupinius krybinius darbus. Meniniai projektai  su-
teikia vaikui galimyb´ visapusi‰kai pajusti meno pasaul∞ paãiam aktyviai veikiant, ie‰kant ir atran-
dant, sprendÏiant problemas, numatant. Viena meninòs veiklos sritis praturtina kità, harmoni-
zuoja visapusi‰kà menin∞ suvokimà, savirai‰kà bei krybà vaizdu, ÏodÏiu ir garsu. Suaugusysis
∞Ïvelgia, fiksuoja vaikams kilusias idòjas, kartu su vaikais (kartais ir j˜ tòvais bei kitais suaugusiai-
siais) kuria j˜ ∞gyvendinimo projektus. Meno projektai galòt˜ jungtis su kitomis vaik˜ veiklos sri-
timis, pavyzdÏiui, Ïaidimais, muzika, vaidyba, kalba, Ïodine kryba, kasdiene veikla bei ‰ventò-
mis. Veikl˜ siejimas skatina originalià rai‰kà ∞vairiomis meno priemonòmis.

Savoti‰ku projektu galòt˜ tapti savaranki‰kas grupòs aplinkos krimas bei tvarkymas. Vaikai patys
nusprendÏia, kaip puo‰ grup´ savo krybos darbais, rengia darb˜ ekspozicijas, pristato bei ko-
mentuoja parodòles. Pasijusdami architektais, dailininkais mintyse ar popieriuje vaikai gali projek-
tuoti grupòs baldelius, lentynòles, langus, duris, j˜ puo‰ybà, spalvas. Gali diskutuoti, kà apie gru-
pòs aplinkà pasakyt˜ liaudies menininkas (po i‰vykos ∞ muziej˜, tautodailòs parodà), tartis dòl sa-
vo krybos darb˜ ekspozicij˜ ∞rengimo. Kartu su kitais vaikais i‰ ∞vairios medÏiagos (kartono, dò-
Ïi˜, gamtinòs medÏiagos) gali modeliuoti nam˜, sodyb˜ ar miesto maketus, pie‰ti plakatus dideliems
renginiams ar ‰ventòms. Gali kurti pasirengimo ∞vairioms ‰ventòms (Kalòdoms, Vasario 16-ajai,
UÏgavònòms, Gandrinòms, Velykoms ir kt.) programas, pasirinkti eilòra‰ãius, daineles, ‰okius, pa-
sigaminti karnòles, kaukes, teatro personaÏus, dekoracijas, simbolinius Ïenklus, kvietimus, siur-
prizus, dovanòles, sukurti ‰venti‰kà aplinkà; gali projektuoti gòrio ir groÏio savaitòs veiklà ir kt.

Patirti sav´s atradimo dÏiaugsmà ∞vairiose meno srityse gali padòti organizuojama meno diena, k-
rybinòs rai‰kos savaitò, i‰vyka ∞ parodà, spektakl∞, koncertà. Dienos ar savaitòs tampa kupinos
dÏiaugsmo, muzikinòs bei Ïodinòs krybos, vaidybos, nauj˜ rai‰kos bd˜, netradicini˜ medÏiag˜
bei technik˜ bandym˜.

Bendri grupiniai darbai ir ilgalaikòs idòjos Ïadina krybin´ vaik˜ iniciatyvà, i‰plòtoja vaik˜ dail´.
Keli˜ ar daugelio vaik˜ bendradarbiavimas teikia dÏiaugsmo, papildo vienas kito krybà. Vaikai
kartu gali pie‰ti paveikslus (pavyzdÏiui, kelioni˜), rengti albumus, apipavidalinti sukurt˜ knygeli˜
vir‰elius ir pan. Kartais vienà darbà gali daryti savait´ ar ilgiau (pavyzdÏiui, „austi“ (pie‰ti) ilgà
juostà Vasario 16-osios ‰ventei, daryti atvirukus mamytòms).
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Dailòs rai‰kos, krybos proceso plòtojimo bdai
Daugiausia patirties ir gebòjim˜ ∞gyjama veikiant. Kad ir auk‰ãiausio estetinio lygio krini˜ stebòji-
mas neturi tokio poveikio vaik˜ dailei kaip praktinis veikimas. Japon˜ patirtis rodo, kad ∞vairiais
pratimais, manipuliuodami spalvotu popieriumi, vaikai gali i‰mokti skirti daugyb´ spalv˜ bei atspal-
vi˜. Taãiau suaugusieji turòt˜ suprasti, kad penkiameãiui padarytas „darbelis“ vis dòlto nòra svarbes-
nis nei pats krybos procesas. DaÏai, teptukas, popierius ar drobò jau savaime Ïada malon˜ procesà.

Sukuriamos tinkamos sàlygos bei palaikoma krybinò atmosfera. Viena i‰ btin˜ krybos
palaikymo sàlyg˜ yra teigiamos emocinòs aplinkos, toleranti‰kos krybinòs atmosferos sukrimas. K-
rybinòs veiklos pobdis reikalauja jaukios, krybin´ vaizduot´ Ïadinanãios aplinkos. Vaikas turò-
t˜ laisvai pasirinkti (pie‰ti  sòdòdamas ar stovòdamas prie stalo, molberto, lentos), galòti laisvai
prieiti prie dailòs priemoni˜ ir medÏiag˜, knyg˜ lentynòli˜ bei paÏiròti pro langà. Auklòtojos kal-
ba turòt˜ bti ai‰ki, maloni, natrali, paprasta. Vaikai turi patirti dÏiaugsmà pie‰dami, aplikuoda-
mi, lipdydami figròles ir pan. Prie‰ingu atveju blogòja nuotaika, paÏeidÏiamas vaiko dailòs kry-
bos nuo‰irdumas, pasaki‰kumas, paslaptingumas. Formals reikalavimai prie‰tarauja meninòs k-
rybinòs veiklos pobdÏiui, slopina dÏiaugsmingà nuotaikà bei susidomòjimà.

Muzika, ritmas ir judesys i‰laisvina vaik˜ idòj˜ rai‰kà teptuku ir daÏais, padeda i‰gauti lipdom˜ fi-
gròli˜ ∞vairov´. Dirbdami vaikai paprastai nori klausytis j˜ vaizduot´ Ïadinanãios muzikos. Tokiam
emociniam fonui sukurti tinka ∞vairi muzika, taip pat ir liaudies muzika, dainos, ‰okiai, polkos.

Îaidybiniai elementai suÏadina teigiamas emocijas, paskatina dràsiau reik‰ti savo mintis, pie‰i-
mas tampa ∞domesnis ir patrauklesnis. Per Ïaidybin´ veiklà galime padòti vaikams savo jògomis
Ïengti pirmus Ïingsnius ∞ meno pasaul∞ (pavyzdÏiui, vaikai renka „Spalv˜ karalien´“, rengia „Susi-
draugavusi˜ spalv˜ ‰vent´“, ima vienas i‰ kito interviu apie tai, koki˜ spalv˜ draugystò jiems la-
biausiai patinka, rengiasi „parodos atidarymui“ ir kt.). Dailòs kampelyje vaikai gali Ïaisti kempi-
nòlòmis ir vandeniu, gali jas karpyti, ∞vairiai derinti priklijuodami; gali Ïaisti su vandeniu: daÏyti
j∞, pilstyti mai‰ant spalvas, plakti kiau‰ini˜ plaktuvu. Îaisdami su ∞vairiomis medÏiagomis ir prie-
monòmis patys vaikai atranda, kas yra „linija“, „forma“, „pavir‰ius“. Îaidybinò emocinò aplinka
paprastai paskatina vaikus kalbòti apie savo pie‰inius (pavyzdÏiui: „Jroje audra, va kokios ban-
gos. O i‰ jros i‰plaukia slibinas“).

Turòt˜ bti sudaromos sàlygos krybiniam vaik˜ impulsui i‰reik‰ti. Reikia i‰ anksto paruo‰ti
pie‰imo priemones, kad vaikas i‰kart po patirt˜ ∞spdÏi˜ galòt˜ pie‰ti. Neretai ryte ateidami ∞ gru-
p´ vaikai jau turi ∞spdÏi˜ ir yra sugalvoj´, kà noròt˜ pie‰ti, sukonstruoti, nulipdyti. I‰ anksto pa-
siruo‰ti reikia tam, kad vaikai neprarast˜ entuziazmo, nuotaikos, jiems netekt˜ atidòti norimos
veiklos. Svarbu, kad turimomis priemonòmis ar medÏiagomis vaikai galòt˜ pasinaudoti bet kada,
kai tik jiems kyla noras.

Vaikai nevienodai uÏtrunka ∞gyvendindami savo sumanymus. Svarbu, kad nebt˜ ribojama k-
rybos trukmò ir laikas. Kai kurie vaikai t´sia darbà vòliau ar net kità dienà, kai kurie j∞ atlieka
impulsyviai per kelias minutes. Kai kurie nori su juos sudominusia medÏiaga veikti visà dienà ar
savait´. Taãiau nedaug vaik˜ gali uÏsiimti daile valand˜ valandas.Nereikòt˜ reguliuoti nei darbelio
uÏbaigimo laiko, nei jo kokybòs. Vaikas pats puikiai Ïino, kada ir koks darbelis pabaigtas. Neretai
galima i‰ vaik˜ i‰girsti: „A‰ jau baigiau“, „Jau viskas“. Jei vaikas pageidauja, krybos produktai ga-
li bti paliekami darbo vietoje, ir prie j˜, jei panoròs, jis galòs sugr∞Ïti.

Vaikams reikia laisvòs savitai ∞gyvendinti savo sumanymus, keisti juos arba j˜ atsisakyti. Kry-
bos procese suaugusysis neturi dominuoti, o tik, jautriai reaguodamas ∞ vaik˜ poreikius, patarti
jiems, padòti. Pasirinkimo laisvò didina krybos laisv´. Vaikai tokià laisv´ ∞gyja, jei gali vadovautis
savo idòjomis bei pasirinkti temà, jei gali pasirinkti bdà toms idòjoms i‰reik‰ti, jei gali patys regu-
liuoti savàj∞ krybin∞ procesà. Vaikai gali pasirinkti, kà jie nori daryti (turin∞), kokiu bdu tai daryti

(procesà), kaip atrodys pabaiga (rezultatà). Vaikai laisviau jauãiasi, jei yra apsivilk´ tam skirtais dra-
buÏiais (prijuostòlòs, chalatòliai ar tiesiog uÏsegti nugaroje vyri‰ki mar‰kiniai), jei nereikia stengtis
saugoti stal˜ ar grind˜ (jie turòt˜ bti uÏkloti), jei gali patys nuspr´sti, ar jiems dirbti stovint, ar sò-
dint, pasidòjus priemones ant stalo, grind˜ ar pritvirtinus prie molberto ir pan. Jeigu veikloje aktyves-
nis yra pedagogas (nuolat „reguliuoja“), vaiko krybinò laisvò yra varÏoma.

Be to, ∞gyvendinant sumanymus reikòt˜ atsiÏvelgti ∞ vaik˜ nuomon´ bei poreikius. Tai suteiks
procesui ∞vairumo, vaikai galòs parodyti savo ∞takà darbo procesui ir turiniui, geriau patenkinti sa-
vo interesus. Gali atsitikti taip, kad vaikai pasilys toki˜ originali˜ idòj˜, apie kurias pedagogas
nebt˜ net ir pagalvoj´s. Saugumo pojtis i‰bandant naujà patyrimà bei veiklos bdus vai-
kams yra labai svarbus. Jie turi jaustis pakankamai saugs galòdami rizikuoti, klysti ir dràsiai ∞gy-
vendindami savo idòjas.

Siloma rinktis dailòs rai‰kos priemones ir medÏiagas bei stebimas j˜ panaudojimas. Indivi-
dualus apsisprendimas, ko reikia sumanymui ∞gyvendinti, skatina ie‰koti ∞domesni˜ krybini˜
sprendim˜. Gera, kai vaikas pats renkasi priemones norimam efektui pasiekti – renkasi tokias, ko-
kios jam patinka, tegu ir „klysdamas“. Todòl svarbu, kad vaikai lengvai galòt˜ j˜ rasti (bt˜ leng-
vai prieinamas ∞vairi˜ spalv˜ popierius, Ïirklòs, pie‰tukai, teptukai, klijai, kleisteris, pagaliukai, flo-
masteriai, sàvarÏòlòs, audinio atraiÏos ir pan). MedÏiaga turi bti sudedamoji krybos dalis. To,
kaip naudoti medÏiagas, neturi bti mokoma atskirai nuo krybos proceso. Jei tai bus daroma ne
dòl krybinòs savirai‰kos, bus maÏa naudos.

Net ir gabiausias vaikas gali patirti nusivylimà, jei mògindamas i‰reik‰ti save naudos netinkamas
arba sumanymo neatitinkanãias priemones. Vaikai turi dirbti su tikromis priemonòmis, kaip ir su-
augusieji, o ne Ïaislinòmis. Pasilydami tikras priemones tarsi sakome vaikams: „Js esate kry-
bingi menininkai, ir jums galima patikòti atitinkamas priemones ir medÏiagas“. Taãiau netinka-
mai organizuojant dailòs veiklà (nurodinòjant, kà, kaip, i‰ ko daryti) brangios priemonòs nei‰gel-
bòs ir negarantuos vaik˜ krybingumo. Priemonòs turi bti auk‰tos kokybòs, kad vaikai neturòt˜
daug vargo ir galòt˜ lengvai jas suvaldyti (pavyzdÏiui, vaikui visai nenorint skysti daÏai gali nubògti,
plaãiai pasiskleisti). Be to, parenkamos priemonòs ir medÏiagos turi atitikti amÏiaus reikmes. Gal-
bt nereikòt˜ medÏiag˜ pasilyti pernelyg gausiai, nes tada vaikai gali apsiriboti pavir‰utini‰ku susi-
paÏinimu arba tik Ïaisti ar i‰mòtyti. I‰ 2–3 priemoni˜ tinkamiausià vaikai pasirenka lengvai. No-
rint suteikti krybai naujumo, padòti krybingiau naudotis medÏiagomis, reikòt˜ periodi‰kai jas
keisti. Taãiau ne per daÏnai, nes vaikams reikia laiko i‰bandyti ir i‰mokti dirbti su tam tikra me-
dÏiaga, kad galòt˜ laisvai reik‰ti savo mintis ir jausmus.

Tà paãià medÏiagà vaikai gali panaudoti dirbdami skirtinga technika (vienas vaikas kreidà gali nau-
doti linijoms pie‰ti, kitas – spalvinti plaãiàja briauna). Jaunesniems vaikams svarbs flomasteriai –
dòl intensyvaus ir ai‰kaus pòdsako, o penkiameãiams bei ‰e‰iameãiams svarbesnis linijos i‰rai‰kingu-
mas. Todòl neretai jie renkasi pie‰tukà, kuriuo galima parodyti smulkiausias detales. Øprat´ rinktis
priemones, vaikai patys atranda rai‰kos galimybes: mylimos katytòs kailio mink‰tumà perteikia
daugybe plon˜ suglaust˜ linij˜, o lito karãius vaizduoja storomis ir a‰triomis linijomis, parody-
dami jo jògà ir gròsmingumà. Taip linija tampa rai‰kos priemone. I‰ patirties vaikas suÏino, kad
kreivos linijos bna skirtingos, jei nevienodai spaudÏiama, jei pie‰iama kita kreidos briauna. Veik-
dami neretai vaikai patys netikòtai atranda dailòs priemoni˜ panaudojimo efektus (pavyzdÏiui, nu-
varvinti ar la‰inti daÏus).

Skatinama eksperimentuoti, tyrinòti  ir atrasti. Vaik˜ dailò klesti ten, kur yra nuotykis, kur
jauãiama, kad to dar nebuvo, kur yra visi‰ka eksperimentavimo laisvò. Vaikai patys turòt˜ ie‰koti
sprendim˜, eksperimentuoti dailòs priemonòmis, medÏiagomis, tyrinòti j˜ savybes, i‰bandyti rai‰-
kos galimybes (pavyzdÏiui, ∞pylus per daug vandens, daÏai pasidarò nery‰ks arba nubògo per pie-
‰in∞, ir vaikui tenka spr´sti, kà daryti). Vaikai intuityviai pajunta, kad ∞takos turi medÏiaga, prie-
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monò, technika. Kai kada ∞vairiausi˜ eksperiment˜ su medÏiagomis bei dailòs rai‰kos priemonò-
mis gali pasilyti veiklà stebintis pedagogas, pavyzdÏiui:

-
-

s

-

•
eksperimentuojant mai‰yti spalvas, i‰gauti
tinkamiausià spalvà ar spalv˜ derin∞; i‰ban-
dyti spalv˜ pokyãius pridedant baltos ar juo-
dos spalvos; padaryti naujà spalvà spalvoto-
mis kreidelòmis (kreidelòs ‰onu braukiant
vienà spalvà ant kitos); ie‰koti sodri˜ ir blan-
ki˜ spalv˜ la‰inant daÏus ∞ vanden∞ skirtin-
guose indeliuose; daryti ∞vairi˜ spalv˜ Ïaidi-
m˜ te‰là; i‰gauti ∞vairius ‰viesos efektus skir-
ting˜ spalv˜ skaidròmis);

•
i‰bandyti molio savybes, atrasti vis nauj˜ pa-
vidal˜ (i‰spaudÏiant tarp pir‰t˜, baksnojant,
voliojant rutul∞, koãiojant lazdeles, suplo-
jant blynà, i‰tempiant, sugnaibant gabaliu-
kais ir kt.);

•
atrasti, kaip i‰sidòst´ vaik˜ pie‰iniai popie-
riaus lape (kai kurie po visà popieriaus lapà,
kai kurie eile ar ant linijos, kai kurie kampe
ar ratu, ir kt.);

•
atrasti pie‰imo priemoni˜ paliekamus pòdsakus
(pie‰tukas – plona linija, kuri kinta nuo ran-
kos paspaudimo; flomasteris – vientisa ir ga-
na stora linija; teptukas su daÏais – juostelòs ir
dòmòs, ir kt.);

•
i‰bandyti pie‰imà rankomis. I‰ skysto krakmo-
lo, kvieãi˜ te‰los, muilo pasigamintais daÏais
bandyti pie‰imo bei ‰tampavimo ranka gali-
mybes (kaip kum‰ãiu, delno ‰onais, pir‰tais
padaryti linijas, skritulius, zigzagus, skurius,
atspaudus; kaip vienu kartu (dviem nudaÏy-
tais pir‰tais) i‰gauti abi ki‰kio ausis; kaip i‰-
kart (skirtingomis spalvomis nudaÏytais pir‰-
tais) i‰gauti gaidÏio uodegà; kaip sukiojant,
braukant, antspauduojant sumai‰yti spalvas,
ir kt.).

Teikiama pagalba, pamokoma. Siekiant i‰saugoti ir puoselòti vaik˜ smalsumà ir krybingumà,
reikia laukti, kol vaikui prireiks pagalbos. Daug svarbiau vertinti vaiko pastangas nei „primesti“
suaugusi˜j˜ sumanymà. Reikia nepamir‰ti, kad pagalba vaikui turi bti labai atsargi ir ne∞kyri,
palaikanti krybinius vaiko impulsus bei padedanti ∞sigyventi ∞ savo dail´. Kuo labiau vaikas susies
dailòs veiklà su savimi, tuo ji taps reik‰mingesnò, tuo labiau vaikas ∞sitrauks ∞ ‰ià veiklà.

Reikòt˜ stebòti, ar vaikas ∞sijauãia ∞ tai, kà daro, ar nekartoja: „A‰ nemoku“, „Kà dar padaryti?“ Jei
vaikas Ïvalgosi, bla‰kosi, meta darbà ir vòl sugr∞Ïta – jam ‰i veikla nerpi. Toks vaikas daÏnai nesi-
remia savo patirtimi, nei‰rei‰kia savo i‰gyvenim˜. Reikòt˜ pagalvoti, kaip „i‰judinti“ jo savirai‰kà.
Ir prie‰ingai, jei vaikas susidomòj´s, „siela ir knu“ i‰gyvena tai, kà daro, komentuoja bei pasakoja
apie tai, kà vaizduoja, jo akyse spindi atradimo dÏiaugsmas, – vadinasi, jis pasitiki savo jògomis,
∞sigyveno ∞ savo krybà ir jokios pagalbos jam nereikia.

Pie‰imo turinys paprastai formuojasi pie‰iant. Kai kada benutrkstanãià (rodanãià  vaizduotòs stab-
telòjimà) vaik˜ veiklà galima prat´sti i‰plòtojant pradòtà mint∞, prapleãiant vaik˜ vaizdinius (pa-
vyzdÏiui: „Gal dar kas nors kitoje geleÏinkelio pusòje gyvena?“, „Ar noròtum dar kà nors nupie‰ti?“,
„Ar galvojai apie tai, kur tavo vòÏlys gyvena, kuo jis maitinasi?“). Jei vaikas, tarkime, nupie‰ò ‰un∞ ir,
atrodo, pritrko ∞kvòpimo, galima paprasãiausiai paklausti: „Ar tu Ïaidi su savo ‰uniuku?“, „Kur tu
Ïaidi, kambaryje ar lauke?“ ir pan. DaÏniausiai po toki˜ klausim˜ vaikas prat´sia sumanymà, pie‰i-
nyje atsiranda nauj˜ motyv˜. Gal vaikas ir nebandys prat´sti darbo, taãiau vòliau pradòs matyti, kad
ilgiau dirbant ir ∞dedant daugiau pastang˜ darbelis tampa ∞domesnis, detalesnis. Pedagogas turòt˜
bti atsargus, kad pagalba netapt˜ komentavimu, kas nupie‰ta neteisingai ar nevykusiai. Be to, derò-
t˜ ∞sitikinti, ar vaikui ‰iuo metu patarim˜ reikia, ar jie nepakenks vaiko rai‰kai.

Kai kuri˜ dalyk˜ vaikus vertòt˜ ir pamokyti. Ko pamokyti, priklauso nuo sumanymo pobdÏio
ar tikslo. Galima vaikams paai‰kinti bendruosius naudojimosi priemone principus. Kai kuriuos vai-
kus reikòt˜ pamokyti laikyti pie‰tukà, teptukà, kreidà, tam tikr˜ medÏiag˜, dailòs priemoni˜ (po-
pieriaus, pie‰tuko, anglies, akvarelini˜, gua‰o bei temperos daÏ˜) naudojimo procedros, paai‰-
kinti j˜ ypatybes ir vaizdavimo galimybes. Krybinis darbas kartu su vaiku natraliai pamoko vai-
kà, labai praturtina krybin´ jo veiklà. Taãiau jei vaikas negali laisvai reik‰ti sav´s, pamokytas
technini˜ dalyk˜ jis laisvòs ne∞gis.

Mokyti vaikus technikos nebtina, jà atranda patys vaikai, ji tobulòja sulig vaiko poreikiais. Øvald´s
technikà vaikas gali vaizduoti savo gyvenimo ∞vykius ir i‰gyvenimus, be ypating˜ sunkum˜ kurti
vaizdus, kuriuos tik panoròs. Su dÏiaugsmu vaikas vienà po kito popieriaus lapus margins dòmò-
mis, potòpiais, ‰trichais, vaizduodamas besisukanãius rudens lapus ar i‰ lòto besileidÏianãias snai-
ges. Pasisekusius veiksmus paprastai vaikai kartoja daug kart˜, lyg demonstruot˜ savo sòkm´. Ta-
ãiau jei technika trukdys, vaikas pajus nesòkm´, nusivils, greitai pavargs, ir krybos procesas ne-
teiks dÏiaugsmo.

Paskatinama, palaikoma, padedama pajusti sòkm´ ir dÏiaugsmà. Jei suaugusieji teigiamai
vertina vaiko sumanymus, j∞ pagiria, vaikas patiria teigiam˜ emocij˜, kurios vòliau skatina kar-
toti pana‰ius veiksmus, tikintis toki˜ pat maloni˜ i‰gyvenim˜. Pedagogas turòt˜ tik patarti savo
sumanymus ∞gyvendinanãiam vaikui, o ne vadovauti ar „primesti“ savo ∞sivaizduojamo rezultato
model∞. Susidomòjimas vaiko kryba, dòmesio atkreipimas neretai paskatina vienu prisòdimu
nupie‰ti kelis pie‰inius, juos rodyti ir dalinti artimiesiems. Padràsinimas skatina krybos ∞vairo-
v´. Jei padràsinama dirbti savaranki‰kai, savitai reik‰ti mintis, suÏadinama iniciatyva naujiems su-
manymams. Ypaã reikòt˜ padràsinti bei skatinti pasitikòti savo jògomis bijant∞ pie‰ti, suvarÏytà
vaikà. V. Lowenfeld ir L. Brittain silo su vaiku pasikalbòti: „Jei tu btum dideliame kambaryje,
ar stovòtum kamputyje? Gal smagiai lakstytum po visà kambar∞? O kaip jaust˜si pie‰tukas, jei leis-
tum bògioti po ‰ità didel∞ lapà? Manai, pasilikt˜ kamputyje? Parodyk, kaip jis elgt˜si“. Suaugusi˜j˜
pritarimas didina vaiko pasitikòjimà, teigiamà sav´s vertinimà. Pagyrimas paskatina domòtis meni-
ne veikla. Svarbu, kad pagyrimas bt˜ atsargus ir nukreiptas ne ∞ rezultatà, o ∞ procesà, ∞sitraukimo ∞
veiklà skatinimà, ∞ pastangas („A‰ matau, kaip tu stengiesi dirbti“). Taãiau pagyrimai pravarts ne vi-
sada. Pagyrus vieno vaiko pie‰in∞, kiti vaikai, taip pat noròdami pagyrimo, gali stengtis kopijuoti. Jei
bus pastebimos vaiko pastangos, i‰vengsime noro kopijuoti pagirtus pie‰inius.

Kurdamas vaikas turi jausti pasitenkinimà, dÏiaugsmà dòl savo pasiekim˜. Kiek dÏiaugsmo jis
patiria, kai pasigamina Ïaisl˜, kai vaidinimui sukuria dekoracij˜, kauki˜, kai pasidaro savo smulk-
menoms dòÏut´ ar kità kok∞ daiktà. Jei vaikas veikia savaip, kad ir keverzodamas kartoja judesius
su vis didòjanãiu tikrumu, jo pasiekimai jam suteikia didel∞ pasitenkinimà. Organizuojant krybi-
n´ vaik˜ veiklà reikia pagalvoti apie vaiko sòkm´ ir gerà savijautà. Kai vaikui sekasi, dailò tampa
pasitenkinimo ‰altiniu, stipròja teigiamas sav´s vertinimas. Netgi susidurdami su pastang˜ reika-
laujanãiais sprendimais bei medÏiagomis vaikai (ypaã laisvi bei pasitikintys) gali patirti atradim˜
bei sòkmòs dÏiaugsmà. Sòkmingas vaiko darbelis taip pat yra geras stimulas tolesnei krybai. Ta-
ãiau pernelyg sunki ir detalizuota veikla gali sutrikdyti vaikus ir baigtis nesòkme (pavyzdÏiui, si-
lant kirpti kartonin∞ vabalà su daugybe koj˜).

Skatinamoji dailòs rai‰kos rezultat˜ galia
Svarbu, kad vaikas pastebòt˜, jog jis gali kurti ir sukurti tam tikrus jam ir kitiems svarbius darbelius.

Skiriama dòmesio vaiko krybos darbeliams. Suaugusi˜j˜ susidomòjimas, darbelio pripaÏini-
mas, pie‰ini˜ demonstravimas, uÏra‰yto pasakojimo apie juos skaitymas paskatina vaikus domòtis
menu. Vaik˜ darbeliai gali bti ∞vairiai panaudojami grupòs gyvenime: apipavidalinant pa-
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talpas, teatro dekoracijas, aplinkà ‰venãi˜ metu; rengiant parodòles ugdymo ∞staigoje bei tòv˜ dar-
bo vietose; darbeliai dovanojami sveãiams, tòveliams. Vaik˜ aki˜ lygyje gali bti rengiamos paro-
dòlòs, darbeliai i‰dòstomi lentynòlòse, Ïaidim˜ kampeliuose ir kitaip demonstruojami. Savo nuo-
‰irdumu, originalumu ir nestandarti‰kumu jie pagyvina aplinkà, suteikia jaukumo ir ‰ilumos.
Svarbu, kad vis˜ vaik˜ darbeliai susilaukt˜ dòmesio, bt˜ atrastos teigiamos j˜ ypatybòs, pastebò-
tos kiekvieno vaiko pastangos i‰reik‰ti save. Padarytas Ïaislas, kuriuo galima Ïaisti kartu su drau-
gais, arba patalp˜ papuo‰imas dailòs darbeliu teikia vaikui dÏiaugsmo bei pasididÏiavimo, kad jo
darbelis reikalingas visiems. Tai, kà vaikas sukrò ar padarò, turi bti panaudota (jei tai lòlò, ja rei-
kòt˜ ne tik dÏiaugtis, bet ir Ïaisti). Toks dòmesys bei susidomòjimas suteikia vaikams sparnus, ska-
tina toliau kurti, dràsiau reik‰ti savo mintis ir jausmus.

Labai svarbu drauge su vaiku dÏiaugtis jo darbu, stengtis suprasti jo vaizduojamà mint∞, para-
ginti nupie‰ti ir kitus i‰gyventus ∞vykius. PasidÏiaugimas pie‰iniais – tai pasidalinimas idòjomis,
nauj˜ technik˜ atradimas. Japonai silo organizuoti dÏiaugimosi darbeliais situacijas. PavyzdÏiui,
sukurtus lipdinius eksponuoti vejoje, Ïavòtis j˜ ∞vairumu, sukonstruotus laivelius plukdyti vande-
nyje, Ïaisti padarytais Ïaislais, puo‰tis paãi˜ nulipdytais keraminiais papuo‰alais, vaidinti su paãi˜
sukurtomis kaukòmis. Kartais pedagogai dÏiaugiasi tuo, kad vaikas bent „ka nors daro“. Taãiau
tai gali bti ‰ablonais, kopijavimu pagr∞stas darymas, kurio rezultatas – ant sienos kabantys vieno-
di vaik˜ darbai. Juose nòra nei i‰gyvenimo, nei vaizduotòs rai‰kos, nei pasitenkinimo.

Taãiau nereikòt˜ daugiausia dòmesio kreipti ne ∞ vaiko pastangas, o ∞ jo sukurtà produktà. Pirmà
kartà nedràsiai savo asmenin´ patirt∞ atspindinãio vaiko krybos rezultatas vargu ar bus „ry‰kus“.
Svarbu nepaÏeisti besirandanãio vaiko nusiteikimo i‰reik‰ti save laisvai, nesidangstant standartais.

Pasikalbama apie vaik˜ krybà, aptariami bei vertinami dailòs darbeliai.  Darbeli˜ aptarimas
padeda kiekvienam vaikui pajusti, kad jo pastangos yra reik‰mingos ir kit˜ vertinamos. Reikòt˜ pa-
stebòti ∞dòtas vaik˜ pastangas (pavyzdÏiui: „Jonai, tu ‰∞ rytà tikrai daug dirbai su spalvomis“), de-
ramai ∞vertinti tegu ir „Ïalius“ bandymus. Kiekvienos pastangos vertinimas Ïadina iniciatyvà, pasiti-
kòjimà, savo svarbumo bei savaranki‰kumo pojt∞. Vaikas pradeda laukti, kada vòl kils ger˜ min-
ãi˜, ir tikòtis, kad jos vòl bus priimtos ir ∞vertintos. Tai Ïadina norà kurti, kai kà ∞gyvendinti, kai
kà pakeisti, reik‰ti vidines ir i‰orines galias (nors jos vaikui dar nòra visai ai‰kios).

Dailòs darbeli˜ Ïiròjimas, aptarimas, klausimai turòt˜ skatinti stebòti, pamatyti kad ir atsitiktinòs
rai‰kos ypatumus (pavyzdÏiui, „Kuriame pie‰inyje medis senas, palenktas?“, „Kuriame ki‰kutis at-
rodo greiãiausias, kuriame – snaudalis, tinginòlis?“). Tikro ir simbolinio vaizdo gretinimas ugdo
vaik˜ pastabumà, moko rasti ry‰ius tarp vaiko kuriam˜ Ïenkl˜ ir i‰orinio pasaulio.  PavyzdÏiui,
vaikams gali bti rodomi nam˜ siluet˜ pie‰iniai ir pateikiami ∞vairs klausimai: „Ø kà pana‰us tavo
namas?“, „Ar namas prie gatvòs pana‰us ∞ tavo pie‰inius?“, „Kà tu matai pro savo namo langà?“,
„Ar yra tavo name garaÏas?“, „Kodòl tokios splavos tavo namas?“

Kartais apÏirint pie‰inòlius patartina uÏduoti problemini˜ klausim˜, pavyzdÏiui, „Kuris sunkveÏi-
mis veÏa sunkiausià krovin∞?“ „Gal gali pasakyti, kuris vaikas nupie‰ò berÏà, kuris egl´?“, „Kodòl
tau taip atrodo?“ Kartais paakinti naujiems sumanymams bei suÏadinti norà tobulinti darbelius
galima klausiant apie ∞dòtà darbà, pavyzdÏiui, „Kà tu buvai suman´s padaryti?“, „Ar yra tokia deta-
lò, kurià noròtum pakeisti?“, „Kuri dalis tau labiausiai patinka?“

Kalbantis apie dailòs darbelius meno ar paties veikimo terminais, pavyzdÏiui, „‰viesus“, „tamsus“,
„ry‰kus“, „bly‰kesnis“, „tamsesnò spalva“, „stora, plona linija“, „lygus“, „mink‰tas“, „‰iurk‰tus“,
„dygliuotas“, „slidus“, „ra‰tuotas“, „dantytas“, „gruoblòtas“, „Onute, ‰ie geltoni lapeliai, kuriuos
nupie‰ei, i‰ tikr˜j˜ yra ry‰ks“, padòsime vaikams suprasti j˜ atradimus ir galimybes. Reikòt˜ ska-
tinti paãius vaikus pasakoti apie savo krybà. Pasakojimas uÏra‰omas knygelòje, lankstinòlyje, tie-
siog ant popieriaus ir pakabinamas ‰alia vaiko pie‰inio arba padaromi garso ∞ra‰ai, kuriuos vaikas
gali i‰girsti dar kartà. Surengus darbeli˜ parodòl´ pravartu suteikti vaikams galimyb´ vienam su ki-

tu apie juos pasikalbòti. Reikòt˜ su vaikais pasikalbòti ne tik apie nuveiktà darbà, ∞dòtas pastangas,
bet ir apie j˜ jausmus, estetinius i‰gyvenimus.

Kartais suaugusieji nepakankamai supranta autenti‰k˜ krybini˜ i‰gyvenim˜ vert´. Atkreipti dò-
mes∞ ∞ krinio „menkumà“ bt˜ Ïalinga. Tai paskatint˜ vaikus galvoti apie rezultatà, „kokyb´“,
kuri jiems tiesiog nesuvokiama. Svarbu nesijuokti i‰ daÏnai „nevykusiai“ sukonstruoto darbelio ar
pagaminto Ïaislo. Jei pripaÏinsime krinio svarbumà, kad ir kokio „menkumo“ jis bt˜, suteiksi-
me vaikui pasitikòjimo, nuteiksime laisvai krybai. O nepriklausomai galvojantis vaikas ne tik
∞dòs daug triso, bet ir imsis krybinòs rai‰kos.

·okis: ugdymo prioritetai, nuostatos, formos ir bdai
Ugdant prie‰mokyklinio amÏiaus vaik˜ ‰okio gebòjimus prioritetiniai yra ‰ie uÏdaviniai:

•
sudaryti sàlygas spontani‰kai vaik˜ ‰okio
rai‰kai, kuri teikt˜ vaikams teigiam˜ i‰gyve-
nim˜, Ïadinti vaik˜ poreik∞ reik‰ti save ir
komunikuoti ‰okio priemonòmis;

•
sudaryti sàlygas ∞gyti ‰okio element˜ (laiko,
erdvòs, jògos) naudojimo ‰okant pagrindus;

•
sudaryti sàlygas toleranti‰kai krybinei ap-
linkai, kuri leist˜ vaikui bti atviram, lais-
vam, dràsiai tyrinòti, ie‰koti, nebijoti su-
klysti darant krybinius sprendimus;

•
sudaryti sàlygas vaikui pripaÏinti ir vertinti
savo knà tok∞, koks jis yra, puoselòti ir plò-
toti savo kinestezines galias, toleruoti kito-
kio kno sudòjimo ir savito judòjimo sti-
liaus vaikus;

•
vertinti vaiko ‰okio gebòjim˜ ugdymosi
procesà ir pasiekimus, skatinant ir pabrò-
Ïiant asmenin´ paÏangà.

Nuostatos ir bdai vaik˜ ‰okio rai‰kai skatinti
Bti vaik˜ ‰okio veiklos partneriu, veiksmo dalyviu. Pedagogui kartu su vaikais dalyvaujant
∞vairioje ‰okio veikloje (‰okant, kuriant, stebint), vaikai jauãiasi emoci‰kai saugs, nes suaugusysis
tampa j˜ Ïaidim˜, rateli˜, ‰oki˜ partneriu, draugu, su kuriuo tiesiog gera dÏiaugtis ir i‰gyventi
kartu veikiant. Ypaã pravarti neÏodinò uÏduoãi˜ pateikimo forma, kai kartu su vaikais ‰okama,
improvizuojama, i‰ anksto neai‰kinant ir nerodant judesi˜ ar Ïingsni˜. Kai pedagogas atsistoja
prie‰ vaikus, parodo ir paai‰kina, kà reikia daryti (kaip atlikti vienà ar kità judes∞, kaip sujungti ju-
desius ar kokie tie judesiai turi bti), vaikui nelieka nieko kita, tik atkartoti pateiktà medÏiagà, ko-
pijuoti pedagogo judesius, jo judòjimo stili˜. Taip uÏkertamas kelias vaiko ie‰kojimams, savito ju-
dòjimo stiliaus, atliepianãio vaiko kno sudòjimo ir judòjimo ypatumus, formavimuisi, vaizduotòs
atsiskleidimui. Vaikas tiesiog ∞spraudÏiamas ∞ ròmus „kaip reikia teisingai daryti“. O juk ‰okyje,
kaip ir kituose menuose, nòra vienintelio teisingo sprendimo ar rezultato. Kai pedagogas kartu su
vaiku juda (‰oka, improvizuoja), vaikas intuityviai seka jo judesius ir kartu stiebiasi auk‰tyn, len-
kiasi ∞ ‰onà, paduoda rankà, Ïemai pasilenkia ar sukasi ant vienos kojos. UÏduotis (krybines, im-
provizacines, ‰okio judesi˜ ar Ïingsni˜ mokymosi) patartina kas kiek laiko kartoti, leisti vaikui
priimti judesius, ∞prasminti, padaryti juos savus, bet reikia ir suteikti pakankamai laiko vaikui ie‰-
koti sav˜ judesio i‰rai‰kos priemoni˜. Skubant, siekiant tik greito parodomojo rezultato, nelei-
dÏiant vaikui suvokti, patirti, apsiprasti ir surasti, formuojasi neigiama jo nuostata ∞ rai‰kà ‰okio
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priemonòmis, nes tai tampa jam svetima, nepriimtina, ne∞domu. Efektyviausia ugdymo procese
yra tinkama Ïodini˜ ir neÏodini˜ uÏduoãi˜ pateikimo bd˜ dermò: veikiama kartu su vaikais ir,
jei kas jiems nesiseka, kiekvienam atskirai atsargiai patariama, kaip bt˜ galima ‰ià problemà i‰-
spr´sti.

Saugoti ir puoselòti vaiko individualumà. Labai svarbu jautriai reaguoti ∞ savità vaiko kno su-
dòjimà, judòjimo stili˜, fizines galimybes ir ypatumus, specialiuosius poreikius. Kur∞ laikà atidÏiai
stebòjus, kaip vaikas Ïaisdamas, ‰okdamas juda, kokios yra prigimtinòs jo galimybòs, polinkiai, vò-
liau nesunku kryptingai plòtoti natral˜ kinestezin∞ jo potencialà, siejant su kitais jo pojãiais (re-
gòjimo, klausos, lytòjimo) bei krybiniu, paÏintiniu aktyvumu. Penkeri˜ ‰e‰eri˜ met˜ vaiko jude-
siai jau yra gana koordinuoti, jis gali atlikti daugumà nelokomotorini˜ a‰ies (stovint vietoje stieb-
tis, tptis, lenktis, linguoti) ir lokomotorini˜ (bògti, eiti, ‰uoliuoti, suktis, verstis erdvòje i‰ vieno
ta‰ko ∞ kità) judesi˜. Daugiau dòmesio reikt˜ skirti integruotam judòjimui (kai vir‰utinò kno da-
lis daro nelokomotorinius, o apatinò – lokomotorinius judesius, t. y. einant kryÏiuoti rankas prie‰
save, bògant sukioti galvà (dairytis) ir pan.). Kinestezines vaiko galias, reikalingas ‰okio rai‰kai,
plòtoti galima natraliais judesiais – òjimu, bògimu, ‰okinòjimu, vertimusi, lenkimu, i‰tiesimu, at-
sipalaidavimu, ∞sitempimu, sukimusi, supimusi, lingavimu, spyruokliavimu ir kt. Kaitaliojant ju-
desi˜ tempà, ritmà, krypt∞, kno padòt∞, suteikiama pradÏia pirmosioms ‰okio improvizacijoms.
Eksperimentavimas, lydimas vaizduotòs, jausminio stimulo, turòt˜ teikti vaikams dÏiaugsmà ir
norà ie‰koti, mokytis. Siejant vaizduotòs ir kno kinestezini˜ gali˜ plòtojimo procesus, vaikams
suteikiama galimybò natraliai panoròti i‰mokti pa‰okti ∞vairiau, greiãiau ir ∞domiau, sugalvoti,
kaip kà nors pavaizduoti ar sukurti. Turi bti skatinamas sveikas, natralus, nevarÏomas vaiko
noras judant geriau paÏinti savo knà, jo galimybes. Labai atsargiai reikòt˜ silyti mokytis ∞vairi˜
Ïanr˜ (baleto, pramoginio, estradinio ‰okio, breiko ar kt.) ‰okio judesi˜, ypaã „blizginti“ atlikimo
technikà, nes kiekvienas Ïanras formuoja tam tikrà judòjimo stili˜, kuris vaikui dòl jo fizinòs san-
daros gali bti nepriiimtinas, o kartais net ir kenksmingas, reikalaujantis nenatralios laikysenos.
Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikams yra svarbu formuotis taisyklingà laikysenà (kai raumenys nòra
nei pernelyg ∞tempti, nei sutraukti, kai knas yra laisvas ir paslankus), taisyklingo kvòpavimo ∞g-
dÏius (kad judant, ‰okant nepritrkt˜ kvapo), pusiausvyros pojt∞ bei koordinacijà. Mokydamiesi
pajusti savo knà, jo judesius, vaikai i‰moksta geriau j∞ kontroliuoti, atpalaiduoti ir paruo‰ti sudò-
tingesnei veiklai.

Organizuoti ∞vairiapusi‰kà vaik˜ ‰okio rai‰kà, pabròÏiant procesà ir jo teikiamus teigiamus
i‰gyvenimus. Tolesnei vaiko rai‰kai ir komunikacijai ‰okio priemonòmis labai svarbi teigiama vai-
ko ‰okio patirtis. Kai vaikui linksma, malonu ir ∞domu ‰okti, kurti, sugalvoti savo judesius, tyrinò-
ti, ie‰koti, tai skatina j∞ toliau bandyti, tobulòti, plòtoti savo galias. Penkeri˜ ‰e‰eri˜ met˜ vaikai
yra nepaprastai judrs, todòl nuolatinis t˜ paãi˜ Ïingsni˜, judesi˜ kartojimas juos labai vargina,
tampa mechaninis ir netenkina pagrindini˜ poreiki˜ (judòti, ‰okti, Ïaisti). Ypaã svarbu derinti
∞vairias ‰okio veiklos r‰is – ‰okimà, improvizuotà krybà, stebòjimà ir vertinimà. Pedagogai, or-
ganizuojantys ‰okio uÏsiòmimus, turi atkreipti dòmes∞ ∞ pagrindinius ‰okio (kaip ir kit˜ men˜)
mokymosi procesus:

•
suvokimà – kai vaikas mato, jauãia, patiria;

•
transformavimà – kai vaikas ∞sivaizduoja,
galvoja, sprendÏia problemà;

•
i‰rei‰kimà – kai vaikas ‰oka, kuria, bendrauja;

•
vertinimà – kai vaikas supranta, atspindi,
pasidalina patirtimi.

Kai ugdymo procese derinama ∞vairi ‰okio veikla, jis tampa prasmingas ir efektyvus. Labai svarbus
yra proceso ir rezultato dermòs aspektas. Kasdienio krybinio ugdomojo proceso neturòt˜ uÏgoÏti
pasirengimai koncertams ar ‰ventòms. Pasirodymai turòt˜ bti socialini˜ gebòjim˜ ugdymo prie-
monò, bendravimo su tòvais forma, bet ne savitikslis parodomasis dalykas. Daug svarbiau siekti
kiekvieno vaiko asmeninòs paÏangos, o ne pasirodymo kokybòs ir rezultato.

·okis. Sklandus, i‰rai‰kingas vaiko judòjimas ‰okant teikia jam paãiam didel∞ pasitenkinimà. Jaus-
damas, kad gali fiziniais veiksmais perteikti savo mintis ir jausmus, susieti judesio dvasià, turin∞ ir
fizin∞ veiksmà ∞ visumà, vaikas Ïadina savo  poreik∞ ‰okiu i‰reik‰ti save. Tad labai svarbu teikti tin-
kam˜ prie‰mokyklinio amÏiaus vaikams ‰oki˜, rateli˜, Ïaidim˜ pavyzdÏi˜. Ne maÏiau reik‰minga
ir tinkamai parinkti Ïingsni˜ ir judesi˜ mokymosi trukm´, kad lygiavimo, sinchroni‰ko atlikimo
siekimas neuÏgoÏt˜ ‰okimo teikiamo dÏiaugsmo. Kai vaikas galvoja tik apie tai, kaip tiksliai patai-
kyti de‰ine koja, nesuklysti, t. y. tik apie atlikimo technikà, jis ne∞prasmina judesio, nesusieja su
savo i‰gyvenimais, neperteikia nuotaikos, todòl judesius atlieka mechani‰kai, bna ∞sitemp´s, susi-
kaust´s, nenatralus. Ilgai mokydamasis vien tik ‰okio Ïingsni˜, vaikas ir ateityje lauks, kad peda-
gogas rodyt˜, kà reikia daryti, ir nebe∞stengs ar tiesiog nenoròs ie‰koti, kurti savo judesi˜, arba
kartos jau anksãiau i‰moktus, teisindamasis, kad „neÏino“, „nemoka“. ·okio element˜ (laiko, erd-
vòs, jògos) paÏinimas, tyrinòjimas ne visada pabròÏiamas ir mokantis ‰oki˜, Ïaidim˜, rateli˜. DaÏ-
niausiai vaikams liepiama sustoti ∞ linijà, pataikyti ∞ ritmà ar ‰ypsotis ‰okant. Nurodanãi˜ instruk-
cij˜ deròt˜ vengti, ‰oki˜ mokymasis turòt˜ bti lyg Ïaidimas.

Ie‰kant repertuaro patartina remtis nesudòtingais folkloriniais ‰okiais, rateliais, Ïaidimais. Taãiau,
Ïinoma, reikt˜ neapsiriboti vien lietuvi˜ tautos folkloru, vertingas yra ir kit˜ taut˜ choreografinis
paveldas. Galima rasti nemaÏa ne tik Europos, bet ir Afrikos, ·iauròs ir Lotyn˜ Amerikos, Azijos
taut˜ tradicini˜ ‰oki˜, Ïaidim˜, tinkam˜ ir ∞domi˜ prie‰mokyklinio amÏiaus vaikams. ·okius, ra-
telius, Ïaidimus reikt˜ parinkti tokius, kad bt˜ galima ‰okti pavieniui, poromis ar visa grupe,
formuojant ∞vairias ‰okio figras – ratà, linijas ir kt.

·okio kryba. ·okio element˜ (laiko, erdvòs, jògos) paÏinimas, tyrinòjimas ir taikymas kuriant
‰okio rai‰kà yra vienas svarbiausi˜ vaik˜ ‰okio gebòjim˜ ugdymo aspekt˜. Prie‰mokyklinio am-
Ïiaus vaikai jau yra pasireng´ parinkti, derinti, jungti  judesius kaip simbolius, perteikiant savo
mintis ir jausmus. Taãiau tik dalis vaik˜ geba naudoti visus ‰okio elementus bei sieti juos ∞ visu-
mà. Dauguma vaik˜ daÏniausiai kartoja tik vienà elementà, nesugeba plòtoti judesi˜ ar surasti
prasm´ simbolizuojanãi˜ judesi˜. Kad vaikas galòt˜ komunikuoti ‰okio rai‰kos priemonòmis, pe-
dagogas turi j∞ supaÏindinti su ‰okio element˜ naudojimo galimybòmis. Penkeri˜ ‰e‰eri˜ met˜
vaikams galima silyti improvizacinòs krybos uÏduoãi˜. I‰ pradÏi˜ pedagogas pateikia uÏduot∞ ir
aptaria su vaikais galimus sprendim˜ variantus, aplinkybes. Taip suÏadinama vaik˜ vaizduotò ir
procesas vyksta kryptingai, vaikai suvokia, kà ir kodòl jie daro. Vòliau vaikai improvizuoja, t. y.
kuria atlikdami uÏduot∞.

Silomos improvizacinòs krybos uÏduotys:

•
naudoti nelokomotorinius a‰ies judesius
(judesiai vietoje – lòtai gulti ir stotis, suktis,
temptis, tptis ir kt.), lokomotorinius jude-
sius (judesiai erdvòje – eiti, bògti, ‰uoliuoti,
‰liauÏti, verstis ir kt.);

•
judòti, nejudinant tam tikr˜ kno dali˜
(rank˜, koj˜, galvos);

•
sugalvoti, kà kiekviena kno dalis gali dary-
ti (pavyzdÏiui, judinti vienà rankà, paskui
kità, peãius, galvà, liemen∞, klubus, vienà,
paskui kità kojà, judinti visà knà ir galop
sustingti ir nejudòti);

•
pavaizduoti raides, skaiãius, ∞vairius objek-
tus: laikrod∞, akmenukà, batà, kòd´ ir pan.;
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•
pavaizduoti ∞vairius pojãius sukelianãius
objektus: kvepianãià gòl´, ‰ildanãià saul´,
‰altà vanden∞, tirpstant∞ ledà ir pan.;

•
judòti kaip juda lapas, vòjas, lietus, snaigò,
dramblys, tigras, vabalas, vi‰ãiukas, gyvatò,
ki‰kis ir pan.;

•
sugalvoti, kaip eiti (lòtai, linksmai, pavar-
gus), bògti (i‰sigandus, dairantis);

•
judòti erdvòje kontrasti‰kai – eiti, pa‰okti,
nusileisti ant grind˜, suktis; judòti auk‰tyn
ir Ïemyn; judòti ir sustingti; ∞sitempti ir atsi-
palaiduoti ir pan.;

•
judòti pavieniui geometrini˜ figr˜ forma:
ratu, a‰tuoniuke, vingiuota linija, kvadratu
ir kt.;

•
judòti poromis, stovint vienam prie‰ais kità
– vienas vaikas rodo sugalvotus judesius, o
kitas atkartoja juos tarsi veidrodyje, paskui
pasikeiãia vaidmenimis;

•
judòti poromis – suglaudus nugaras, lieãian-
tis tik kaktomis, susikabinus rankomis ir
pan.;

•
l∞sti po „tiltais“: vienas vaikas formuoja erd-
ves, kitas lenda pro jas, paskui pasikeiãia
vaidmenimis;

•
judòti grupòmis, i‰sirikiavus vienam paskui
kità (gyvatòle) – priekyje esantis vaikas kuria
ir rodo judesius, kiti stengiasi tiksliai atkar-
toti, paskui pasikeiãia vaidmenimis.

Krybinòmis uÏduotimis perteikti ∞vairias daikt˜ savybes (pavyzdÏiui, didelis, maÏas, storas, plo-
nas, ilgas, trumpas, greitas, lòtas, tiesus, banguotas ir pan.) ugdome ne tik kinestezines vaik˜ ga-
lias, bet ir gebòjimà sieti abstrakãius dalykus su kno rai‰kos priemonòmis, t. y. gebòjimà kurti
prasm´ perteikianãià ‰okio rai‰kos formà. âia susijungia Ïodinio, fizinio ir abstrakãiojo suvokimo
pradai. Kartojant jausm˜, aplinkos objekt˜ simbolizavimo uÏduotis, vaik˜ i‰rai‰ka keiãiasi, t. y. tà
pat∞ dalykà jie perteikia skirtingais fiziniais veiksmais.

Improvizuoto ‰okio rai‰kos krimo procese svarbu suÏadinti vaik˜ nusiteikimà kurti, atskleisti
vaizduot´ ir aktyviai dalyvauti. âia nelabai padòs pedagogo dràsinimas „nebijok“, „sugalvok pats“
ir pan. Vaizduotei suÏadinti galima pasitelkti ∞vairi˜ idòj˜ i‰:

•
literatros krini˜ (girdòta pasaka, Ïinomas eilòra‰tis; m∞slòs uÏminimas ‰okiu);

•
dailòs krini˜ (‰okis pagal paveikslòlius, atvirukus, nuotraukas; matyt˜ skulptr˜, architektrini˜
form˜ atvaizdavimas judesiu; spalv˜ perteikimas ‰okiu (labiau per emocin∞ spalv˜ pajautimà));

•
muzikos krini˜ (tinka ∞vairiausia muzika; ypaã svarbu supaÏindinti su klasikine, ‰iuolaikine aka-
demine muzika, daugiau dòmesio kreipiant ∞ ∞vairios metroritmikos lietuvi˜ autori˜ krinius, ne-
simògauti daÏnai neskoninga, neÏadinanãia vaizduotòs populiariàja muzika, kurios ir taip apstu
aplinkoje). Galima kurti ‰ok∞ kartu su muzika (per dailòs ar darbeli˜ pamokòles galima patiems
pasidaryti muzikos instrumentus i‰ popieriaus, medÏio gabaliuk˜, ∞vairi˜ dòÏuãi˜, pripildyt˜ gr-

d˜, kruop˜, Ïirni˜, smòlio ar akmenuk˜, pritvirtinti tuos instrumentus prie kno, rank˜ ar koj˜,
taigi kartu su judesiu pasigirs ir muzika). Galima naudoti knà kaip instrumentà, t. y. i‰gauti gar-
sus trepsint, plojant, spragsint pir‰tais ir pan.

UÏduotis silyti reikia labai atsargiai, vaikus skatinti ne tik Ïodinòmis instrukcijomis, bet ir bend-
ra krybine veikla, tinkamai vertinti vaiko ‰okio krybà, nesumenkinti jos, nereikalauti, kad ji
atitikt˜ profesional˜ standartus. Draug˜ ir pedagogo pritarimas, teigiamas ∞vertinimas labai svar-
bus vaikui, ypaã tolesnei jo krybos motyvacijai. Btina nepamir‰ti, kad svarbiausia yra vaiko as-
meninò paÏanga, jo atradimai, klaidos, daÏnai vedanãios ∞ savit˜ menini˜ sprendim˜ erdves.

·okio stebòjimas ir vertinimas. ·okio stebòjimas yra svarbi vaik˜ ‰okio veiklos dalis. Stebint ki-
t˜ pasirodymus ugdomasi Ïirovo elgesio kultra – kaip susikaupus, prasmingai stebòti, kaip rea-
guoti, jei patinka (plojimais), o kaip – jei nepatinka, ne∞ÏeidÏiant ‰okanãi˜ draug˜.

Svarbu leisti vaikams i‰sakyti savo nuomon´ apie matytà ‰ok∞, skatinti vartoti ne tik savus ÏodÏius,
bet ir kai kuriuos terminus (‰okis linksmas, lidnas, trumpas, ilgas, graÏus, daug ∞domi˜ judesi˜ ir
pan.).

Reikia suteikti vaikui galimyb´ papasakoti, kà jis noròjo pa‰okti, kà ‰oko, ∞vardinti, kà jautò – ar
jam buvo ∞domu, ar sunku, kas jam sekòsi, o kas nesisekò. Pedagogas galòt˜ jautriai teikti pasily-
mus apie krybini˜ sprendim˜ plòtojimo galimybes (kaip gòlò nuvysta, kaip pasikeist˜ ki‰kio
Ïingsnis, jei jis skubòt˜, o kas nutinka varvekliui pavasar∞ ir pan.).

Ugdant prie‰mokyklinio amÏiaus vaik˜ ‰okio gebòjimus patartinos ∞vairios ‰okio veiklos for-
mos. Tai galòt˜ bti: integruota veikla muzikos, kno kultros uÏsiòmim˜ metu, uÏsiòmimai,
skirti tik ‰okio veiklai salòje, individuali savaranki‰ka ‰okio veikla laisvalaikiu grupòje, ‰okio rai‰-
kos naudojimas bnant lauke, gamtoje, ‰okio rai‰kos element˜ ∞traukimas ∞ kalendorini˜ ‰venãi˜,
tradicini˜ rengini˜ pasirodymus, ‰okio veikla kartu su tòvais ir kt. Labai svarbu surasti tinkamà
vis˜ ‰okio veiklos organizavimo form˜ derm´.

Eksperimentuojant, klystant ir atrandant vaikui atsiveria nei‰semiamos galimybòs kurti ‰okio rai‰kà
bei komunikuoti ‰okio kalba. ·okis, kaip ir kiti menai, ∞kvepia vaikus vaizdingai ir naujovi‰kai màs-
tyti bei veikti. Jis ∞traukia ∞ menini˜ sprendim˜ rizikos erdves, kur nòra vienintelio teisingo sprendi-
mo ar rezultato. Augdami laisvoje, krybingoje aplinkoje, kur nòra varÏoma j˜ iniciatyva (tegu ir
klaidinga, suaugusiojo akimis), kur toleruojami nestandartiniai ie‰kojimai, sprendimai, klaidos, vai-
kai ir ateityje nestokos smalsumo, vidinòs motyvacijos ir krybingo poÏirio ∞ gyvenimà.
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PARAMA VAIKUI TAIKANT MENO TERAPIJOS
METODUS IR PRINCIPUS
Loreta Kaãiu‰ytò-Skramtai, Audronò Brazauskaitò

Terapinis meno poveikis vaikui
Menas (dailò, muzika, vaidyba, ‰okis) maÏam vaikui labiausiai susij´s su jo emocine rai‰ka,
jausmais. Visos meninòs veiklos r‰ys veikia vaiko emocij˜ pasaul∞, taãiau turi nevienodà po-
veik∞ emocij˜ i‰gyvenimui ir rai‰kai. Muzika labiausiai atliepia ir Ïadina vaiko emocijas, dai-
lò, vaidyba, meninis judesys palanks savirai‰kai – skatina vaikus i‰lieti, i‰reik‰ti nuotaikà,
jausmus. Meninòs rai‰kos priemonòmis vaikas bendrauja su aplinkiniais, menas padeda vai-
kui atsiverti, susikoncentruoti, i‰silaisvinti i‰ ∞vairi˜ baimi˜ ir pan. Vaikas, pajut´s sòkm´ me-
ninòje veikloje, atsiskleidÏia ir kitos veiklos metu.

Ugdymas menine veikla padeda:

1. PaÏadinti vaiko emocijas, jas i‰reik‰ti, ∞vardinti, verbalizuoti. Vaikui tai padeda su-
sivokti savo jausmuose, pedagogui – ∞Ïvelgti vaiko sunkumus ir pamatyti, kada reikia
pagalbos. Siekiant ‰i˜ ugdymo tiksl˜ galima:

•
klausytis su vaikais ∞vairios nuotaikos, ge-
riausia programini˜ muzikos krini˜, i‰-
reik‰ti ∞vairià muzikos nuotaikà judesiais,
spalvomis, instrumentais;

•
suteikti klausomam krinòliui „siuÏetà“ vaikà
jaudinanãia tema, sukurti pasakòĺ . Pavyz-
dÏiui, klausydamiesi K. Sen-Sanso pjesòs
„Dramblys“ vaikai ‰oka dramblio ‰ok∞ ir pan.;

•
i‰klausius programin∞ krinòl∞ paskatinti
vaikà kalbòti, jei jis nori. ·i veikla ugdo vai-
ko vaizduot´, gebòjimà pasakoti;

•
pasitelkiant muzikà, judes∞, pie‰imà, Ïaidi-
mà skatinti vaikus minti ir spòti „emocines
m∞sles“. PavyzdÏiui, vaikai jiems supranta-
m˜ veikòj˜ vaidmenimis galòt˜ i‰reik‰ti su-
sirpinimà, dÏiuges∞, nerimà, baim´ (prisi-
minimai apie baubus, pabaisas) ir pan.;

•
diskutuoti grupòje apie krinio veikòj˜
nuotaikas. Skatinkite vaikà atsakyti, kodòl
veikòjo nuotaika tokia, kodòl kiekvienas vai-
kas jà vis kitaip suvokò, kurio krinòlio
nuotaika atitinka paties vaiko tos dienos sa-
vijautà (palyginkite vaiko elges∞ grupòje su
jo i‰sakytais ÏodÏiais). Vaikas daÏniausiai i‰-
rei‰kia tuos jausmus, i‰gyvenimus, kurie
jam tuo metu svarbiausi. PavyzdÏiui, vaikas,
‰ok´s „Drambli˜ ‰ok∞“ lòtai, nerangiai, tei-
gia, kad „dramblys buvo storas ir geltonas...
ir todòl blogai ‰oko“;

•
atkreipti dòmes∞ ∞ esamà vaiko bsenà. Pra‰y-
kite jà nupie‰ti, nutapyti ar kitaip i‰reik‰ti ku-
riamu darbeliu. Aptarkite darbel∞, pavadinkite
j∞. Tai padeda vaikui ne tik susivokti savo i‰gy-
venimuose, bet ir juos ∞vardyti, i‰sakyti;

•
kalbòti apie vaikams rpimas temas, ∞vy-
kius, rei‰kinius. Kreipkite dòmes∞ ∞ emocin∞
temos, rei‰kinio, ∞vykio aspektà;

•
pra‰yti, kad vaikas tai pavaizduot˜.

2. Padòti vaikui atsikratyti tam tikros emocinòs bsenos, maÏinti ∞tampà, nerimà, agresijà.
Pravartu Ïinoti, kad:

•
btina ∞vertinti esamà vaiko (grupòs) emocin´ bsenà ir tik tada pasilyti kitokià muzikà ar veiklà.
PavyzdÏiui, jeigu vaikas (grupò) aktyvus, vyrauja nerami, sujaudinta nuotaika, i‰ pradÏi˜ klausyki-
te aktyvios, taãiau gana ritmi‰kos, organizuotos muzikos (tinka mar‰ai, ramesnio tempo ‰okiai ir
pan.). Leiskite vaikams judòti pagal tokià muzikà. Vòliau reikòt˜ keisti muzikos pobd∞: parinkite
ramesnòs tòkmòs muzikos, leiskite vaikams i‰reik‰ti jos pobd∞ judesiais, pie‰iniu ir t. t. Ir prie‰in-
gai – galima pasinaudoti aktyvinanãiu muzikos poveikiu, siekiant i‰judinti uÏdarà vaikà ar gana
apati‰kà grup´. ·iuo atveju parenkamos aktyvinanãios uÏduotys (judòjimas, vaidinimas, pasaka ir
pan);

•
rami muzika tinka atsipalaidavimui, ji gali skambòti ir kitos veiklos metu: ruo‰iantis miegoti, pie-
taujant, skirstantis ∞ namus. Ypaã ji svarbi, kai vaikai yra pavarg´, suirz´, nesusikaupiantys. (La-
biausiai tiks klasikinò, lengvoji muzika, kurioje nòra kontrasting˜ epizod˜, ∞vairs gamtos garsai –
pauk‰ãi˜ ãiulbòjimas, vandens ãiurlenimas, medÏi˜, jros o‰imas ir pan.). Klausydami muzikos
relaksaciniais tikslais galite su vaikais patogiai ∞sitaisyti, atsigulti ir „pasvajoti“, „pasapnuoti“ ar ste-
bòti danguje slenkanãius debesis. Po tokio klausymosi yra puiki proga  ramiai pasikalbòti, pasida-
linti svajonòmis ir t. t.;

•
reikia leisti vaikui pasirinkti, kokiu instrumentu jis labiausiai nori muzikuoti. Paskatinkite i‰silieti
mu‰ant bgnà ar sukant tar‰kyn´. Svarbu rasti tam tinkamà vietà, kad vaikas bt˜ saugus ir nesu-
kelt˜ kit˜ vaik˜ nepasitenkinimo. Labai svarbu padòti vaikui atsikratyti tokios emocinòs bsenos
pakeiãiant instrumentà ramesniu, paskatinti vaikà i‰girsti, ∞siklausyti;

•
reikia skatinti vaikà judòti pagal ritmingà muzikà. Muzikos bei judesio ry‰ys maÏina ∞tampà, geri-
na vaik˜ judesi˜ koordinacijà;

•
jeigu emocija hiperaktyvi, galima vienà po kito pie‰ti /tapyti keletà krinòli˜. Labai tinka akvare-
lò, gua‰as, nes j˜ savybòs (skystumas, tir‰tumas, susiliejimas) leidÏia greitai i‰reik‰ti emocijà, taigi
aprimti. Pirmieji darbeliai gali bti spontani‰ki, atitinkantys esamà vaiko bsenà. Jeigu vaikas no-
ri, gali ‰iuos darbelius naikinti. Norint atsikratyti apòmusios hiperaktyvios bsenos tinka tapyba
ant ‰lapio popieriaus. Galima tapyti klausantis ritmi‰kos, paskui raminanãios muzikos. Rank˜ ju-
desiais tarsi atkartojama muzikos melodija. Muzika tapybai turòt˜ bti be ÏodÏi˜. Kreipkite dò-
mes∞ ∞ spalv˜ susiliejimà, tekòjimà, mai‰ymàsi. Taip galima tapyti ir Ïaisti eksperimentuojant su
spalvomis, kiek vaikui patinka. Po truput∞ reikia stengtis nuo abstraktaus tapymo pereiti prie la-
biau struktrinio. Galiausiai galima nutapyti kok∞ nors pozityv˜ vaizdà ar objektà, pavyzdÏiui,
saul´ danguje arba kas patinka vaikui;

•
galima sudaryti sàlygas vaikui kurti neatsikraãius esamos emocinòs bsenos (pavyzdÏiui, agresy-
vios). Ugdytojas siekia agresyv˜ veiksmà nukreipti krybine kryptimi. Tarkime, jei vaikas agresy-
viai plò‰o, maigo popieri˜, pedagogas „palaiko“ ‰∞ veiksmà: pra‰o, kad vaikas suspaust˜, sumaigy-
t˜ delnuose popieri˜ ∞ kamuoliukà. Svarbu, kad delnus vaikas spaust˜ kuo stipriau, visa jòga taip
jis galòs i‰lieti susikaupusià energijà. Paskui galima pasilyti i‰ sumaigyto ar suplò‰yto popieriaus
pagaminti ∞vairi˜ dirbini˜:
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1) koliaÏ˜ i‰ maigyto popieriaus. I‰skleid´
popieri˜, gauname ∞dom˜ nelyg˜ pa-
vir‰i˜. I‰ tokio maigyto popieriaus la-
p˜ galima klijuoti ∞vairaus pavir‰iaus
reljefin∞ arba erdvin∞ koliaÏà. Jeigu
lieka balt˜ popieriaus viet˜, jas gali-
ma marginti pie‰tukais ar flomaste-
riais;

2) koliaÏ˜ ar aplikacij˜ i‰ plò‰yto popie-
riaus;

3) skulptr˜ (pavyzdÏiui, Ïmogaus, me-
dÏio, kalno ir pan.) i‰ ∞vairiai sumai-
gyto popieriaus – kamuoliuk˜, pailg˜
form˜, kurios sutvirtinamos lipnia
juostele. Tokias skulptras galima
daÏyti gua‰u ar akrilu;

4. Skatinti vaikà i‰reik‰ti ir suvokti save, kelti jo sav´s vertinimà. Meninò veikla yra
viena svarbiausi˜ prie‰mokyklinio amÏiaus vaiko savirai‰kos bd˜. Vaiko savirai‰ka –
tiesioginis kelias ∞ savivokà. Todòl:

•
padòkite vaikui suvokti, kad jo meninò kryba yra unikali, nepakartojama, savita. âia gali la-
bai padòti ∞vairios muzikinòs improvizacijos, kur kiekvienas krybinis bandymas yra pasise-
k´s, vienintelis ir nepakartojamas. Vaikai gali Ïaisti improvizacinius Ïaidimus, muzikuoti, ju-
dòti, dainuoti savo sukurtas daineles ir pan.;

•
skatinkite vaikà ∞vertinti savo ir kit˜ vaik˜ krybinius ie‰kojimus. Tegul vaikas ie‰ko pozity-
vi˜ dalyk˜ tiek savo, tiek kit˜ vaik˜ kryboje, bando ∞Ïvelgti, kà galima patobulinti, perkur-
ti;

•
muzikuojant kartu padòkite vaikui suvokti, kad jis yra bendrumenòs narys, kuris dalyvauja
veikloje siekdamas bendro tikslo: bendrai Ïaisti, dainuoti, kartu su kitais kurti vienà dailòs
darbel∞;

•
padòkite sutrikimà turinãiam vaikui suvokti savo ne∞galumà ir su tuo susitaikyti: kiekvieno i‰
ms˜ gebòjimai kurioje nors srityje ne tokie i‰lavinti. Lai kiekvienas vaikas (taip pat ir turin-
tis sutrikim˜) atskleidÏia savo teigiamybes. PavyzdÏiui, gal vaikas mikãioja, bet gali puikiai
dainuoti arba labai graÏiai pie‰ti. Turimi gebòjimai gali psichologi‰kai neutralizuoti negal´,
suteikti vaikui daug pasitikòjimo savimi.

3. Plòsti emocij˜ skal´, susivokti savo i‰gyvenimuose, suvokti kito Ïmogaus jausmus, j˜ i‰-
rai‰kos galimybes. Galima taikyti ‰iuos ir pana‰ius terapinio ugdymo bdus:

•
skatinti vaikà i‰reik‰ti ∞vairias savo bei kito Ïmogaus nuotaikas muzikos instrumentais, balso into-
nacijomis, veido mimika ir pantomimika, atpaÏinti kito rei‰kiamas emocijas. Reikia, kad suaug´s
Ïmogus padòt˜ vaikui pamatyti, pajausti ir suvokti kuo ∞vairesnius galimus emocij˜ rai‰kos b-
dus;

•
padòti vaikams ∞vardinti savo nuotaikas, jausmus ÏodÏiais, i‰reik‰ti juos kitomis rai‰kos priemonò-
mis. PavyzdÏiui, nedràsus, sunkiai bendraujantis vaikas komentuodamas savo pie‰in∞ teigia, kad
„ãia tno gyvatò, kuri yra labai baisi“. Pedagogas gali suvokti, kad vaikas jauãia baim´, nerimà.
Kai vaikas i‰rei‰kia ir ∞vardina savo baimes, jis pats sau padeda jas po truput∞ nugalòti;

•
modeliuoti emocines bsenas, kurias i‰rei‰kia vienas ar kitas muzikos krinys, padòti vaikui jas su-
vokti iliustruojant kita veikla. PavyzdÏiui, klausydamiesi M. Musorgskio „Nei‰siritusi˜ pauk‰ãiu-
k˜ ‰okio“, galite palyginti pauk‰ãiuk˜ ‰òlsmà pavasar∞ su vaik˜ bògiojimu lauke ‰iltà pavasario
dienà. Galima ∞vardinti, kaip ir kodòl dÏiaugiasi pauk‰ãiukai ar jie patys. Tokiais Ïaidimais pleãia-
ma vaik˜ emocij˜ rai‰kos bei suvokimo skalò;

•
Ïaisti Ïaidimus, kuriuose vaikas stebòt˜ kitus vaikus ar suaugusiuosius, bandyt˜ atspòti j˜ nuotai-
kà. PavyzdÏiui, dainuodami skaiãiuot´ „Bògo ki‰kis....“ vaikai gali pasidalin´ ∞ kelias grupes minti
„m∞sles“ vieni kitiems apie ki‰kio nuotaikà. Viena grupò nuotaikà i‰rei‰kia dainavimu, kitos gru-
pòs atstovas – judesiais ir mimika, ir vaikai bando ∞minti m∞sl´. ·is Ïaidimas lavina vaik˜ empati-
jos jausmà, moko i‰reik‰ti savo ir suvokti bei ∞vardinti kito Ïmogaus emocin´ bsenà;

•
i‰reik‰ti esamà savo emocijà:

1) spalvomis (daÏais);

2) linijomis (pie‰tukais, flomasteriais,
kreidelòmis, kt.);

3) spalvomis ir linijomis;

4) akvarele ant ‰lapio popieriaus;

5) natralaus dydÏio figros pie‰iniais. Gu-
linãio arba stovinãio vaiko figra apibrò-
Ïiama ant didelio popieriaus lapo. Pie‰-
damas tam tikrà figros veido i‰rai‰kà
vaikas parodo, kaip jis jauãiasi. Paskui
btinai reikia pasikalbòti su vaiku;

sukurti linksmà paveikslà. Tegul vaikas pasa-
ko, kokios spalvos jam atrodo linksmos, kada
ir kokiomis aplinkybòmis jam bna linksma.
Nupie‰ti linksmiausià prisiminimà. Kalbòti
apie tai. Tegul vaikas renkasi spalvas savaran-
ki‰kai, be ugdytojo nurodym˜ ir komentar˜;

sukurti lidnà paveikslà. Kokios spalvos vai-
kui atrodo lidnos? Kada ir kokiomis aplin-
kybòmis jam bna lidna? Nupie‰ti lidniau-
sià prisiminimà. Kalbòti apie tai. Tegul vaikas
renkasi spalvas savaranki‰kai, be ugdytojo nu-
rodym˜ ir komentar˜;

nutapyti ‰iltà paveikslà. Kokios spalvos vaikui
atrodo ‰iltos? Kada jam bna ‰ilta? Kalbòti
apie tai. Tegul vaikas renkasi spalvas savaran-
ki‰kai, be ugdytojo nurodym˜ ir komentar˜.

nutapyti ‰altà paveikslà. Kokios spalvos vai-
kui atrodo ‰altos? Kada jam bna ‰alta? Kal-
bòti apie tai. Tegul vaikas renkasi spalvas sa-
varanki‰kai, be ugdytojo nurodym˜ ir ko-
mentar˜.

kokios spalvos vaikui atrodo „rg‰ãios“,
„saldÏios“, „karãios“ ir kt.? Kodòl? Nutapyti
„rg‰t˜“, „sald˜“, „kart˜“ ir kt. paveikslà.
Tegul vaikas renkasi spalvas savaranki‰kai,
be ugdytojo nurodym˜ ir komentar˜.

tapyti daÏais pagal skirtingos nuotaikos ir
ritmo muzikà. Øvardinti nuotaikà. Aptarti
rai‰kos (paveiksl˜) skirtumus.
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•
tapyba ∞vairiomis kno dalimis: rankomis,
delnais, pir‰tais, kojomis, pòdomis, koj˜
pir‰tais. Tai gerina savo kno suvokimà, su-
teikia nauj˜ sensomotorini˜ potyri˜. Gali-
ma kurti ornamentinius ra‰tus i‰ kno (del-
n˜, pòd˜ ir kt.) dali˜ atspaud˜;

•
akcijos lauke, ypaã vasarà: i‰tiesus ilgas po-
pieriaus juostas vaik‰ãioti pagal muzikà,
„‰okti“ ant j˜ su i‰daÏytomis pòdomis. Tai
labai linksma, ∞domu, netikòta;

•
nepalankios psichosocialinòs patirties, rizi-
kos grupòs vaikams sudaryti sàlygas Ïaisti su
daÏais. Jie daÏnai siekia i‰siteplioti daÏais
kone visà knà. Siekiant terapinio tikslo, to
nereikòt˜ drausti. Svarbiausia, kad paskui
galòt˜ nusiprausti. Jeigu tokios sàlygos bus
sudarytos, vaikai „i‰augs“ norà tepliotis;

•
natralaus dydÏio visos figros pie‰iniai. Vai-
ko figra apibròÏiama ant didelio popieriaus
lapo. Paskui vaikas spalvina savo figrà taip,
kaip jis tuo metu yra apsireng´s. Tai gerina
savo vaizdo suvokimà. Arba vaikas gali at-
vaizduoti savo emocin´ bsenà visoje figro-
je. Taip mokomasi suvokti emocijas. Vòliau
btina aptarti, kaip vaikas jauãiasi. Tiems
vaikams, kurie nevaik‰to, o yra veÏimòlyje,
tai geras bdas pamatyti tikràj∞ savo g∞;

Yra ∞vairi˜ bd˜ vaikui suvokti ir i‰reik‰ti save per menin´ veiklà:

•
∞vairiai tapyti, pie‰ti savo vardà. Stengtis
∞siklausyti ∞ vardo skambes∞ ir j∞ pavaiz-
duoti. Pavaizduoti savo vardà judesiu;

•
emocij˜ modeliavimas Ïmogaus figros
pie‰inyje gerina emocini˜ i‰gyvenim˜ bei
savo vaizdo suvokimà, lavina psichosocia-
linius ∞gdÏius. Vaiko gali bti pra‰oma:

nupie‰ti lidnà Ïmog˜, lidno Ïmo-
gaus portretà ir atsakyti ∞ klausi-
mus: „Kodòl jam lidna?“, „Kada
tau bna lidna?“;

nupie‰ti linksmà Ïmog˜, linksmo
Ïmogaus portretà ir atsakyti ∞ klau-
simus: „Kodòl jam linksma?“, „Ka-
da tau bna linksma?“;

nupie‰ti piktà Ïmog˜, pikto Ïmo-
gaus portretà ir atsakyti ∞ klausi-
mus: „Kodòl jis piktas?“, „Kada tu
bni piktas?“;

nupie‰ti susigòdus∞ Ïmog˜, susigò-
dusio Ïmogaus portretà ir atsakyti ∞
klausimus: „Kodòl jis susigòd´s?“,
„Kada tu bni susigòd´s?“;

modeliuoti ∞vairias i‰rai‰kas („juo-
kingas“, „kvailas“, „susidomòj´s“,
„nuobodÏiaujantis“ ir kt.) Ïmogaus
figros pie‰inyje. Btinai aptarti
pie‰inius.

5. Meno priemonòmis ugdyti vaiko emocijas, paÏinimo procesus, socalizacijà. Pedago-
gas meninòs veiklos metu gali ∞Ïvelgti ir pamatyti vaiko vystymosi sutrikimus, kuriuos
ãia pat gali koreguoti, ‰velninti.

Tuo tikslu:

•
dainuokite daineles, kuri˜ turinys skatint˜
vaikà tyrinòti aplinkà, paÏinti savo knà,
∞vardinti rei‰kini˜ skirtumus ir pana‰umus
ir pan.;

•
skatinkite vaikus bendradarbiauti: kurti i‰
anksto susitarus, minti „muzikines m∞sles“,
Ïaisti bendrus muzikinius Ïaidimus (rateliai,
Ïaidimai ir pan.);

•
menine veikla skatinkite vaikus bendrauti:
parinkite krinòli˜, kurie skatint˜ uÏmegz-
ti, palaikyti socialin∞ kontaktà, reguliuot˜
vaik˜ elges∞. Tam reikia pasitelkti muzikos
ar judesio Ïaidim˜ pauzes, ∞vairius dòmes∞
koncentruojanãius bei tam tikrai veiklai
skirtus signalus. Naudingi Ïaidimai su tai-
syklòmis, kurios moko vaikus elgesio nor-
m˜. Btini teigiami socialiniai paskatinimai
uÏ pozityv˜ vaik˜ elges∞;

•
skatinkite vaikus judòti pagal muzikos rit-
mà, atlikti nesudòtingus judesius, koordi-
nuoti judesius – tai lavina vaiko judesius bei
kalbà;

•
lavinkite vaiko smulkiàjà motorikà  Ïaisda-
mi „pir‰tuk˜“ Ïaidimus, bandydami muzi-
kuoti fleitomis, klavi‰iniais instrumentais.
Tai yra labai svarbi vaik˜ kalbai sòkmingai
vystyti veikla;

•
lavinkite taisyklingà vaiko kvòpavimà dai-
nuodami, nes tai padeda vaikui i‰mokti gra-
Ïiai, sklandÏiai ir skambiai kalbòti. Sòkmin-
gas dainavimas vaikui suteikia daug
dÏiaugsmo ir pasitikòjimo savimi. Ypaã tai
svarbu vaikams, kurie turi kalbos sutrikim˜,
pavyzdÏiui, mikãioja;

•
parinkite daineli˜, skaiãiuoãi˜, greitakalbi˜,
kuriose bt˜ sunkiau tariam˜ gars˜. Dai-
nuojant atsipalaiduoja kalbos padargai ir to-
dòl vaikams tokius garsus i‰tarti yra lengviau;

•
vaikui, turinãiam raidos, elgesio sutrikim˜,
svarbi yra veiklos, dienos ritmo struktra.
Svarbiausius dienos momentus, dienos ritmà
gali pabròÏti „ritualinòs“ dainelòs, Ïaidimai
(pavyzdÏiui, „labo ryto daina“, dainelò, kvie-
ãianti ∞ laukà, bendrai veiklai ir pan.). Øvairs
muzikiniai signalai, ritualai gali padòti pereiti
prie naujos veiklos ir pan. ·ie ritualai turòt˜
tapti vaikams ∞prasti ir neturòt˜ keistis daÏ-
nai. Pastovumas teikia saugumo jausmà.

Kad ir koki˜ sunkum˜ ar negali˜ turi vaikas, jis gali jaustis lygiaverãiu komandos nariu. Taãiau
vaikui, turinãiam negal´, btina adaptuoti uÏduotis, sudaryti tokias sàlygas, kad jis galòt˜ patirti
sòkm´. Tokiam vaikui reikia parinkti patog˜ instrumentà ir tinkamà partijà.

Vaiko paÏintini˜ ir socialini˜ gebòjim˜ ugdymo meno priemonòmis bdai gali bti tokie:

Raidò ai‰kiai, garsiai i‰tariama, paskui rai-
dòs kontras „pie‰iamas“ ranka erdvòje ir
galiausiai tas pats raidòs kontras nupie-
‰iamas popieriuje. Popieriaus lapai turòt˜
bti dideli, kad vaikas galòt˜ laisvai atkar-
toti erdvòje darytus judesius.

Raidò gali bti i‰vaik‰ãiojama klasòs erdvò-
je. Vaikas pereina ant didelio popieriaus
lapo ar grind˜ nupie‰tos raidòs kontru.
Stengiamasi pavaizduoti raid´ judesiu.

•
RaidÏi˜ suvokimo ir paÏinimo lavinimas. Taikomas multisensorinis paÏinimo bdas – garsinis
∞vardijimas, vaizdavimas erdvòje, vizualinis vaizdavimas.

Reikòt˜ atkreipti dòmes∞ ∞ raidÏi˜ pobd∞
(sunki, ilga, apvali ir pan. ir pasilyti, kad
vaikai tà bruoÏà pavaizduot˜ pie‰dami.
Raidòs gali bti tapomos daÏais, lipdo-
mos i‰ molio, plastilino, modelino ir t. t.
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vaikai stovi ir ranka ar abiem rankomis
moja auk‰tyn, Ïemyn, kairòn, de‰inòn.
Daromas judesys ∞vardijamas ÏodÏiais.
Paskui tas pats judesys atliekamas su da-
Ïais ant popieriaus.

•
Skaiãi˜ suvokimo ir paÏinimo lavinimas.

Daiktai r‰iuojami pagal spalvas. Su skir-
ting˜ spalv˜ daiktais komponuojamos
skaiãi˜ grupòs ir pan.

Pie‰ti spiralinius judesius abiem rankomis
i‰ karto. Dirba abu smegen˜ pusrutuliai.
Pleãiasi erdvòs suvokimas.

•
Dòmesio sukaupimo lavinimas.

Øvairios pasakos apie spalv˜ atsiradimà.
Stebima, kaip i‰ dviej˜ spalv˜ atsiranda
treãia. Pedagogas tuo paãiu metu seka pa-
sakà ir tapo daÏais. Vaikai stebi. Paskui
vaikai gali pakartoti procesà savaranki‰-
kai. Øvairi˜ pasak˜ siuÏetus pedagogai gali
sukurti patys. PavyzdÏiui:

Kai Geltona susitiko Mòlynà, su‰uko: „O,
‰tai kur tu! A‰ ie‰kojau tav´s!“
Ir jos juokdamosi puolò viena kitai ∞ glòb∞.
Stipriai apsikabino. Jos buvo tokios laimin-
gos, kad pradòjo Ïaliuoti ir pasidarò visai
Ïalios kaip Ïolò.

Nuo vir‰utinio kampo pradòti tapyti geltona spalva, o nuo apatinio – mòlyna spalva. Gelto-
na leidÏiasi pas mòlynà, o mòlyna kyla pas geltonà.

•
Mandalos pie‰imas, spalvinimas. Mandala – apvali, centruota ornamentinò kompozicija, bdinga
Ryt˜ ‰ali˜ kultroms. Vaikams duodamas popieriaus lapas su apibròÏtu apskritimu ir jame paÏymò-
tu centru. Pra‰oma sukurti ornamentà ir nuspalvinti. Toks darbas ramina, moko sutelkti dòmes∞.

•
Pie‰iama spiralò – sraigòs namelis. Pra‰oma i‰marginti sraigòs namel∞. Vaikai stebi, kaip linijos su-
artòja centro link ir tolsta viena nuo kitos gr∞Ïtant atgal.
Pie‰iama spiralò arba labirintas. Kartu su labirinto gyventojais (nyk‰tukais, kaukais, kentaurais ir
kt.) „vaik‰ãiojama“ labirinto takeliais. Pra‰oma, kad vaikas pats vedÏiot˜ pir‰tel∞ labirinto takeliu.

•
Grupiniai darbai, kuriais siekiama socializacijos. Atlikdamas grupinius darbus kiekvienas vaikas
mokosi dirbti ir kurti kolektyve.

•
Mano miestas. Dideliame popieriaus lape kiekvienas vaikas turi „savo“ rajonà. Namai gali bti
nupie‰ti ar padaryti i‰ sulãi˜ ir pieno dòÏuãi˜.

•
Øvairios meninòs akcijos lauke: vasarà – su smòliu, vandeniu; Ïiemà – skulptros i‰ sniego.

Bendrieji meno terapijos principai

1. Saugumo ir pasitikòjimo. Menas daro terapin∞ poveik∞, jei elgesys su vaiku humani‰kas,
jei tenkinami jo poreikiai, atpaÏ∞stamos jo galimybòs, siekiama, kad vaikas pasitikòt˜
savimi ir aplinkiniais. Vaiko kryba nekritikuojama, priimama tokia, kokia yra. Pabrò-
Ïiama pozityvi veikla ir vaiko aktyvumas.

2. Tikslingo meninio repertuaro. UÏduotys skiriamos ∞vairioms vaiko kompetencijoms
ugdyti, individualioms problemoms spr´sti.

3. Spontani‰kos vaiko rai‰kos kaip asmenybòs raidos atspindÏio. Skatinamos spontaninòs
vaiko reakcijos. Vengiama pedagogo mokymo. Pedagogas stebi krybin∞ procesà ir pa-
taria priemoni˜ naudojimo klausimais.

4. Tem˜, problem˜ aktualumo vaikui, vaiko amÏiui. Vaiko rai‰kai silomos tiek vaiko
amÏiui, tiek individualiam vaikui, jo patirãiai aktualios temos.

5. Pozityvumo. Pedagogas vadovaujasi nuostata, kad netgi labai ne∞galaus vaiko rai‰kai
yra pozityvi˜ galimybi˜, ir pabròÏia jas.

Krybinio malonumo ir dÏiaugsmo. Sukuriama kiekvieno vaiko (ir ne∞galaus) meninei rai‰-
kai palanki, patogi aplinka, kad kiekvienas galòt˜ jausti krybin∞ malonumà ir dÏiaugsmà;

Lygi˜ galimybi˜ i‰reik‰ti save ir bti pripaÏintam. Sukuriama kiekvieno meninio bandymo
palaikymo ir  pripaÏinimo atmosfera.

Priemonòs
Muzikos instrumentai turòt˜ bti patogs, es-
teti‰ki, kokybi‰ki ir saugs.

Naudojami toniniai instrumentai (vieno garso
plok‰telòs, dòÏutòs ir pan.) turòt˜ bti lengvai
i‰komplektuojami.

Muzikuojant pasitelkiami kno garsai (ploji-
mai, trepsòjimai, pliauk‰òjimai lieÏuviu, sprag-
sòjimai ir t. t.).

Naudojami netradiciniai „instrumentai“ – gar-
so ‰altiniai (medinòs kaladòlòs, skambanãios
dòÏutòs ir pan.). Siekiama, kad vaikas pats ap-
linkoje ie‰kot˜ skambanãi˜ daikt˜.

Netradici‰kai pritaikomi tradiciniai instrumen-
tai (vienos stygos gitara, kanklòs ir t. t).

Muzikuojant naudojamos spalvos (ypaã
muzikuojant su vaikais, turinãiais suvokimo
sutrikim˜).

Øvairios pie‰imo priemonòs (pie‰tukai, ang-
lis, flomasteriai, kreidelòs, pastelòs ir kt.).

Øvairios tapybos priemonòs (gua‰as, akvare-
lò, akrilas, patogs ∞vairaus storio teptukai).

Popierius (skirtingi dydÏiai, spalvos, storis ir
kt. – pagal poreik∞ ir situacijà ar uÏduot∞).

Gamtinò medÏiaga (spygliai, smòlis, kruo-
pos, lapai, akmenukai ir kt.).

Buities daiktai (kempinòs, dangteliai, silai,
sagos, gobelenas ir kt.).
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Aplinka
Siekiant, kad meninò veikla turòt˜ terapin∞ poveik∞, btina sukurti jai tinkamà aplinkà. Tai
vis˜ pirma saugumu ir pasitikòjimu gr∞stas bendravimas, santykis su vaiku: vaikas turi jaustis
saugus ir nevarÏomas tiek psichologi‰kai, tiek fizi‰kai. Tam btina:

•
nesistengti, kad vaik˜ krinòliai, darbeliai
turi bt˜ „graÏs“. ·iuo atveju svarbu ne es-
tetinis darbelio vaizdas, o krybinis proce-
sas, kuriame i‰rei‰kiami ne tik „graÏs“, bet
ir „negraÏs“ i‰gyvenimai;

•
nekritikuoti ir nevertinti darbelĩ , kad vaikas
galòt  ̃nevarÏomai reik‰ti jais asmenin  ́patirt∞;

•
uÏsiòmim˜ vietà ∞rengti saugiai ir patogiai,
kad darbo metu nereikòt˜ bijoti jà i‰tepti ar
paãiam i‰sitepti. Stalus ir grindis uÏdengti.
Vaikai turòt˜ turòti specialià aprangà (pri-
juostòs, mar‰kiniai ar kt.). Erdvò turòt˜ bti
pakankama, kad vaikas galòt˜ nevarÏomai
judòti, o ne tik sòdòti uÏ stalo.

Muzikavimui skirta vieta turòt˜ bti erdvesnò, vaikams fizi‰kai saugi.
Meninòs rai‰kos vieta – nebtinai tradicinò klasò; tai gali bti kiemas, smòlio dòÏò, jros,
upòs, eÏero krantas, mi‰kas ir pan.

Temos

Meninòs veiklos temos turòt˜ atitikti vaik˜
amÏi˜, bti vaikams suprantamos, aktualios
ir kuo artimesnòs.

Temos galòt˜ bti orientuotos ∞vairioms
kompetencijoms ugdyti.

Temos turòt˜ skatinti vaikà ie‰koti atsaky-
m˜ ∞ klausimus kas?, kur?, kodòl?, kaip?, nes
tai lavina màstymà ir padeda formuotis sà-
vokoms.

Temos („A‰ esu draugi‰ka“; „Liga“; „Kau-
ki˜ balius“; „Nuotaik˜ kinas“ ir pan.) turò-
t˜ lavinti vaiko gebòjimà suvokti savo ir ki-
t˜ jausmus, emocijas.

Temos turòt˜ lavinti savo kno suvokimà
(„Man skauda kojà“, „A‰ nusikirpau plau-
kus“, „A‰ plaunu dantis“ ir pan.). Geros yra
visos temos, kurios atspindi vaiko savijautà
(emocin´, fizin´) ir vaiko bei jo aplinkos
emocin∞ ar fizin∞ santyk∞.

Vaikas ir artimiausi jo ‰eimos nariai – tai te-
mos, lavinanãios vaiko artimiausios aplin-
kos ir paties sav´s suvokimà.

Vienkartinòs, momentinòs temos, kurios
svarbios esamu metu („Jonuko katò atsivedò
kaãiuk˜“, „Onutòs gimtadienio tortas“,
„Mane pastmò ma‰ina“, „A‰ pasimeãiau
parduotuvòje“, „A‰ turiu naujus batus“ ir
pan.). Jos vaikams suteikia galimyb´ i‰reik‰-
ti momentin∞ ∞spd∞ ar nuotaikà.

Pati rai‰kos priemonò ar medÏiaga, muzikos
instrumentai taip pat gali bti uÏsiòmimo
tema. Taip atrandamos naujos savirai‰kos
medÏiag˜ naudojimo galimybòs, eksperi-
mentuojama su ∞vairiomis molio, temperos,
gua‰o, akvarelòs ir kt. priemoni˜ savybòmis.
AtskleidÏiant tembrines instrumento savy-
bes galima eksperimentuoti su garsais, rasti
∞vairi˜ asociacij˜, reik‰ti emocijas, mode-
liuoti vaizdinius, lavinti màstymà. Be to, tai
yra ir vaiko savirai‰kos bdas.

Motyvacijà Ïadina ir palaiko:

•
nuostata, kad nòra „neteisingo“ meno, visi
krybini˜ bandym˜ rezultatai yra tinkami;

•
i‰orinòs vaiko veiklos paskatos – pagyrimai,
paskatinimai;

•
vidinis pasitenkinimas vykstanãiu procesu,
sòkmòs jausmas ir suvokimas „A‰ galiu“,
„A‰ moku“;

•
dòmesys vaiko pojãiams aplinkoje (a‰ lie-
tuje, ‰altas sniegas, rasota Ïolò ir pan.), nes
tai padeda formuotis sàvokoms;

•
dòmesys juslinòms rai‰kos priemoni˜ ypaty-
bòms (molis – ‰iltas, ‰altas, klampus; spal-
vos – permatomos, skystos, susiliejanãios;
popierius – slidus, ÏiugÏdantis) daro krybi-
n∞ procesà labiau atpalaiduojant∞ ir teikiant∞
didesn∞ malonumà.
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1
Austòja Landsbergienò, Laima Jankauskienò

PRIE·MOKYKLINIO UGDYMO
ORGANIZAVIMAS

PRIE·MOKYKLINñS GRUPñS APLINKA
Ugdomajai aplinkai prie‰mokyklinòje grupòje ‰iandien skiriama vis daugiau dòmesio. Sukurti ap-
linkà, tinkamà vaikui augti ir ugdyti(s), tyrinòti, paÏinti pasaul∞, bendrauti ir bendradarbiauti vai-
kams tarpusavyje ir su suaugusiaisiais yra svarbus prie‰mokyklinio ugdymo pedagogo uÏdavinys.

Aplinka daro ∞takà vaik˜ ir grupòje esanãi˜ suaugusi˜j˜ jausmams, pasitikòjimui savimi, santy-
kiams. Nuo aplinkos parengimo labai priklauso ir tai, kaip ‰ioje erdvòje jauãiamasi, kaip sòk-
mingai siekiama uÏsibròÏto tikslo. ·iandien ugdomoji aplinka suprantama ne kaip pasyvi erdvò,
kurioje pedagogas kalba, ai‰kina, rodo vaikams (aplinka orientuota ∞ pedagogà). Pedagogui ke-
liamas uÏdavinys kartu su vaikais  susikurti tokià grupòs aplinkà, kurioje pripaÏ∞stama kiekvie-
no vaiko teisò bti aktyviu ugdymo proceso dalyviu. Grupò ‰iandien turòt˜ bti pana‰i ∞ vai-
kams skirtà aktyvios veiklos studijà, tyrim˜, problem˜ sprendimo ie‰kojim˜ ir atradim˜ erdv´,
orientuotà ∞ vaikà, t. y. pritaikytà vaikams.

Vienas svarbiausi˜ ugdomosios aplinkos krimo kriterij˜ yra psichologinis aplinkos saugu-
mas, kuris rei‰kia, kad prie‰mokyklinòs grupòs aplinka turi:

•
demonstruoti vaikui, kad jis ãia yra laukia-
mas (pavyzdÏiui, ant grupòs dur˜ uÏra‰yti
(arba vaik˜ uÏsira‰yti) vaik˜ vardai, i‰ka-
binti pie‰iniai, vaik˜ nuotraukos ir kt.);

•
padòti vaikui intuityviai suvokti, kad juo
rpinamasi, kad jis yra gerbiamas (nepa-
mir‰tami tarpusavio susitarimai, laikomasi
ÏodÏio ir kt.);

•
bti saugi, patogi, nekelianti baimòs ar ne-
rimo;

•
didinti vaiko pasitikòjimà savimi (svarbu
pedagogo kalbòjimo tonas, stilius, gebòji-
mas klausyti, i‰klausyti, gebòjimas vaikà
girdòti ir kt.);

•
bti tokia, kur vaiko klaidos ar nesòkmin-
gi bandymai priimami kaip natrals da-
lykai.

Ugdomoji erdvò turi Ïadinti vaiko smalsumà, krybingumà, domòjimàsi ∞vairiomis veiklos for-
momis, problemomis, turi atitikti vaik˜ poreikius, amÏiaus tarpsnio ypatumus. Todòl kuo ∞vai-
resnò ir tikslingiau parengta aplinka, tuo intensyviau vaikas paÏ∞sta pasaul∞, ∞gyja gebòjim˜, ku-
rie jam vòliau padòs sòkmingai mokytis mokykloje.

UÏsiòmim˜ kambario, drabuÏinòs, prausyklos, miegamojo ar kit˜ grupei priklausanãi˜ patalp˜,
lauko Ïaidim˜ aik‰telòs dydis, erdvi˜ paskirstymas, sien˜ spalvos, baldai, grind˜ danga, ap‰vie-
timas, lang˜ skaiãius, net elektros mygtuko auk‰tis gali turòti ∞takos vaiko ugdymui(si) – pasie-
k´s mygtukà vaikas pasijus uÏaug´s tiek, kad jau laikas eiti ∞ mokyklà!
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Kad ir kaip pedagogas kartu su vaikais skirstyt˜ grupòs erdv´ (zonomis, kampeliais, centrais ar
kt.), svarbu, kad ugdomàjà aplinkà bt˜ galima keisti atsiÏvelgiant ∞ vaik˜ poreikius. Baigus
vienà projektà, veiklà ar temà, erdv´ galima pertvarkyti, keisti jos turin∞, erdvi˜ (zon˜, kampe-
li˜, centr˜) kiek∞ – didinti jas ar maÏinti, o jeigu reikia (pavyzdÏiui, grupòs ‰ventei, projektui,
atliekamam kartu su kitos grupòs vaikais, spektakliui ar kt.), visai panaikinti skirstymà ir turòti
vienà didel´ erdv´. Todòl vienos erdvòs gal i‰liks toje paãioje vietoje visus metus, o kitos keisis
net kas savait´. O gal bus nuspr´sta sukurti veiklos erdv´ tik tam, kad vaikai i‰siugdyt˜ vienà ar
kità gebòjimà, ir ji bus panaikinta, kai tik tikslas bus pasiektas. Penkiameãiams ‰e‰iameãiams
patinka Ïinoti, kur kas yra, jiems patinka ritualai. Todòl nereikòt˜ vengti kartu su vaikais nu-
spr´sti, kaip bus tvarkoma aplinka. ·itaip vaikai grupòje jausis ‰eimininkai. Be to, sutvark´ erd-
v´, kartu su vaikais aptarkite, kaip kurioje erdvòje reikòt˜ elgtis. Pedagogui reikòt˜ paraginti
vaikus paãius paai‰kinti (suprasti), kodòl vienoje erdvòje reikia elgtis vienaip, o kitoje – kitaip
(pavyzdÏiui, kaladòli˜ erdvòje paprastai gerokai triuk‰maujama, o ‰alia yra bibliotekòlò – kaip
bt˜ galima spr´sti ‰ià problemà, vaikai galòt˜ atsakyti patys). Tinkamai ∞rengtos veiklos erdvòs
skatins vaikus bti savaranki‰kus, priimti sprendimus, dalyvauti ∞vairioje veikloje. Tokioje ap-
linkoje kiekvienas vaikas galòs pasirinkti tai, kas j∞ domina: bibliotekòlòje, men˜, stalo Ïaidim˜
ir kt. erdvòse vaikai galòs uÏsiimti tylia, ramia veikla, o ‰tai kaladòli˜, smòlio Ïaidim˜ ir pan.
kampeliuose vaikai galòs Ïaisti aktyviai.

Pedagogo uÏdavinys – padòti vaikams ugdytis, nukreipti j˜ ugdymàsi reikiama linkme, dràsinti
vaikus bei stebòti j˜ paÏangà.

Geriausiai grupòs aplinkos kokyb´ rodo vaik˜ stebòjimas – kaip vaikai kontaktuoja su aplinka
ir tarpusavyje, kaip ∞sitraukia ∞ veiklà, ar pasidalina Ïaislais, priemonòmis ir kt.

Organizuojant grupòs aplinkà pedagogui reikòt˜ atsiÏvelgti ∞ keletà veiksni˜:

•
grupòs dyd∞ (nuo kurio priklauso, kaip skirstyti erdves). Svarbu erdves ∞rengti taip, kad vaikai,
bdami vienose, netrukdyt˜ tiems, kurie yra kitose. Svarbu numatyti takelius, praòjimus, ku-
riais vaikai galòt˜ saugiai ir kuo maÏiausiai trukdydami vieni kitiems judòti. Takeliai ir praòji-
mai neturòt˜ bti per daug erdvs, nes didelòs atviros erdvòs kelia norà lakstyti, o tai nòra sau-
gu. Jeigu grupòs erdvò maÏa, reikia atsisakyti vis˜ nefunkcionali˜ bald˜ ar keletà bald˜ paversti
ne vienos paskirties daiktais bei daÏnai keisti veiklos erdvi˜ pobd∞. Jeigu vidinòs erdvòs nepa-
kanka, ji turòt˜ bti kompensuojama lauko erdve (meno projektams, konstravimui, bandy-
mams, gòlyno, darÏo prieÏirai, sportavimui, gamtos tyrinòjimams ir kt.);

•
vaik˜ skaiãi˜ ir vaik˜ poreikius (pavyzdÏiui, jeigu grup´ lanko sutrikusio regòjimo vaikai, grupòje
turòt˜ bti kuo daugiau ∞vairi˜ faktr˜ ir ry‰ki˜ spalv˜ Ïaisl˜, priemoni˜ bei medÏiag˜ ir kt.

•
Grupòs baldai turi bti skirti vaikams.
Svarbu, kad jie bt˜ tvarkingi ir saugs.
Reikòt˜ pasirpinti, kad prireikus priemo-
nòmis, Ïaislais vaikai galòt˜ naudotis pa-
tys, be suaugusiojo pagalbos. Vaikai turòt˜
i‰mokti patys pasiimti, sutvarkyti ir padòti
priemones ten, i‰ kur jas paòmò. Be to, jie
turi turòti galimyb´ patys pasirinkti. Prie-
monòs, kuriomis naudosis tik pedagogas,
turi bti vaikams neprieinamose vietose.

•
Reikia apgalvoti, kaip skirstyti erdv´, kad
vaikams bt˜ patogu, netrukdant vieni ki-
tiems, uÏsiimti viena ar kita veikla – pa-
vyzdÏiui, men˜ erdvò turi bti netoli
kriauklòs, kaladòlòmis Ïaisti vieta uÏklota
kilimine danga, o bibliotekòlòs erdvòje
∞rengtas vietinis ap‰vietimas.

•
Veiklos erdves vienà nuo kitos reikòt˜ at-
skirti taip, kad vaik˜ dòmesys nebt˜ bla‰-
komas – tam galima naudoti lentynas, Ïe-
mas spinteles, ‰irmas, net paprasãiausias
dideles kartonines dòÏes. Tik – DñME-
SIO! – baldai ir erdvòs grupòje turi bti i‰-
dòstyti taip, kad pedagogas kiekvienà mi-
nut´ matyt˜ ir girdòt˜, kas vyksta kiekvie-
noje erdvòje. Tylos, ramybòs, poilsio (pa-
vyzdÏiui, bibliotekòlòs) bei triuk‰mingos
(pavyzdÏiui, kaladòli˜, meno ar kt.) erdvòs
turòt˜ bti kuo toliau viena nuo kitos.

Prie‰ kimbant ∞ darbà, reikòt˜ nusipie‰ti grupòs planà, kuriame paÏymimi langai, durys,
kriauklòs ir t. t. Taip bus daug lengviau numatytiti, kur tinkamiausia vieta vienai ar kitai
erdvei.

•
Ar daug, ar maÏai priemoni˜ bt˜ grupò-
je, nereikòt˜ j˜ rodyti vis˜ i‰ karto. Keiski-
te jas. Geriausia tai daryti po atostog˜ ar
ypating˜ grupòs ar met˜ ∞vyki˜ (pavyz-
dÏiui, Kalòd˜).

•
Kiekvienam vaikui reikòt˜ sudaryti gali-
myb´ turòti savo asmenin∞ daiktà grupòje
– spintel´, krep‰el∞, o gal tik dòÏut´ su vai-
ko vardu ar nuotrauka, kuri priklausyt˜
tik jam. Tai gali bti ir „kas nors nuosava“
– i‰ nam˜ atsine‰tas augalas, Ïaidimas, ku-
r∞ kiti vaikai ar suaugusieji galòt˜ imti tik
„‰eimininkui“ leidus. Savo vietà grupòje
turòt˜ turòti ir joje dirbantys suaugusieji.

•
Reikòt˜ gerai apgalvoti taisykles, su kurio-
mis supaÏindinsite vaikus pirmomis die-
nomis. Kartu su vaikais svarbu susitarti,
kaip bus naudojamasi priemonòmis, kaip
dalinamasi Ïaislais, kaip reikòt˜ elgtis  dar-
bel∞, uÏduotòl´, veiklà baigus anksãiau, ir
pan.

•
Kiekvienas pedagogas turi savo darbo sti-
li˜, mògstamas veiklas, todòl renkasi tas
priemones, kurios padeda ∞gyvendinti nu-
matytus tikslus. Taãiau, nors pedagogui ir
labai patikt˜ dailò, vaikai privalo i‰mokti
ir logi‰kai màstyti, ir spr´sti problemas, ir
planuoti, ir lyginti daiktus bei rei‰kinius
tarpusavyje – visa to, ko jiems prireiks

Nustatyta, kad vaikams labiau patinka erdvòs, i‰daÏytos pastelinòmis spalvomis. Ry‰kias spal-
vas reikòt˜ naudoti tik norint kà nors i‰skirti ar atkreipti vaik˜ dòmes∞. Reikòt˜ vengti uÏ-
griozdinti grup´ senais vaik˜ darbais, vengti, kad grupò tapt˜ vizualiai chaoti‰ka, nes tai visai
nepadeda ugdyti vaiko smalsumo. „Prekybos centro“ aplinka, kai visur daugybò ∞vairiausi˜
spalv˜, form˜ ir dydÏio daikt˜, nuslopina visà vaiko domòjimàsi. Geriausia demonstruoti tik
tuos darbelius, kurie susij´ su nagrinòjama problema ar tema. Galima padaryti aplankus,
skirtus sudòti vaik˜ darbeliams. Grupòje galòt˜ bti skelbim˜ lenta, fotografij˜ stendas, or˜
kalendorius ir kt.

Pedagogas neturòt˜ pamir‰ti, kad:
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•
Vaik˜ darbeliams eksponuoti galòt˜ bti
naudojamos sienos, pertvaros. Svarbu vi-
sus darbus, paveikslòlius kabinti vaik˜
aki˜ lygyje – taip vaikai galòs ne tik gòròtis
savo ir kit˜ darbais, bet ir bus skatinami
diskutuoti, aptarti darbelius, todòl turtòs
vaik˜ Ïodynas, geròs kalbiniai ∞gdÏiai.
Eksponuojant darbus vaikai i‰mokt˜ ele-
mentarios darb˜ eksponavimo kultros.

•
Grupòje esantys profesionali˜ meninink˜
tapybos, grafikos darbai lavina vaik˜ este-
tin∞ skon∞. Tai ypaã svarbu dabar, kai vai-
kai daugyb´ valand˜ praleidÏia prie televi-
zoriaus ar kompiuterio. Be to, grafikos ar
tapybos darbai lavina vaik˜ vizualin∞ màs-
tymà.

•
Jeigu grupòje vaikai matys ∞vairi˜ Ïenkl˜ ir
uÏra‰˜, net nepastebòsite, kaip i‰moks juos
skaityti. PavyzdÏiui, prie kaladòli˜ paka-
binkite uÏra‰à „Kaladòlòs“, prie stalo Ïaidi-
m˜ – „Stalo Ïaidimai“ ir t. t. Galima uÏra-
‰yti (jeigu vaikai moka, tai gali padaryti
patys) vaik˜ vardus – juk kiekvienam Ïmo-
gui jo vardas yra lyg muzika, – ir vaikai la-
bai greitai Ïaisdami be joki˜ pastang˜ ims
skaityti vienas kito vardus.

•
Ugdymo(si) tikslams galima panaudoti ir
daikt˜ saugyklà. Daikt˜ sutvarkymas, pa-
dòjimas ∞ vietà ir patalpos paruo‰imas kitai
dienai ugdo vaik˜ atsakingumà uÏ savo
paãi˜ aplinkà.

•
Svarbus grupòs aplinkos komponentas yra
mink‰ti daiktai grupòje. „Mink‰tumo“ po-
reik∞ galima patenkinti ∞vairiai. Grupòje tai
gali bti kilimas, pagalvòlòs. Lauke ‰ià
funkcijà gali atlikti Ïolò (bògiojimas Ïolòje
basomis, lietimas pir‰tais, delnais ir t. t.).
Mink‰ti daiktai, elementai aplinkoje keiãia
aplinkos suvokimo pobd∞, atsiranda dau-
giau sàsaj˜ su namais. Kuo daÏniau suau-
gusysis apkabins ir priglaus vaikà, tuo daÏ-
niau bus tenkinamas ‰is poreikis.

Aktyvioje veikloje vaikams reikia sudaryti kuo ∞vairesnes sàlygas ‰iam poreikiui tenkinti eks-
perimentuojant su moliu, te‰la, vandeniu, pie‰iant pir‰tu smòlyje ir t. t.

•
Jeigu grupòje yra vaik˜ i‰ etniniu ar socialiniu ekonominiu poÏiriu skirting˜ ‰eim˜, tai pui-
ki galimybò visiems grupòs vaikams i‰mokti ∞vairi˜ bendravimo ∞gdÏi˜ ir stili˜. Vaikai turòs
puikià galimyb´ susipaÏinti su Ïmonòmis, kurie kitaip nei jie atrodo, ‰neka, elgiasi, kalba.
Toki˜ ‰eim˜ grupei padovanotos nuotraukos, muzikos ∞ra‰ai, tautiniai drabuÏiai ir kt. pra-
turtins grupòs vaik˜ Ïinias apie kitas tautas, kultras ir kt.

Suprantama, tai tik patarimai. Kai viskà i‰dòliosite, pereikite per kambar∞ ropomis, kad pa-
matytumòte savo „‰edevrà“ vaiko akimis. Nusiteikite, kad tai nebus paskutinis sprendimas
tvarkant grupòs aplinkà. Erdvò, parengta vieneri˜ met˜ vaikams, netiks kitokio amÏiaus vai-
k˜ grupei. Keiskite aplinkà tol, kol ji nebetrukdys, o padòs ir jums, ir js˜ ugdytiniams. Ry-
tais su vaikais galite aptarti, kuriose erdvòse dirbsite, Ïaisite, dienos gale aptarkite, kaip sekòsi
∞gyvendinti tikslus – tegul vaikai pasidalina tuo, ko i‰moko, kà suprato, parodo, kà padarò
savo rankomis.

Vaikai turòt˜ bti aktyvs grupòs aplinkos kròjai.

Øvertinti veiklos kampeli˜ efektyvumà padòs nuolatinis vaik˜ veiklos stebòjimas.

Pateikiame keletà klausim˜, kurie pravers stebint vaikus:

•
Kurias erdves vaikai pasirenka labai retai?

•
Kurias veiklos erdves vaikai pasirenka
nuolat?

•
Ar veiklos erdvòse vaikams saugu?

•
Ar vaikai pasirenka tuos paãius uÏsiòmi-
mus? O gal js skatinate juos pasirinkti vis
∞vairesnius?

•
Ar vaikai geba rasti tai, ko jiems reikia?

•
Ar vaikai turi gebòjim˜, kuri˜ reikia no-
rint uÏsiimti js˜ siloma veikla?

•
Kokios priemonòs vaikus domina labiausiai?

•
Ar pakanka priemoni˜ kiekvienoje erdvòje?

Veiklos erdvòs bus efektyvios, jei vaikai galòs savaranki‰kai pasirinkti veiklà, tinkamai ir k-
rybingai naudotis esamomis priemonòmis, tam tikrà laiko tarpà uÏsiimti tik viena veikla ir
sutelkti ∞ jà dòmes∞, patirti sòkm´ kiekvienoje erdvòje.

Silomos tokios veiklos erdvòs:

•
kaladòlòs;

•
„namai“, maisto gaminimas;

•
stalo Ïaidimai;

•
menai (teatras, muzika, dailò, ‰okis, foto-
grafija ir kt.);

•
bibliotekòlò;

•
smòlio ir vandens Ïaidimai;

•
poilsiui ir vienatvei skirta erdvò;
tyrinòjimai;

•
sporto, aktyvios veiklos erdvò ir kt.

Net jei ir labai daug dòmesio skyròte erdvei sukurti, gali bti, kad nei‰vengsite sunkum˜.
Kartais atrodys, kad, nors ir kaip stengòtòs, vaikai neranda sau vietos: pe‰asi dòl priemoni˜,
vaik‰to be uÏsiòmimo, nesutelkia dòmesio ir pan. Tokio elgesio prieÏasãi˜ gali bti daug, o
netinkama aplinka – viena j˜.
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Todòl jei vaikai:

Dalinkitòs informacija apie grupòs veiklà ir aplinkà su vaik˜ tòvais – demonstruokite jiems vai-
k˜ darbelius, apra‰ykite, kà ketinate su vaikais daryti, kà darote kiekvienà dienà. Taip tòvai jau-
sis svarbs ir Ïinos, kad yra vaiko ugdymo(si) proceso dalis. Be to, jie gali i‰ nam˜ atne‰ti tai,
ko jums trksta grupòje. Klauskite, klausykite ir nuolat bendraukite.

•
laksto, – gal palikote per daug atviros erd-
vòs, – padalinkite erdv´;

•
pe‰asi dòl priemoni˜, – gal j˜ yra per ma-
Ïai, – pateikite j˜ daugiau;

•
vaik‰to be vietos, – gal kambarys per daug
uÏgrstas, vaikams neai‰ku, kà gali rinktis,
– atlaisvinkite erdv´, supaprastinkite veik-
là kampeliuose;

•
nesutelkia dòmesio, nebaigia uÏduoties, –
gal veiklos kampeliai nepakankamai at-
skirti ar netinkamai sugrupuoti, vaikai
mato, kas vyksta kituose kampeliuose, ir
tai juos bla‰ko, – geriau atskirkite erdves;

•
nesusitvarko, – gal priemonòs sudòliotos
bet kaip, vaikai nesupranta, kaip ir kur jas
gràÏinti, – tegul visi daiktai turi ai‰kià savo
vietà; paÏymòkite tà vietà paveikslòliais ar
uÏra‰ais.

2
Aldona Tarasonienò

PRIE·MOKYKLINIO UGDYMO
FORMOS, BÌDAI IR METODAI

Nustatyta, kad vaikai, jei jiems leidÏiama, per pirmuosius ‰e‰erius gyvenimo metus ÏaidÏia 15
000 valand˜. Kà penkeri˜ ‰e‰eri˜ met˜ vaikai veikia Ïaisdami kasdien po 6–7 valandas?
Kokià tai reik‰m´ turi j˜ vystymuisi? Kokià reik‰m´ tam turi ∞vairios Ïaidimo priemonòs?
Kok∞ vaidmen∞ vaidina suaugusieji? Kas yra tikroji Ïaidimo kokybò? Tai klausimai, kurie
bus aptarti ‰iose rekomendacijose. Klausimai, kuri˜ i‰manymas gali daugiau ar maÏiau prisidòti
prie prie‰mokyklinio ugdymo tikslo – laiduojant vaiko asmenybòs skleidimàsi, ugdyti aktyv˜,
savimi, savo gebòjimais pasitikint∞, stiprià paÏinimo motyvacijà turint∞ vaikà, sudaryti prielaidas
tolesniam sòkmingam ugdymui(si) mokykloje – ∞gyvendinimo.

ÎAIDIMO PATRAUKLUMAS IR VERTINGUMAS
MaÏas vaikas smòlio dòÏòje pirmiausia palies smòl∞, patrins, mes ∞ vir‰˜. Tik paskui jis atras,
kaip galima panaudoti kastuvòl∞. Kasdamas jis atranda, kad galima padaryti smòlio kalnel∞ ir tu-
nel∞ po tuo kalneliu. Nuo paprasto knibinòjimo per bandymus pavyksta padaryti sudòtingas fi-
gras. Vaikas Ïingsnis po Ïingsnio pasiekia Ïaidimo kokyb´. Toks pat òjimas tolyn kartojasi ir
auk‰tesnòje pakopoje, kai jau mokyklinis vaikas imasi daikt˜, i‰ardo ir analizuoja juos. Îaidimo
veiksmai atliekami pagal login∞ nuoseklumà – nuo paprasto prie sudòtingesnio. Vaikams, kurie
neturi galimybòs savo Ïaidimà vystyti toliau, lieka tik pavir‰utini‰kas uÏsiòmimas. Taãiau tie,
kurie pasiekia i‰sikeltà tikslà, laimi ne vien tikrà pasitenkinimà. ·is patyrimas kartu su smalsu-
mu yra svarbi vaiko pasirengimo mokytis prielaida.

Îaidimas – ypatinga savitikslò veikla vaikystòje. Ji kyla i‰ vidinio impulso veikti, bandyti, ty-
rinòti. Îaisti vaikà traukia galimybò patenkinti savo smalsumà, i‰bandyti, kas dar neÏinoma,
susiorientuoti tame, kà aplink save mato, girdi, jauãia, kà patiria. Îaisdamas jis nebijo klysti, ri-
zikuoti, i‰bando visus galimus veikimo bdus. Dòl to Ïaidimas yra ne tik vyraujanti prie‰mo-
kyklinio amÏiaus vaiko veiklos forma, bet ir vyraujanti ugdymosi nuostata. Kai kurios Ïaidimo
ypatybòs padeda nustatyti arba i‰matuoti atitinkamus vaiko gabumus. Îaidimas kaip veiklos
forma ir ugdymosi nuostata nuÏymi tam tikras vaiko ugdymosi gaires:

•
kasdieniai nuosekls Ïaidimai rodo ∞vai-
ri˜ funkcij˜ atsiradimà ir laipsni‰kà j˜ vys-
tymàsi;

•
socialinio pobdÏio funkcij˜ rai‰kà rodo
tai, kaip vaikai susitaria Ïaisti kartu, pasis-
kirsto vaidmenimis, stengiasi derinti veiks-
mus, bendradarbiauti, siekti sòkmòs, lai-
mòti Ïaidimà, nugalòti kitus, tampa Ïaidi-
mo draugais arba prie‰ininkais;

•
ÏaidÏiant pasirei‰kia vikrumo, tikslumo,
greitumo, intelektualaus vertinimo ir dife-
rencijuot˜ reakcij˜, taip pat artikuliacijos,
ÏodÏi˜ ir skaiãi˜ atminties reikalaujanãios
sensorinòs-motorinòs funkcijos, dòl to vai-
kai labai greitai vienas i‰ kito i‰moksta Ïai-
dim˜ skaiãiuoãi˜, eiliuot˜ erzinam˜j˜ po-
saki˜, ∞vairi˜ taisykl˜.
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Îinotina, kad prie‰mokyklinukas be Ïaidimo gali egzistuoti, bet negali gerai gyventi, br´sti. Vidi-
ni˜ varom˜j˜ jòg˜ sukeltas laisvas, malonus Ïaidimas yra vaikui tinkamiausia elgsenos forma, nes:

•
ÏaidÏiant i‰bandoma galimybò patenkinti
kylanãius ir kitais bdais negalimus paten-
kinti poreikius;

•
ÏaidÏiant patenkinamas individualus
smalsumas – svarbiausias vaiko elgsenos
instinktas, i‰ kurio kyla klausimai, atradi-
mai, aplinkos ir sav´s paÏinimas;

•
ÏaidÏiant i‰gyvenamas pakylòjimo ir ∞tam-
pos jausmas, turintis savyje dÏiaugsmo ir
atsipalaidavimo;

•
ÏaidÏiant i‰gyvenamas ir i‰bandomas vie-
ni‰iaus ir buvimo ‰alia kit˜, su kitais pras-
mingumas;

•
ÏaidÏiant mòginama pranokti save.

Îaidimas ne tik i‰ry‰kina vaikuose tai, kas grynai vaiki‰ka, bet ir leidÏia paÏinti galias, kuriomis
tòvai ir pedagogai turòt˜ remtis kasdien sudarydami sàlygas vaikams ugdyti ir ugdytis. ·ios ga-
lios, jei nebus paliktos paãios sau, ves vaikà prie dvasinòs brandos. Todòl pedagogams ir vaik˜
tòvams deròt˜ nepamir‰ti, kad vaiko Ïaidimo kokybò, kartu ir jo ugdymosi ir ugdymo koky-
bò, tiesiogiai yra priklausoma nuo suaugusi˜j˜ kultros, nuo to, ar suaugusieji:

•
supranta ir vertina Ïaidimà, kokias gali-
mybes sudaro ∞vairiapusiam Ïaidimo po-
reikiui tenkinti;

•
palaiko ir puoselòja vaiko Ïaidimo sava-
ranki‰kumà ir individualumà;

•
sugeba sudominti Ïaidimu, tapti lygiaver-
ãiais Ïaidimo partneriais, sòkmingai pa-
naudoti Ïaidimà ugdymo tikslams;

•
geba remtis Ïaidimu, padòdami vaikui
adaptuotis naujoje grupòs aplinkoje, kur-
dami sòkmingo ugdymosi mokykloje prie-
laidas;

•
pastebi vaiko Ïaidime jo augimà, pasieki-
mus, ugdymo(si) spragas ir vadovaujasi
tuo koreguodami ugdymo tikslus, uÏdavi-
nius bei metodus.

Laisvame Ïaidime, kaip ir laisvoje meninòje veikloje, prie‰mokyklinio amÏiaus vaikas kiekvienà
kartà kuria, keiãia, pertvarko, savaip modeliuoja Ïaidimo turin∞, veiksm˜ eigà, pabaigà. ·is
procesas itin vertintinas. Îaidimo vyksme, jo kaitoje formuojasi nauji veiklos veiksmai (su-
vokimo, vykdomieji, protiniai, ∞siminimo, krybiniai), nauja veiklos kokybò. Todòl pedago-
gams ir tòvams deròt˜ rimtai Ïiròti ∞ prie‰mokyklinio amÏiaus vaiko Ïaidimà, kaip geriausià
priemon´ vaikà paÏinti:

Reikia atsiÏvelgti dar ∞ vienà aplinkyb´. Gerai Ïinoma, kad prie‰mokykliniais metais, esant
geroms sàlygoms Ïaisti, vaikai pasiekia savo Ïaidimo raidos vir‰n´, o kartu ir dideles ugdy-
mosi Ïaidimu galimybes, kurios pedagogui ir tòvams atveria erdv´ nuoseklaus ugdymo ∞Ïval-
goms. Vertinant vaiko Ïaidimo pasiekimus reikòt˜ vadovautis tuo, kad kiekvienos veiklos
reik‰mò priklauso nuo dviej˜ dalyk˜:

1)
nuo uÏdavini˜ ar klausim˜, kurie kyla vei-
kiant ir kuriuos reikia spr´sti, ie‰koti i‰eities
i‰ susidariusios padòties;

2)
nuo praktini˜ veiksm˜ bei operacij˜ su tu-
rima medÏiaga pobdÏio, ie‰kant atsakymo,
problemos sprendimo.

•
suprasti, kas vaikui rpi, imponuoja, ko-
kia gyvenimo patirtis dÏiugina ar kelia nei-
giam˜ emocij˜;

•
pamatyti, kà vaikas geba sumanyti ir
sòkmingai suÏaisti, kas jam sunkiau sekasi
veikiant vienam, atskirai ir ‰alia arba kartu
su kitais vaikais;

•
suvokti, koks yra pasitenkinimo Ïaidi-
mu pagrindas: dÏiaugsmas patenkinus ju-
dòjimo ir pamògdÏiojimo poreik∞ (bdin-
ga 3–4 met˜ vaikams), pasiekus numatytà
Ïaidimo tikslà, t. y. gerai suÏaidus (bdin-
ga 5–6 met˜ vaikams).

Øvertinti vaiko pasiekimus galima stebint Ïaidimà ne prie‰okiais, o i‰tisai, nuo jo pradÏios
iki pabaigos, skiriant dòmesio elementariems Ïaidimo veiksmams: tiems, kuriais vaikas pasi-
ruo‰ia Ïaisti ir organizuoja Ïaidimà, pagrindiniams veiksmams, kuriais jis ∞gyvendina Ïaidimo
sumanymà, veiksmams, kuriais uÏbaigia Ïaidimà, ir tiems veiksmams, kurie pertraukia nuo-
seklià Ïaidimo eigà, padaro nenumatytà pertraukà. Îaidimo struktroje galima skirti ‰iuos
daÏniausiai pasitaikanãius elementarius veiksmus:

•
Pasiruo‰imo Ïaisti veiksmai: vaikas renka-
si Ïaidimo vietà, Ïaislus, priemones, jas i‰-
dòsto; tyliai sako sau, skelbia kitiems, kà
ketina Ïaisti.

•
Îaidimo organizavimo, konkreãi˜ sàlyg˜
sudarymo veiksmai: vaikai dairosi, kà Ïai-
dÏia kiti, pra‰o Ïaislo, pra‰o priimti kartu
Ïaisti; skelbia, kà Ïais, kuo bus Ïaidime ir
kà veiks; skirstosi vaidmenis, numato
jiems vardus; taiso, pritaiko, daro reikia-
mus Ïaislus.

•
Pagrindiniai veiksmai, kuriais ∞gyvendi-
namas Ïaidimo turinys: tvarko savo elgse-
nà pagal pasirinktà temà, vaidmen∞; nau-
doja Ïaislus ir priemones veiksmui plòtoti,
laikosi loginòs veiksm˜ sekos; kuria situa-
cijas gestais, pasikalbòjimais, sutartiniais
ÏodÏiais, garsais, sugalvoja savità kalbà, pa-
bròÏia reik‰mingus posakius, i‰gyvenimus.

•
Îaidimo uÏbaigimo, pasitraukimo i‰ Ïai-
dimo veiksmai: padeda ∞ vietà Ïaislus, su-
tvarko priemones, atsisako toliau dalyvau-
ti; apÏvelgia ir ∞vertina, kas nuveikta;
griauna, i‰ardo Ïaidimo erdv´; Ïaidimo
vietà, vaidmen∞, priemones perleidÏia ki-
tam vaikui.

•
Îaidimo pertraukimo veiksmai, tiesiogiai
nesusij´ su Ïaidimu: ∞vairs trumpalaikiai
kontaktai su nedalyvaujanãiais Ïaidime vai-
kais; manipuliavimas daiktais, kurie nòra
Ïaidimo atributai; manipuliavimas Ïaislais
ne Ïaidimo kontekste; Ïalà darantys veiks-
mai, dòl kuri˜ ne∞manoma t´sti Ïaidimo.
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•
Ar vaikams, augantiems be broli˜ ir seser˜
ir neturintiems pakankamos bendros veiklos
su kitais vaikais praktikos, negresia pavojus
izoliuotis? Ar jie ie‰ko ir nevengia kontakto
su bendraamÏiais (jaunesniais, vyresniais), ar
suranda j∞? Kaip orientuojasi, ∞sitvirtina tarp
kit˜ vaik˜? Pastebòjus izoliacijos poÏymi˜,
reikòt˜ numatyti pagalbos bdus (pavesti kà
nors paduoti, prane‰ti grupòs vaikams, suda-
ryti prog˜ gerai pasirodyti, pasiÏymòti, vie‰ai
pagirti, pasidÏiaugti pasiekimais).

•
Kurie vaikai, turòdami galimyb´ Ïaisti, stovi
nuo‰alyje, stebi ÏaidÏianãius, taãiau patys ne-
pradeda Ïaisti? Ar apdairi, atsargi vaiko elgse-
na nòra signalas, kad grupòje jis nesijauãia
saugus? Tokios bsenos vaikas negali ∞sigilinti
∞ Ïaidimà, todòl jo net nepradeda. Ar yra gru-
pòje vaik˜, su kuriais kiti jauãiasi saugiau, gali
Ïaisti net lenktyniavimo Ïaidimus, Ïinodami,
kad tie vaikai nerodys savo prana‰umo, nekal-
tins uÏ klaidas, negòdins?

•
Kurie vaikai ∞sitvirtina per Ïaidimus kaip ly-
deriai, dràsiai skelbia savo sumanymà ir sten-
giasi j∞ apginti, silo variantus, taãiau ∞siklauso
ir ∞ kit˜ nuomon´, svarsto, nusileidÏia, priima
silymus?

•
Îaidimo dÏiaugsmas – krybos dÏiaugsmas.
Ar visi vaikai patiria ∞dòt˜ pastang˜ rezultato,
sumanymo ∞gyvendinimo dÏiaugsmà? Kurie
daÏniau nei kiti dòl nepasisekusi˜ veiksm˜,
antraeilòs padòties tarp Ïaidòj˜ pravirksta, uÏ-
sisklendÏia, i‰gyvena nepasitenkinimà, nuo-
skaudà, supyksta?

Îaidimo struktros elementari˜ veiksm˜ turinys parodo ne tik vaiko kompetencij˜ pobd∞
ir apimt∞, Ïaidimo kaip veiklos kokyb´, bet ir mokymuisi mokykloje reikaling˜ mokòjim˜ (pa-
siruo‰ti priemones, darbo vietà; susikaupti, dòti pastangas, ∞veikti klitis, uÏbaigti darbà) uÏuo-
mazgas. Îaidimo eigos nuo pradÏios iki pabaigos stebòjimas prie‰mokyklinòs grupòs pedagogui
padòt˜ paÏinti kiekvieno vaiko – ir ypaã vaik˜, auganãi˜ ‰eimoje be broli˜ ir seser˜, taip pat
skirting˜ temperamento tip˜ (jautri˜, aktyvi˜, reaktyvi˜, imli˜), smurtà patyrusi˜ bei turinãi˜
speciali˜j˜ poreiki˜ vaik˜ – socialin´ praktikà, real˜ gyvenimà tarp bendraamÏi˜, artimumo,
jautrumo kitam rai‰kos, gebòjimo veikti greta, kartu tendencijas. Be minòt˜ dalyk˜, pedagogui
(tòvams) stebint Ïaidimus taip pat paai‰kòt˜:

•
Kurie Ïaidòjai nustelbia kitus, nederina nuo-
moni˜, bendr˜ veiksm˜, diktuoja, primeta sa-
vo valià? Kaip reaguoja ∞ tok∞ elges∞ Ïaidimo
bendrininkai, ne tokie pasitikintys savimi vai-
kai? Susitaikòli‰kai ar atsilaikydami, nuolan-
kiai ar siekdami abipusi‰kumo? Kaip daÏni to-
kie (nuolaidÏiavimo, nuolankumo, mòginimo
keisti situacijà) atvejai?

•
Kaip elgiasi Ïaidòjai i‰kilus nesutarimams?
Kokiais bdais (ramiai ar agresyviai) link´
spr´sti ginãà dòl Ïaisl˜, vietos (bdinga pen-
kiameãiams), dòl sumanymo, lyderio vaid-
mens, veiksm˜ logi‰kumo, tikrovi‰kumo (b-
dinga ‰e‰iameãiams), dòl Ïaidimui padarytos
Ïalos i‰ ger˜ ketinim˜ (siekiant tobulinti, per-
daryti) ar tyãiomis (i‰ pykãio, pavydo, ker‰to)?

•
ÎaidÏiant su kitais yra svarbus abipusis su-
pratimas. Ar  visi vaikai supranta ir moka
naudotis sàlygine Ïaidimo „kalba“, perduoda-
ma vienas kitam aki˜, balso ir elgsenos signa-
lais? Ar atpaÏin´ (i‰ ‰ypsenòlòs, mirktelòjimo,
susirpinimo, apsimetimo) kito elges∞ kaip
Ïaidimà, supranta, kà visa tai rei‰kia, lengvai
„pagauna“ kontekstà, palaiko j∞, instinktyviai
prisitaiko prie Ïaidòj˜, Ïaidimo eigos plòtoji-
mo? Ar pagaliau pedagogas (tòvai) vadovaujasi
abipusi‰kumo principu (abi pusòs yra lygia-
vertòs nepriklausomai nuo amÏiaus ir proto),
kai jauãia norà paÏaisti kartu su vaikais, mato
reikalà ir galimyb´ kartu su jais paÏvelgti ∞ pa-
saul∞ kitomis akimis, susikalbòti su jais „kito-
mis“ kalbomis?

•
Ar vaikai (ypaã ‰e‰iameãiai) pritaiko Ïaidime
kitose veiklose ∞gytus mokòjimus? Ar Ïenkli-
na statin∞, Ïaidimo erdv´, situacijà sutartiniais
Ïenklais, uÏra‰ais (pavyzdÏiui, „Ligoninò“,
„Statybos“, „DraudÏiama eiti, vaÏiuoti“, „UÏ-
daryta“, „Pertrauka“, „Negriauti“), daro bròÏi-
n∞, schemà (pavyzdÏiui, statybos, konstrukci-
jos), rengia planus (kelionòs, lenktyni˜, Ïaidi-
mo aik‰teli˜), labirintus?

•
Ar susikaupia ties pasirinktu Ïaidimu ilgiau
nei 45 minutes? Ar sugr∞Ïta prie to paties Ïai-
dimo (statybos, konstravimo, vaizduotòs, vai-
dybos) po pertraukòlòs, kità dienà, ar t´sia j∞,
varijuoja?

PEDAGOGINñS ÎAIDIMO SÑLYGOS
Îaidimui kaip savaranki‰kos veiklos raidai svarbios keturios pedagoginòs sàlygos.

Pirma sàlyga.

Îaidimui (krybai) palanki materialinò aplinka. Tai:

·ie klausimai ir pastabos galòt˜ bti ugdomojo proceso planavimo, individuali˜ program˜ su-
darymo, tikslingo ugdymo sàlyg˜, metod˜ ir bd˜ parinkimo pagrindas. Stebòjimas taip pat
padòt˜ geriau susiorientuoti, kaip gerinti Ïaidimo sàlygas.

Tokia aplinka leidÏia kiekvienam vaikui negai‰ti laiko, bti savaranki‰kam, aktyviam, inicia-
tyviam. Ypaã tai svarbu nedràsiam vaikui, taip pat neturinãiam institucinio ugdymo patirties.

•
Ïaislai, ∞vairios Ïaidimui pritaikomos prie-
monòs (nebenaudojami laikrodÏiai, lygin-
tuvai, telefonai, kepimo, virimo ∞rankiai,
formos, puodai, krep‰iai ir krep‰eliai, ran-
kinòs, mai‰ai, dòÏòs ir dòÏelòs, medÏio ‰ak˜
ritiniai, akmenukai, kita gamtinò medÏia-
ga, skardinòs, flakonai, kepuròs, skrybòlòs,
prijuostòs, staltiesòs, staltiesòlòs, uÏuolai-
dos, skaros, skraistòs, reklaminiai bukletai,
skelbimai, senos telefon˜ knygos, tapet˜
likuãiai, kilim˜, ‰pagato, virvi˜, gumos at-
raiÏos ir kita puiki, nieko nekainuojanti
medÏiaga Ïaidimui), i‰dòliotos vaikams pa-
siekiamose vietose (lentynose, lentynòlòse
ant ratuk˜, dòÏòse, ant stal˜, palangi˜,
suol˜, grind˜);

•
galimybò laisvai (be pasiteiravimo, pra‰y-
mo, nuorodos) pagal norà bei poreik∞ visa
tuo naudotis;

•
galimybò ramiai ∞sikurti Ïaidimui po vienà,
‰alia draugo, keliese, atsiskirti, izoliuotis.
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Antra sàlyga.

Gerai besiklostantys vaiko ir pedagogo (tòv˜) santykiai. Tai:

Taip besiklostantys santykiai garantuoja i‰orin∞ vaiko saugumà ÏaidÏiant, vienaip ar kitaip
veikiant, taip pat laisv´ veikti pagal aplinkybes, pavyzdÏiui.

„Kas nori Ïaisti slòpynes?“ – garsiai klausia Ernestas (6 m.). „A‰ noriu“, – atsako Tomas (5 m. 7
mòn.) „Ir a‰ Ïaisiu“, – atsiliepia Aurimas (5 m. 8mòn.). „A‰ irgi Ïaisiu, tik palaukit, baigsiu pie‰-
ti“, – pra‰o Marius (5 m. 7 mòn.). „Gerai. O kas skaiãiuos?“ – klausia Ernestas. „A‰ tai neno-
riu“, – sako Tomas. „A‰ galiu skaiãiuoti“, – baig´s tvarkyti pie‰tukus pasisilo Marius. „O, va-
lio! Mariau, eik ∞ tà kampà“, –  Ernestas rodo ∞ kampà prie lango. „Gerai“. – Marius nueina ∞
kampà ir pradeda skaiãiuoti: „Vienas, du…“ „Palauk, palauk, nesisuk, – ‰kteli Ernestas, priei-
na, pasuka Mari˜ ∞ langà. – Gerai, viskas, skaiãiuok“. „Kur slòpsimòs?“ – klausia Tomas Auri-
mo. „Bògam ∞ sandòliukà“. „O, gerai“, – linksmai atsako Tomas. Tik Ernestas niekaip negali
rasti sau slòptuvòs. Atidaro sandòliuko duris, bet vaikai su‰unka: „Ernestai, pas mus neik! Eik
kitur“. „O kur man eiti? A‰ noriu su jumis“. „Eik ∞ prausyklà“. „Na, gerai“. „Greiãiau, Marius
tuoj ie‰kos!“ „…de‰imt! Taip. Ir kur js pasislòpòt, a? – Marius atidaro sandòliuko duris: – O,
valio! Valio! A‰ jus radau“. „Ai, reikòjo mums kitur pasislòpti, – nusimin´s sako Aurimas. –
Reikòjo ∞ drabuÏin´“. – Tuo tarpu Marius neranda Ernesto. „A‰ galiu pasakyti, kur yra Ernes-
tas“, – tyliai sako Aurimas. „Ai, nesakyk, a‰ pats surasiu“. „Mariau, klausyk, pasakysiu“, – vòl
silo Aurimas. „Ne, nereikia, – eidamas ∞ prausyklà atsako Marius. – O, valio, a‰ tave suradau.
I‰eik, Ernestai“. „O kas dabar skaiãiuos?“ – klausia Tomas. „A‰ tai daugiau neskaiãiuosiu“, –
sako Marius. „A‰ irgi nenoriu“, – taria Ernestas. „O gal paÏaiskim slòpynes lauke?“ – silo Au-
rimas. „Na ir kur tu ten pasislòpsi? Ten nòra kur“, – sako Ernestas. „Kaip nòra? Surasim“, – at-
sako Aurimas. „Gerai, Ïaiskim lauke“, – sutinka kiti.

Matome, kad vaikai jauãiasi laisvi, todòl dràsiai ie‰kojo, kur slòptis grupòje, neabejojo, kad su-
ras slòptuvi˜ ir lauko aik‰telòje; Ïaidò tiek, kiek noròjo, susitarò dòl kito Ïaidimo, bdami tikri,
kad pedagogas nedraus. Tokie socialiniai emociniai santykiai yra ypaã svarbs ir palanks savi-
mi menkai pasitikintiems vaikams, turintiems menkà Ïaidimo patirt∞, ypating˜ poreiki˜, emo-
cinio bendravimo ‰eimoje sunkum˜.

•
kiekvienam vaikui ai‰ki grupòs gyvenimo
tvarka, dòl kurios (naudojimosi Ïaislais ir
visais esamais daiktais) susitariama pir-
màjà grupòs veiklos (vaiko atòjimo ∞ gru-
p´) dienà;

•
Ïinojimas, kur kokie Ïaislai, priemonòs
padòta, laikoma;

•
tvirtas Ïinojimas, abipusis susitarimas,
kas visada galima, leidÏiama, kas niekad
nebus draudÏiama, uÏ kà nebus baudÏia-
ma.

Treãia sàlyga.

Suinteresuotas pedagogo (tòv˜) dòmesys vaiko Ïaidimo eigai. Tai suaugusiojo:

·i psichologinò sàlyga uÏtikrina vidin∞ Ïaidòjo saugumà, o kartu laisv´ ir malonumà bandyti,
rizikuoti, keisti, savaip modeliuoti Ïaidimo tòkm´, didina pasitikòjimà savimi. Todòl svarbu
kasdien rasti laiko palaikyti Ïaidòj˜ pastangas, ypaã kai vaikai ÏaidÏia nauja tema, su naujais
Ïaislais, draugais, sprendÏia jiems sudòtingus uÏdavinius. Pritarti pastangoms veikti laisvai, su
pasitikòjimu, apgalvotai, ie‰koti nauj˜ sprendim˜ pasitelkiant vaizduot´, i‰mon´; ∞vairiai pa-
naudoti daiktus pakaitalus, laisvai priskiriant jiems vis kitas reik‰mes, veiksmus, pavadini-
mus; atlikti kai kuriuos veiksmus, operacijas vien mintyse, kai laikas ir veiksmai keiãiasi Ïai-
bi‰kai. PasidÏiaugti gebòjimu suprasti suaugusi˜j˜ veiksm˜ esm´, vidinius i‰gyvenimus, pa-
mògdÏiojamus Ïaidime i‰rai‰kingais gestais (mimika, judesiais, kno poza) ir Ïaidòj˜ kalbòji-
mu (laki frazò, posakis, dorovinis draudimas, sankcija, kaltòs pripaÏinimas, teisi˜, pareig˜
ai‰kinimasis, nuraminimas, pritarimas, padràsinimas, kritika, ginãas, pagarba).

Laura (6 m.) ÏaidÏia viena du vaidmenis. Atsine‰a savo lòl´, padeda ant sofutòs, nueina paim-
ti lòlei drabuÏòli˜. Dar atsine‰a ∞vairi˜ kaladòli˜, paÏeria jas ant Ïemòs. Sako lòlei: „Emute,
mes ãia gyvensime, tik reikia pastatyti namà“. Ima kaladòles po vienà ir deda ratu. Pasukioja
tai vertikaliai, tai horizontaliai, kad nebt˜ tarp˜. Du tarpus palieka ir paai‰kina lòlei: „âia
kad saulò ‰viest˜ ir bt˜ ‰ilta“. Klausia lòlòs: „O kur tu noròtum, kad bt˜ durys?“ – „Sia“, –
‰vepluodama atsako pakeitusi balsà ir rodo lòlòs ranka ∞ prie‰ais esant∞ kampà. „Gerai“, – ta-
ria jau suaugusiojo balsu. Padeda kaladòl´ prie spintelòs, pasukinòja lyg atidarydama ir uÏda-
rydama duris, sako: „âia bus ms˜ durys“. PasiÏiri ∞ prisisegtà ant rankos Ïaislin∞ laikrod∞ ir
i‰sigandusi taria: „Emute, tau jau laikas miegoti“. Pakeitusi balsà atsako: „Nenoliu“. Laura
papurena pagalvòl´, pakloja antklod´, sako: „Dabar, Emute, turime nusiprausti, eime ∞ vo-
nià“. Paima lòl´, paeina ∞ ‰onà, lyg atsuka ãiaupà, garsais „ãÏÏÏ“ imituoja vandens bògimà.
Ranka lyg palieãia srov´, perbraukia lòlei per burnà sakydama: „Turi bti ‰vari“. MaÏa skiau-
te ‰luosto rankeles, burnyt´, ne‰a ∞ lovel´, paguldo, uÏkloja. Auklòtoja Laurà kvieãia pietauti.
Laura pasilenkia prie savo lòlòs ir tyliai kuÏda: „SaldÏi˜ sapn˜“. Pabuãiuoja ir nueina valgyti.

Padràsinanãio dòmesio daÏniau nei kiti turòt˜ sulaukti vaikai, kuri˜ Ïaidimo patirtis, gali-
mybò veikti, judòti yra ribota. Malons suaugusiojo ÏodÏiai leidÏia pajusti, kad esi pastebò-
tas, mylimas, kad tai, kuo uÏsiimi, yra svarbu ne tik tau vienam, bet ir suaugusiajam, kuris
‰alia, nuo kurio geros valios daug kas priklauso.

•
geras, padràsinantis Ïodis, Ïvilgsnis, ges-
tas;

•
nuo‰irdus nusistebòjimas, susiÏavòjimas
vaiko (Ïaidòj˜) atradimu, kaip kurti Ïai-
dimà, pritaikyti savo Ïinias, mokòjimus,
gabumus;

•
Ïaidòjo pastang˜ pastebòjimas, gerbimas,
pasitikòjimas jo proto, valios ir vaizduo-
tòs galiomis;

•
veiklos rezultat˜ vertinimas, pagalba i‰-
saugant juos, fiksavimas (uÏra‰ai, bròÏi-
niai, nuotraukos, vaizdo ir garso ∞ra‰ai).
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Ketvirta sàlyga.

Sudaryta galimybò pakankamai laiko Ïaisti. Tai:

Tai intelektuali sàlyga, paremta supratimu, kad veikla duoda rezultat˜, jei pakankamai laiko
ja uÏsiimama. ·i sàlyga sukuria ugdymosi Ïaidimu situacijà, turinãià ∞takos naujiems vaiko
psichini˜ proces˜ dariniams, struktroms atsirasti, vaiko gebòjim˜, asmenini˜ savybi˜ ir veik-
los saviraidai. Ji turi bti garantuota visiems vaikams. Tai ypaã praverst˜ siekiant visiems lygaus
starto mokykloje.

Vytenis (5 m. 11 mòn.) ir Gajus (6 m. 8 mòn.) atsine‰ò i‰ lentynos keturias maÏas ma‰inòles,
padòjo ant stalo. Vytenis: „Taip, greitai darom lenktynes. Mano raudona ir mòlyna, o tavo tos
dvi“, – parodo ir pasako greitakalbe. Gajus: „O mano juoda ir ruda? Labai jau gudriai viskà su-
galvojai. Tau visados viskas geriau“. Vytenis: „Nesàmonò. ·itos geresnòs. O man ‰itos spalvos
graÏesnòs“. Gajus: „Tai gal ir man jos graÏesnòs. Traukiam burtus, kam kokia atiteks“. Berniu-
kai sudòjo ma‰inas ant stalo, abu uÏsimerkò ir traukò po dvi ma‰inòles. Gajus: „Valio! Man ati-
teko tos tavo ma‰inos, kur turòjai. Valio!“ Vytenis: „Valio, valio, – pa‰aipiu tonu, – man gerai
ir tokios. ÎaidÏiam greiãiau, nes tuoj reiks kur nors eiti“. Berniukai palenktyniavo. Abu kartus
laimòjo Gajaus ma‰inos. Vytenis: „Tu visada laimi dòl ger˜ ma‰in˜. Dabar sau vienas ir lenkty-
niauk“. Nuòjo ∞ ‰al∞.

Nurodytos keturios pedagoginòs Ïaidimo sàlygos turòt˜ bti suprantamos kaip neatskiriamos
viena kità papildanãios tikslingo ir prasmingo vaiko gyvenimo organizavimo sàlygos. Nepakan-
ka vien pasirpinti Ïaislais, Ïaidimo vieta. Ne maÏiau vaikui svarbu ÏaidÏiant bendrauti su su-
augusiuoju ir to bendravimo pobdis, galimybò dràsiai pasiteirauti, i‰girsti patarimà, pritarimà,
kartu paÏaisti, kartu praleisti laikà.

Palankus ir pagarbus dòmesys individualiam kiekvieno vaiko Ïaidimui (kaip ir Ïaidimui kelie-
se), be abejonòs, pedagogams ir tòvams padòs:

•
netrikdomas laikas sumanyti Ïaidimus ir
pradòti Ïaisti (esant maÏai laiko 5–6 met˜
vaikai nepradeda Ïaidimo);

•
garantavimas galimybòs patenkinti Ïaidi-
mo poreik∞ be skubos;

•
Ïaidimas iki galo, nepatiriant pedagogo
(suaugusi˜j˜) primygtinio  kvietimo, rei-
kalavimo ar prievartos uÏbaigti, nutraukti
Ïaidimà, i‰ardyti jo sàlygas kitos veiklos
labui.

Svarstant, kaip palaikyti ir remti Ïaidimà, daryti ∞takà jo kaitai, btina vadovautis nuostata,
kad prie‰mokyklinio amÏiaus vaiko Ïaidimas yra ne tik savaranki‰ka, bet ir krybinò veikla,
kurios vyksmas ne visada nuspòjamas. Ne visada tai, kas ÏaidÏiant daroma, mes, suaugusieji,
pakankamai gerai suprantame. Kiekvieno vaiko Ïaidimo vidinò logika, veiksm˜ „kalba“ yra
savita. ÎaidÏiant viskas paklsta vaiko valiai: daiktai, veiksmai, veikòjai, reik‰mòs, laikas, erd-
vò. Îaidime vaikui viskas pasiekiama. Tuo Ïaidimas traukia ir Ïavi vaikà, daro savaimin∞ po-
veik∞ jo augimui. Todòl, norint penkiamet∞ ar ‰e‰iamet∞ ugdyti Ïaidimu, reikia vadovautis
skiriamosiomis to amÏiaus Ïaidimo ypatybòmis ir atsiÏvelgti ∞ individualià Ïaidimo patirt∞.

•
rasti naujà bendravimo ir bendradarbia-
vimo su vaiku turin∞, naujus bdus ir ri-
tualus;

•
kurti pozityviam auklòjimui btinà sau-
gumo ir pasitikòjimo atmosferà;

•
padòti vaikui suprasti leistino elgesio ri-
bas ir suaugusiojo vir‰enybòs pobd∞;

•
tapti geriausiais savo vaik˜ ir ugdytini˜
vedliais, turinãiais ∞takos ne tik Ïaidimo,
bet ir kit˜ veikl˜ raidai, ∞vairi˜ gebòjim˜
plòtrai.

PRIE·MOKYKLINIO AMÎIAUS VAIKˆ ÎAIDIMO
SAVITUMAS
Penkeri˜ ‰e‰eri˜ met˜ vaikai, turòdami pakankamà Ïaidimo patirt∞, pasiekia atitinkamai
auk‰tà ir auk‰ãiausià ‰ios veiklos raidos pakopà. J˜ Ïaidime i‰lieka ‰iek tiek pana‰umo su ket-
veri˜ met˜ vaik˜ Ïaidimu, taãiau yra ir esmini˜ skirtum˜. Prie‰mokykliniais metais i‰ esmòs
keiãiasi Ïaidiminòs vaiko veiklos pobdis:

Prie‰mokyklinio amÏiaus vaiko nuostatos Ïaidimui (pasirengimo, polinkio, nusiteikimo veik-
ti vienaip ar kitaip) Ïinojimas yra vienodai svarbus vaiko pedagogams bei tòvams. ·is Ïinoji-
mas galòt˜ ir turòt˜ bti atskaitos ta‰kas bei svarbus veiksnys:

•
nusiteikimas Ïaidimui;

•
Ïaidimo motyvai ir tikslai;

•
Ïaidimo planavimas ir reiklumas Ïaidimo
sàlygoms;

•
ugdymosi Ïaidimu sàlygoms tikslingai su-
daryti ir plòtoti, vaikui daromam Ïaidimo
poveikiui stiprinti;

•
palankioms ugdymui(si) Ïaidimu situaci-
joms panaudoti ir kurti;

•
Ïaidimo turinys, eiga ir pastangos siekti
rezultato;

•
Ïaidimo uÏbaigimas ir reiklumas Ïaidimo
partneriams;

•
suaugusiojo pagalbos reikmò.

•
vaiko ugdymo(si) ‰eimoje ir grupòje t´sti-
numui garantuoti.



328 329

Nusiteikimas Ïaisti. Penkeri˜ ‰e‰eri˜ met˜ vaikai mògsta ∞vairius Ïaidimus: vaizduoti
suaugusiuosius, statyti, konstruoti i‰ trinkeli˜ ir Lego Ïaisl˜, uÏsiimti paveikslòli˜, ornament˜
dòliojimu, stalo, judriaisiais ir tradiciniais Ïaidimais. ·io amÏiaus vaikai su malonumu ÏaidÏia
patalpoje ir lauko aik‰telòje, taãiau Ïaidimo pobdis ‰iose vietose skiriasi. Patalpoje vaikai pa-
prastai renkasi vietas arãiau Ïaisl˜ ir daikt˜, kuri˜ reikòt˜ Ïaidimui. Nesant Ïaisl˜ ar pakanka-
mai vietos ir laiko Ïaidimui, nepradeda Ïaisti. Aik‰telòje, jei erdvò didelò, daÏniau ÏaidÏia jud-
riuosius Ïaidimus su laipiojimu, gaudymu, kelionòmis ir pan. Îaislas jau nòra vien skatinamoji
prieÏastis manipuliuoti, kà nors veikti, o postmis atitinkamai organizuoti savo veiklà. Îaidi-
mui vaikai naudoja nemaÏai Ïaisl˜, daikt˜, Ïaidimo priemoni˜. DaÏniau ÏaidÏia po vienà  arba
‰alia kito. Dviese Ïaisti mògsta labiau negu trij˜ vaik˜ ar didesnòje grupòje (ypaã ‰e‰iameãiai).
AtsiÏvelgiant ∞ ‰iuos ypatumus, patartina:

•
patalpoje turòti Ïaisl˜ ir priemoni˜ vis˜ r‰i˜
Ïaidimams (vaizduotòs, vaidybiniams, statybi-
niams, Lego, didaktiniams, judriesiems, tradi-
ciniams);

•
tartis su vaikais dòl Ïaisl˜ i‰dòstymo patalp˜
erdvòse, ie‰kant kuo parankesnio vaikams va-
rianto, i‰bandant j∞, keiãiant, pritaikant, per-
tvarkant pagal Ïaidimo reikmes; didaktiniams
Ïaidimams (paveikslòli˜ loto, stalo Ïaidimai,
domino), Ïaidimams su dòlionòmis, ‰achma-
tais, ‰a‰kòmis, knygomis pastovi vieta turòt˜
bti prie lango;

•
apstatyti grup´ tik btiniausiais vaik˜ gyveni-
mui joje baldais, kad likt˜ vietos laisviau judò-
ti, Ïaisti su stumdomais, ridenamais, kitais ju-
dòjimui pritaikytais Ïaislais, Ïaisti dviese ir su
daugiau Ïaidòj˜;

•
pasirpinti, kad kiekvienas galòt˜ susirasti
Ïaisl˜ ir vietos mògstamam Ïaidimui, patogiai
∞sikurt˜, netrktinai Ïaist˜; panaudoti, pritai-
kyti Ïaidimams visas turimas patalpas, erdves
(pavyzdÏiui, prausyklà – Ïaidimui su vandeniu
ir smòliu, erdv´ po laiptais – teatrui, slòpy-
nòms, sal´ – judriesiems Ïaidimams, drabuÏin´
– Ïaidimui su ma‰inomis, gamtine medÏiaga);

•
Ïaidimams, aktyviam judòjmui lauke turòti
i‰ne‰am˜ ar sandòliuojam˜ lauke Ïaisl˜ (ka-
muoliai, ‰okdynòs, ratukai, didelòs ma‰inos,
vòjo malnòliai, aitvarai), priemoni˜ Ïaidimui
su smòliu ir vandeniu vasarà (formelòs, kastu-
vòliai, lentelòs, ∞vairios talpos indai), su sniegu
Ïiemà (kastuvai, ‰luotos, laistytuvai); taip pat
siuÏetini˜ Ïaisl˜, priemoni˜ kitiems pamòg-
tiems Ïaidimams t´sti lauke.

Pasiteiravus, kà ir su kuo patinka Ïaisti, penkiameãiai neabejodami nurodys ne vienà Ïaislà,
Ïaidimà, Ïaidim˜ draugà. Atòj´ i‰ ryto ∞ grup´, paprastai apsidairo, kas, kur, kuo uÏsiòm´, ir
susiranda sau Ïaisl˜. Neretai bna, kad draugai dÏiugiai pakvieãia ateiti Ïaisti kartu arba pasi-
pra‰o priimti ∞ savo Ïaidimà. Todòl pedagogui nereikòt˜ vaikams silyti, kuo uÏsiimti, o pa-
laukti, kol jie savaranki‰kai apsispr´s, susiras reikiamus Ïaislus, priemones ir vietà Ïaidimui. I‰-
imtiniais atvejais, kai vaikas naujoje aplinkoje dar jauãiasi nesaugiai, yra nedràsus ar turi men-
kà Ïaidimo patirt∞, galima padòti jam apsispr´sti, kuo uÏsiimti. Taikytini keli bdai:

Îaidimo paskata. Penkeri˜ ‰e‰eri˜ met˜ vaikui bdinga i‰ anksto, kartais net i‰ vaka-
ro, apsispr´sti, kok∞ Ïaidimà, su kokiais Ïaislais ir kaip jis Ïais. Skatinamoji Ïaidimo prieÏastis
paprastai yra ‰ie trys veiksniai:

1.
Interesas suaugusiajam, jo elgesiui ∞vairiose
gyvenimo situacijose, darbui ir kitokiai veik-
lai; ry‰ks ∞spdÏiai i‰ stebòt˜ gyvosios ir ne-
gyvosios gamtos rei‰kini˜, per televizijà, kine
ir kitur matyt˜ vaizd˜, ∞vyki˜, girdòt˜ pasako-
jim˜; stiprus noras paãiam bti pana‰iam,
reik‰mingam, atitinkamai veikti, elgtis, i‰gy-
venti, i‰bandyti.

2.
Tam tikros r‰ies Ïaisl˜ pomògis: siuÏetini˜
(lòlòs, buities, profesiniai reikmenys, ma‰inò-
lòs), konstruktori˜ (∞vairi˜ daikt˜ rinkimas,
sunarstymas, montavimas), statybini˜ trinke-
li˜ (dideli˜ ir maÏesni˜ objekt˜ statymas),
stalo Ïaidim˜ (loto, dòlionòs, domino, ‰a‰kòs),
Lego Ïaisl˜.

3.
Noras draugauti, kartu su kuo nors maloniai
ir ∞domiai praleisti Ïaidimo laikà, kartu veikti,
dalintis ∞spdÏiais, pademonstruoti savo gebò-
jimus.

•
sudominti galimybe i‰bandyti naujà Ïais-
là, priemon´, vietà Ïaidimui, informuo-
jant, kas pasikeitò grupòje (lauko aik‰telò-
je), koki˜ nauj˜ ∞domi˜ Ïaisl˜, priemoni˜
galima rasti vienoje ar kitoje vietoje;

•
sudaryti problemin´ pasirinkimo situacijà,
papra‰ant pabti partneriu Ïaidime (pavyz-
dÏiui, Ïaisti loto, domino, ‰a‰kòmis), padòti
uÏbaigti pedagogo pradòtà Ïaidimà (pavyz-
dÏiui, dòlion´, statin∞, konstrukcijà), padòti
sudòlioti Ïaislus, apÏiròti, ar nesulÏ´, ar
yra visos detalòs, dalys, ar gerai pritvirtintos
lòli˜ drabuÏòli˜ sagos;

•
pasilyti ∞sikurti Ïaisti ‰alia vieno ar kito
po vienà ÏaidÏianãi˜ vaik˜, parenkant vie-
tas, kur yra nemaÏai Ïaisl˜ pasirinkimui, ir
vaikus, kurie link´ bendrauti, padòti, pa-
tarti, priimti kitus ∞ savo Ïaidimà;

•
pamokyti bd˜, kaip trumpai ∞siterpti ∞
kit˜ vaik˜ Ïaidimà, sugalvojant naujà ne-
sudòtingà vaidmen∞, situacijà, ir tuo pra-
turtinti Ïaidimà, pajausti sòkm´, bendro
Ïaidimo malonumà.

Prie‰mokyklinio amÏiaus vaiko Ïaidimas – ne tik spontani‰ka (savaiminò), savaranki‰ka, bet ir
savita turininga veikla, turinti gilumin´ prasm´, savitus poveikio psichikos raidai svertus. Kiek-
vienam suaugusiajam, esanãiam ‰alia vaiko ir vienokiu ar kitokiu bdu tvarkanãiam jo gyveni-
mà, svarbu Ïinoti ir suprasti  ∞vairi˜ Ïaidim˜ kaip tam tikros veiklos formos Ïaves∞ ir i‰skirti-
n´ reik‰m´ paãiam vaikui ‰iame jo amÏiaus tarpsnyje. Svarbu ir mokòti pasinaudoti Ïaidimo
unikalumu padedant ∞gyti kasdieniam gyvenimui btin˜ kompetencij˜, laiduojant vaiko asme-
nybòs skleidimàsi.

VAIZDUOTñS ÎAIDIMˆ YPATUMAI
Vaizduotòs Ïaidimai (skirting˜ ‰ali˜ autori˜ dar vadinami krybiniais vaidmeniniais, siuÏetiniais,
teminiais, draminiais Ïaidimais) yra labiausiai mògstami ‰io amÏiaus vaik˜, ypaã mergaiãi˜. Vaikai
atkuria Ïaidime tai, kas vyksta ‰eimoje, darÏelyje, mokykloje, gatvòje, kitoje aplinkoje, kas juos
domina, jaudina, sukreãia.

Lina (5 m. 2 mòn.) dràsiai prieina prie kit˜ mergaiãi˜. Rankose laiko rankinukà. Atsargiais ir elegan-
ti‰kais mostais i‰sitraukia i‰ rankinuko vazelinà ir kruop‰ãiai tepa lpas, lyg daÏosi. Draugi‰ku tonu ir
malonia veido i‰rai‰ka sako mergaitòms: „A‰ bsiu js˜ mama, gerai?“ Mergaitòms sutikus, vaik‰to ap-
link stalà, visa i‰sitiesusi ir auk‰tai i‰kòlusi galvà. Judesiai lengvi, eleganti‰kos manieros. Pasiteirauja:
„Kas nori pasidaÏyti?” Atsidaro rankinukà, i‰sitraukia vazelinà, prieina prie vienos mergaiãi˜ …
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Îaidimo pagrindas – prisiimtas tam tikras vaidmuo, identifikavimasis, sav´s sutapatinimas
su vaidmeniu. Vaizduotòs Ïaidimuose vaikams bdinga:

•
pasirinkti geidÏiamà, kartais netikòtà
vaidmen∞, t. y. vaizduoti suaugus∞ Ïmog˜,
vaikà, gyvnà, kok∞ nors knygos, filmo
personaÏà, negyvosios gamtos objektà;

•
sugalvoti, kà ir kaip veikti, t. y. savo
veiksmais, kalba, elgesiu su daiktais ir ki-
tais veikòjais kurti laikinà tariamà situacijà
(„lyg ir“, „atseit“, „tyãia“); daryti tai rim-
tai, susiÏavòjus, ∞sitraukus;

•
kelti sau vidines, nera‰ytas vaidmens elge-
sio taisykles, t. y. kurti ir palaikyti laikinà
tvarkà, laikinà tvarkingà erdv´, geranori‰-
kai save apribojant, kontroliuojant, nes
maÏiausias nukrypimas sugriauna Ïaidimà,
panaikina jo paties ypatumà;

•
keisti trkstamà Ïaislà ir daiktà kitu, t. y.
naudotis daiktais pakaitalais arba ∞sivaiz-
duoti juos esant, veikti mintyse, laisvai
operuojant turimais vaizdiniais, susidariu-
sia reik‰mi˜ sistema.

Prie‰mokyklinio amÏiaus (5–6 (7) met˜) vaik˜ Ïaidimuose daug pana‰umo, taãiau yra ir
skirtum˜, kurie priklauso tiek nuo vaik˜ amÏiaus, tiek nuo individuali˜ j˜ ypatybi˜.

Net patys elementariausi vaiko vaizduotòs Ïaidimai remiasi tam tikromis visuomeninòmis el-
gesio taisyklòmis, kurias Ïaidòjas ∞Ïvelgò, ∞siminò, perprato ir Ïaisdamas atkuria, pamògdÏioja,
pats sau kelia, j˜ laikosi. Visa tai daro rimtai, lyg i‰ tikr˜j˜, su valios ir proto pastangomis, k-
rybos, atradimo dÏiaugsmu, kartais ir nesòkmòs kartuliu. Vaizduotòs Ïaidimai turi didelòs reik‰-
mòs toms vaiko veiklos r‰ims, kurioms bdingas planavimas ir savikontrolò. Dòl vaizduotòs
Ïaidimo unikalumo pedagogo ir tòv˜ dòmesys ‰iems Ïaidimams turòt˜ bti i‰skirtinis.

Patartina:

•
nusiteikti, kad Ïaidimo turinys atspindi
vaiko gyvenimo patirt∞, emocinius i‰gyve-
nimus, kartais skaudÏius, bet visada jam
svarbius; todòl reikia ne drausti vienaip ar
kitaip Ïaisti, bet padòti susiorientuoti, su-
sidomòti, praturtinti savo paÏinimà;

•
vadovautis tuo, kad vaizduotòs Ïaidimas
vystosi i‰ aplinkos paÏinimo ir atmintyje
turimos vaizdinòs patirties pertvarkymo, i‰
gebòjimo dar iki Ïaidimo pradÏios numa-
tyti rezultatà; dòl to nedera ‰∞ procesà trik-
dyti patarimais i‰ ‰alies, skubinti jo eigà,
prie‰ingai, reikia dÏiaugtis vaizduotòs, k-
rybos Ïaisme;

•
stebòti ÏaidÏianãius vaikus, perprantant
Ïaidimo vaidmen˜ repertuarà ir galimyb´
padòti vaikui j∞ praturtinti, papildyti nau-
jais vaidmenimis; ugdyti Ïaidimu paste-
bint ir gerbiant pasirinkto vaidmens kri-
mà, palaikant ir pabròÏiant tai, kas pagirti-
na, pageidautina, kokiais elgesio modeliais
verta sekti ne tik Ïaidime;

•
numatyti, kuo praturtinti, gilinti ir plòsti
vaiko interesà aplinkai (tikslingos ekskursi-
jos, paveikslai, nuotrauk˜ albumai, knygos,
kiti ‰altiniai); parpinti atribut˜, primenan-
ãi˜ patirtus naujus ∞spdÏius (skiriamieji
Ïenklai, dirÏai, kepuròs, skarelòs, chalatai,
prijuostòs, karnos, rai‰ãiai), padedanãi˜
∞sijausti ∞ Ïaidimo vaidmen∞, situacijà.

Skiriamieji penkiameãio vaizduotòs Ïaidimo bruoÏai:

•
daugiau (negu jaunesni vaikai) laiko skiria
pasiruo‰imui (tinkamos erdvòs, reikiam˜
Ïaisl˜ parinkimui, i‰dòstymui) ir organizavi-
mui (susitarimui dòl temos, vaidmen˜, j˜
vard˜, naudojam˜ daikt˜ reik‰mi˜, Ïaidimo
eigos), todòl reikia garantuoti ne maÏiau kaip
40–50 minuãi˜ nepertraukiamam Ïaidimui;

•
Ïaidimà pradeda tik tada, kai tiksliai apibrò-
Ïia ribas, kur bus ÏaidÏiama, ir skrupulingai
∞rengia Ïaidimo erdv´; ÏaidÏia turiningiau,
sumanymà daÏniau ∞gyvendina iki galo;

•
Ïaislus renkasi tikslingai, trkstamà Ïaislà
pasidaro i‰ turim˜ medÏiag˜ (skuduròli˜, po-
pieriaus, kartono, dòÏeli˜ ir dòÏi˜, virvi˜,
kempini˜, konstruktoriaus element˜ ir kt.),
Ïaislo gamybai sugai‰dami, jeigu reikia, ne-
maÏai laiko, kartais net visà laisvà laikà; todòl
‰alia pramoninòs gamybos Ïaisl˜ btinai turi
bti pakankamai papildom˜ ∞vairi˜ nenau-
dojam˜ daikt˜, j˜ dali˜, gamtinòs ir kitokios
medÏiagos;

•
daugiau reik‰mòs teikia galimybei veikti su
pasirinktais daiktais negu atskleisti Ïmoni˜
tarpusavio santykius; vilioja, Ïavi ∞vairs nau-
ji veiksm˜ su Ïaislais ir daiktais atlikimo b-
dai (operacijos), kuri˜ turin∞ lemia daiktinòs
situacijos sàlygos (Ïaislus, priemones jungia,
ardo, derina, skirsto, visaip dòlioja, pertvar-
ko, keiãia ir t .t.);

•
jau nesutinka imtis vaiko vaidmens, kvieãia-
si jam jaunesn∞ draugà; mergaitòs ypaã i‰vys-
to motinos vaidmen∞, ∞vairias socialines jos
funkcijas; berniukai – statybinink˜, polici-
nink˜, animacini˜ film˜ personaÏ˜;

•
noriai dalyvauja suaugusi˜j˜ organizuotoje
teatrinòje veikloje ir jos elementus (kaip an-
tai, monologus, dialogus su lòlòmis, prisiim-
tà vaidmen∞, literatrin´, dramin´, pasak˜
medÏiagà, aprangos detales bei mimikà, pa-
gàsdinimo, prajuokinimo gestus ir kt.) per-
kelia ∞ Ïaidimà;

•
bando savaranki‰kai organizuoti lòli˜ arba
Ïmoni˜ teatrà; Ïaidimo pradÏioje labiau r-
pinasi rasti vietà scenai, jà ∞rengti, padaryti
vietas Ïirovams vaikams ar Ïirovams Ïais-
lams; pristig´ Ïirov˜, ant kòduãi˜ sodina lò-
les; pats vaidinimas bna trumpas, keleto
minuãi˜; scenarij˜ kartais sugalvoja patys,
kartais suvaidina kai kurias i‰traukas i‰ maty-
t˜ vaidinim˜;

•
Ïaidime savitai tvarko socialinius santykius
su bendraamÏiais ir suaugusiaisiais;

•
Ïaisdami kartu su kitais vaikais kontaktus
diferencijuoja pagal prisiimtus vaidmenis;
ai‰ks bandymai sàveikauti su kitais Ïaidò-
jais, palaikyti ne tik santykius tarp Ïmogaus
ir daikto (bdinga 3 met˜ vaikams), ne tik
ry‰ius tarp skirting˜ to paties Ïaidimo vaid-
men˜ (bdinga 4 met˜ vaikams), bet ir
bendresnius santykius tarp ∞vairius sociali-
nius vaidmenis atliekanãi˜ Ïmoni˜ grupi˜,
kolektyv˜ (ry‰iai tarp ÏaidÏianãi˜ „namus“,
„parduotuv´“, „ligonin´“, „mokyklà“, „teat-
rà“ ir kt.);

•
nesikreipia ∞ suaugus∞j∞: rinkdamiesi Ïais-
lus, Ïaidimo erdv´, gamindami papildomas
priemones, derindami veiksmus paprastai
apsieina be jo pagalbos.
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•
Ïaidimà ne tik planuoja, numato, ko sieks,
kuria linkme Ïais kiekvienas, bet ir atkakliai,
i‰radingai laikosi numatytos krypties;

•
Ïaidimà paprastai uÏbaigia iki galo ir ÏaidÏia
ilgiau, Ïaidimas gali t´stis valandà ir daugiau;
tà pat∞ Ïaidimà ÏaidÏia net kelias dienas, savai-
tes, kaskart atnaujindami, praturtindami;

•
atkuria tik tuos suaugusi˜j˜ gyvenimo, dar-
bo, veiklos, asmenini˜ santyki˜ momentus,
kurie paliko didÏiausià emocin∞ ∞spd∞; daÏ-
niau imituoja asmen∞, kuris Ïavi, traukia, kur∞
pripaÏ∞sta autoritetu;

•
Ïaidime bna reikls sau ir kitiems; skirsty-
damiesi Ïaidimo vaidmenis labiau atsiÏvelgia ∞
tai, kuris tà vaidmen∞ galòt˜ atlikti geriau, dòl
to vienus priima ir kvieãia Ïaisti, kitus atstu-
mia, grieÏtai atsako ir paai‰kina dòl ko;

•
siekia Ïaidimo pana‰umo ∞ tikrov´, daÏniau
ginãijasi, ar taip bna i‰ tikr˜j˜, taãiau neven-
gia ∞terpti pasakos element˜; demonstruoja i‰-
radingumà, vaizduotòs polòk∞; geba kelti sau
uÏduotis ir jas atlikti, pritaikyti mokòjimà ap-
simesti, skaiãiuoti, skaityti, ra‰yti, pie‰ti,
meistrauti;

·e‰iameãio vaizduotòs Ïaidimai. Mògsta Ïaisti tuos paãius Ïaidimus
kaip ir penkiameãiai. Daug kuo Ïaidimas pana‰us, taãiau yra ir skirtum˜. Kaip Ïinoma, sep-
tintaisiais gyvenimo metais pastebimai keiãiasi vaiko aktyvumo pobdis: ai‰ki orientacija ∞
sistemingà ir tikslingà Ïini˜ siekimà persveria spontani‰kà mokymàsi. ·i tendencija pastebi-
ma ir ‰e‰iameãio (septynmeãio) savaranki‰ko Ïaidimo raidoje. Îaisdami ‰e‰iameãiai:

•
sumanytà Ïaidimà rpestingai plòtoja pasi-
telkdami ne tik tiesiogiai patirtus ∞spdÏius,
bet ir asmenin∞ Ïinojimà i‰ girdòt˜ pasakoji-
m˜, skaityt˜ knyg˜, matyt˜ film˜;

•
Ïaisdami ∞vairius vaidmenis dràsiai i‰bando
∞vairius elgsenos ne tik su daiktais, bet ir su
Ïmonòmis, kitomis gyvomis btybòmis va-
riantus;

•
mògsta Ïaisti lòli˜, ‰e‰òli˜, stalo „teatrà“,
kviestis Ïirov˜, vaidinti emocingai, nuo‰ir-
dÏiai, improvizuodami, be didesnio pasirengi-
mo.

•
daÏniausiai  ÏaidÏia individualiai; maÏòja Ïai-
dim˜ ‰alia kit˜ ir su vienu vaiku, daugòja Ïai-
dim˜ su dviem vaikais; neretai ÏaidÏia su tais
paãiais vaikais, Ïaidimo bendrininkà i‰skiria i‰
kit˜, vadina draugu;

•
baig´ Ïaidimà mògsta j∞ apÏvelgti, pasi-
dÏiaugti juo, pasiekimais, susitarti dòl kito Ïai-
dimo tà paãià ar kità dienà; daÏnai pageidauja
i‰saugoti sukurtà Ïaidimo erdv´, pastatytus
statinius, kad galòt˜ t´sti Ïaidimà, sugalvoti
naujus jo variantus.

Kaip minòta, penkeri˜ ‰e‰eri˜ met˜ vaik˜ vystymasis yra susij´s su i‰mokimu uÏbaigti savo
veiklà. Dòl to ‰io amÏiaus vaikai kreipia dòmes∞ ∞ Ïaidimo sàlygas, ypaã ∞ gerà, Ïaidimui patogià
vietà, Ïaislus, daiktus (kaip Ïaisl˜ pakaitalà), ∞vairià medÏiagà (trkstamiems Ïaislams, atribu-
tams pasidaryti), sukurtos erdvòs saugumà, Ïaidimo t´stinumà. Tai bdinga ne tik vaizduotòs,
bet ir statybiniams, konstravimo Ïaidimams.

Statybini˜, konstravimo Ïaidim˜ turinys – praktinò paÏintis su statybine, konstrukcine Ïmo-
gaus veikla, technikos panaudojimu. Îaisdami vaikai ne tik kopijuoja statybininko, konstruk-
toriaus elgsenà, bet ir individualiai sprendÏia konstravimo uÏdavinius. Todòl ‰iuose Ïaidimuose
labai ry‰kus paÏinimo elementas. Tuo jie artimi Ïaidimams su taisyklòmis, t. y. didaktiniams
Ïaidimams (pagrindinis turinys – mokomoji uÏduotis veikti tam tikra tvarka). Statybiniame,
konstravimo Ïaidime paÏinimas ir mokymasis yra tiesioginò krybos proceso dalis. Konstruo-
jant savaime lyginami detali˜ pana‰umai ir skirtumai, paÏ∞stamos spalvos, formos, dydÏiai, per-
prantami erdviniai santykiai. PaÏymòtina, kad statybiniuose Ïaidimuose vaikai anksãiau negu
kituose kelia sau pradin∞ tikslà kà nors statyti, sukonstruoti. Pagrindinis vaiko statybos,
konstravimo kaip veiklos ypatumas yra erdvinis objekto element˜ i‰dòstymas laikantis tam
tikros veiksm˜ sekos:

Statybiniai, konstravimo Ïaidimai. ·ie Ïaidimai savo esme artimi
vaizduotòs Ïaidimams. Juos sieja tie patys svarbiausi dalykai. Tai:

•
aktyvi vaizduotòs veikla;

•
laisvas krybinis sumanymo plòtojimas,
∞gyvendinimas;

•
pasitenkinimo ir dÏiaugsmo emocijos;

•
mokymasis derinti interesus, veiksmus,
dalintis medÏiaga, padòti vienas kitam kar-
tu ÏaidÏiant.

•
tam tikru bdu organizuoja Ïaidimo erdv´;

•
numato objekto sudedam˜j˜ dali˜, ∞vairi˜
element˜ i‰dòstymà;

•
apsispr´sti, nuo ko pradòti, t. y. susidaryti
ai‰k˜ statomo objekto (jo formos, dydÏio,
auk‰ãio, i‰orinio kontro) vaizdin∞;

•
spr´sti, kokia seka dòlioti kaladòles, konst-
ruoti detales;

•
numatyti, kaip ir kuo uÏbaigti statin∞,
konstrukcijà.

Statydami, konstruodami vaikai visada sprendÏia specialius konstravimo uÏdavinius:

•
derina statybines medÏiagas, detales tarpu-
savyje pagal daugel∞ poÏymi˜.
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Tokia prie‰mokyklinio amÏiaus vaiko veikla pedagogo (tòv˜) turi bti pagarbiai vertinama,
sudaromos sàlygos ja uÏsiimti (parpinami Ïaislai, objekt˜ nuotraukos, bròÏiniai, rami, saugi
vieta krybai, skiriama pakankamai laiko Ïaidimui; veiklos rezultatas kur∞ laikà i‰saugomas).
Taip Ïaisdamas vaikas jauãiasi (ir elgiasi), lyg bt˜ architektas ar konstruktorius. Stato,
konstruoja neskubòdamas, apÏiròdamas, taisydamas, pertvarkydamas pagal jam vienam ai‰-
k˜ vaizdin∞, planà. Atkakliai siekia tikslo. Kartais viskà ardo, pradeda i‰ naujo, i‰gyvena dòl
nesòkming˜ veiksm˜, ypaã dÏiaugiasi geru pastang˜ rezultatu.

Visai kitokio pobdÏio yra statyba ir konstravimas specialiai Ïaidimui arba pritaikant jam.
·iuo atveju vaikai:

Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikai statybinius ir konstravimo Ïaidimus gali Ïaisti dvejopai: at-
vaizduoti objektus ir statyti kitam Ïaidimui. Berniukai daÏniau nei mergaitòs, ‰e‰iameãiai
daÏniau nei jaunesni vaikai imasi statybos i‰ trinkeli˜ ir konstravimo i‰ detali˜, noròdami at-
vaizduoti kok∞ nors objektà. Objekto atvaizdavimo Ïaidime vaikas:

•
siekia tik atkurti matytà statin∞, sukonst-
ruoti patikus∞ daiktà, objektà arba sukurti
naujà, savità statin∞, konstrukcijà (namà,
rmà, pil∞, laivà, bok‰tà, raketà, ma‰inà,
robotà, gyvnà, augalà);

•
apsisprendÏia, kokio didumo (auk‰tumo,
platumo) ir sandaros (pagrindinòs dalys,
j˜ i‰sidòstymas), i‰ koki˜ medÏiag˜ bus
konstrukcija;

•
neÏaidÏia su statiniu, konstrukcija (ne
tam skirta), o dÏiaugiasi, groÏisi, siekia i‰-
saugoti, toliau tobulinti;

•
parenka reikiamas detales (pagrindui,
santvaroms, pertvaroms, sienelòms, puo‰y-
bai) ir kuo tiksliau i‰dòsto sudedamàsias
statinio, konstrukcijos dalis, derina tarpu-
savio sujungimus, siekia baigtumo;

•
kartais sumano statyti ar konstruoti tech-
ni‰kai gana sudòtingus objektus, todòl Ïai-
dimas uÏtrunka ne vienà valandà, t´sia-
mas, baigiamas ir kità dienà, kelias dienas.

Tokie statybiniai Ïaidimai ypaã glaudÏiai siejasi su vaizduotòs Ïaidimais. Statymas Ïaidimui
populiarus tarp penkiameãi˜ vaik˜. ·e‰eri˜ septyneri˜ met˜ vaikai statybà ir konstravimà te-
miniam krybiniam Ïaidimui naudoja ypaã sumaniai ir i‰radingai.

Berniukai (Gajus 6 m. 8 mòn., Deividas 6 m. 9 mòn.), gulòdami poilsio kambaryje ant ãiuÏini˜,
kalbasi. Gajus: „Gal kà nors veikiam, man labai lidna“. Deividas: „Tai paÏaidÏiam su Lego“.
Gajus: „Gerai, reikia atsikelti ir atsine‰ti ãia, ãia mink‰ãiau“. Deividas atne‰a visà dòÏ´ Lego
konstruktori˜. Deividas: „Statysime didel´ pil∞, kurioje gyvens monstrai“. Gajus: „O gal geriau
joje gyvens policija ir gaudys nusikaltòlius?“ Deividas: „Gerai, jie bus geri ir turòs ma‰inas“. Ber-
niukai sukonstravo didel´ pil∞ ir i‰plòtojo sumanytà siuÏetà.

Tai Ïaidimas vaik˜, kurie nuo maÏens turòjo savo Ïinioje kaladòli˜ ir konstruktori˜, galòjo
palaipsniui kaupti Ïaidimo su jais patirt∞. Taãiau ∞ prie‰mokyklin´ grup´ susirink´ vaikai gali
bti labai skirtingos statybini˜ Ïaidim˜ patirties ir nevienodai domòtis ta veikla. Kai kurie i‰
j˜ gal bus neturòj´ progos veikti su tokiais Ïaislais, todòl jiems ypaã reikòs laiku atkreipto pe-
dagogo dòmesio ir takti‰kos, veiksmingos pagalbos.

Nuosekli pedagogo veikla gali padòti vaikams, kuriems statybiniai Ïaidimai ir konstravimas
yra nauja veikla arba kurie jais nesidomi (daÏniausiai mergaitòs), sukaupti pradin´ statybini˜
Ïaidim˜ patirt∞. Patartina:

•
daÏnai stato ar konstruoja noròdami savo stati-
n∞ panaudoti prakti‰kai, pritaikyti Ïaidimui
(ÏaidÏiant kelion´, ligonin´, parduotuv´, teatrà,
lenktynes), todòl techninis sumanymo sprendi-
mas daÏnai bna sàlygi‰kas (paÏymòtos tik lini-
jos, kontrai, vietos, kai kurios Ïaidimui reik‰-
mingos detalòs);

•
konstrukcijas, statinio dalis paprastai daro
funkcionalias (kad bt˜ galima kà nors sutal-
pinti, padidinti, pakeisti, atidaryti, atverti, su-
kioti), konstrukcija bna lengvai pertvarkoma
pagal naujà Ïaidimo situacijà, Ïaidòj˜ poreikius;

•
naudoja ne tik statybai, konstravimui pritaiky-
tus Ïaislus, j˜ rinkinius, bet ir visa, kà turi po
ranka (kòdutes, suolus ir suoliukus, dòÏes, vir-
ves, akmenukus, kankoròÏius, kartono lak‰tus,
tu‰ãià plastmasin´ tarà, lenteles, medÏio, jo ‰a-
k˜ ritinius);

•
uÏsiima veikla, primenanãia konstrukcin´
technin´ suaugusiojo veiklà.

•
pradÏioje sudominti statyba tik i‰ trinkeli˜
be sutvirtinimo (naujokui tai geriausia me-
dÏiaga) statant, kraunant jas vienà ant kitos ir
vienà ‰alia kitos; taip veikdamas vaikas patiria,
kokios trinkelòs ir kaip uÏdòtos laikosi tvirtai,
o kokios ir kaip padòtos – nesilaiko; suÏino,
koki˜ form˜ ir dydÏi˜ statiniai i‰eina kitaip
i‰dòstant tas paãias trinkeles; visaip bandyda-
mas ∞gyja trinkeli˜ dòliojimo ir objekt˜ staty-
mo patirties;

•
papildyti trinkeli˜ rinkinius miniatiriniais
Ïaislais i‰ medÏio ar dirbtinòs medÏiagos
(Ïmoni˜ figros, gyvnai, vaÏiavimo priemo-
nòs, medÏiai, namai ir t. t.), netiesiogiai paki-
‰ant mint∞, kà statyti (pavyzdÏiui, ma‰inoms –
kelià, garaÏus; Ïmonòms – namus, kiemus,
parduotuves, gamyklas; gyvuliams – tvartus,
fermas ir t. t.); tokie Ïaisliukai padòs vaikui
lengvai sugalvoti, kà statyti, ir padarys statybà
patraukliu uÏsiòmimu;

•
rasti progà ne kartà atkreipti vaiko dòmes∞ ∞
jo bendraamÏi˜, mògstanãi˜ ir mokanãi˜ ge-
rai Ïaisti statybinius ir konstravimo Ïaidimus,
sòkmingà statybà, mikl˜, i‰radingà konstravi-
mà; nuteikti, kad tai pasiekiama, jei daÏnai
bandai, nebijai, jog nepasiseks;

•
retkarãiais maloniai papra‰yti, pasikviesti vai-
kà kartu paÏaisti su trinkelòmis ar nesudòtin-
gu konstravimo rinkiniu; sudominus galimy-
be Ïaisti su pedagogu (tòvais), kartu tartis ir
nuspr´sti, kà bt˜ galima padaryti; dÏiaugtis
vaiko silymais, juos palaikyti, atsargiai pa-
tikslinti; veikti kartu su vaiku, neuÏgoÏiant jo
iniciatyvos, taãiau patariant ir prakti‰kai paro-
dant vienà ar kità statybos, konstravimo bdà;
pagirti, pasidÏiaugti vaiko ir bendr˜ pastang˜
sòkme;

•
pradÏiai silyti Ïaisti su paprast˜ trinkeli˜ ir
lengvai jungiam˜ konstravimo detali˜ rinki-
niais; laipsni‰kai pereiti prie sudòtingesni˜
rinkini˜;

•
susitarti su mògstanãiais ir mokanãiais statyti,
konstruoti vaikais nuo‰irdÏiai priimti kartu
Ïaisti maÏiau patyrusius draugus, juos pamo-
kyti, nes kaupti naujà patirt∞ labai padeda gru-
pòje vyraujanti krybinò atmosfera, supratin-
ga, geranori‰ka nuotaika;
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•
suprasti, kad prievolò paÏaidus sutvarkyti sta-
tybos, konstravimo Ïaislus kai kuriems vai-
kams gali bti prieÏastis vengti tokio Ïaidimo;
maÏ˜ ∞vairi˜ form˜ Ïaisl˜ ir j˜ detali˜ r‰iavi-
mas, i‰dòliojimas ∞ j˜ laikymo vietas ‰io am-
Ïiaus vaikams yra keblus, varginantis darbas,
todòl nereikia leisti, kad tai virst˜ kasdiene
tragedija, nes statyti, konstruoti daug svarbiau
nei palaikyti idealià tvarkà;

•
toleruoti netvarkà ÏaidÏiant, nes i‰ netvar-
kingai laikomos (sumestos) medÏiagos leng-
viau statyti, paãiam atrasti savo tvarkà; vaikai
∞sitraukia ∞ aplinkos tvarkymo darbà pamaÏu,
per savo patirt∞, todòl sureik‰minus tvarkymà-
si susidaro atmosfera, trukdanti laisvai, su pa-
kylòjimu Ïaisti;

•
laikytis nuostatos duoti kuo maÏiau nurody-
m˜ dòl Ïaisl˜ tvarkymo ir kuo daugiau dòÏi˜,
pintini˜ statybos, konstravimo (ir kit˜ r‰i˜)
Ïaislams sukrauti; aptarti, kuriems Ïaislams
reikòs daugiau dòÏi˜, vietos (pavyzdÏiui, trin-
kelòms, nes j˜ daugiausia), kuriems – maÏiau
(trikampio, lenkt˜ form˜ detalòms), kur lai-
kyti priedus (pavyzdÏiui, miniatirinius Ïais-
lus, atributus ir kt.); kartu su vaikais pagamin-
ti dòÏòms Ïenklus, paÏenklinti jas; susitarti,
kad paÏaid´ vaikai vieni kitiems padòs tvarkyti
Ïaislus, sudòti juos ∞ dòÏes (pintines, lentynas);

•
daÏniau Ïaisti ‰alia vaik˜, nes vaikai tvarkos
mokosi i‰ pedagogo (tòv˜), kai ÏaidÏia kartu,
kai mato, pastebi, kaip suaugusysis i‰sidòlioja
medÏiagà statybai (konstravimui), kaip paÏai-
dus ardo statin∞ (konstrukcijà), r‰iuoja deta-
les, padeda ∞ vietà.

Mokymasis i‰ draug˜ (juos stebint ar kartu ÏaidÏiant) padeda ne tik greiãiau ∞gyti patirties,
kaip veikti su Ïaidimo medÏiaga, bet ir perimti mokòjimo susitarti, derinti veiksmus, pakantu-
mo, pagalbos vienas kitam bdus. I‰ Ïaidimo su pedagogu (tòvais) vaikas gali i‰mokti, kaip
pasirinkti sumanymui tinkamos medÏiagos, statybos, konstravimo nuoseklumo, visumos ir da-
li˜ i‰dòstymo tvarkos, darbo uÏbaigimo ir puo‰imo bd˜. Taip pat Ïinotina, kad pedagogo (tò-
v˜) patarimà, pasilymà, kà statyti, konstruoti vaikas gali priimti palankiai, taãiau tokie meto-
dai didesnio intereso ‰iai veiklai nesuÏadins. Vaikams, ypaã penkiameãiams, daÏniau ir labiau
rpi ne pats statybos, konstravimo procesas, o galimybò statin∞, konstrukcijà pritaikyti Ïai-
dÏiant suaugusius. Tuo reikòt˜ pasinaudoti. Siekiant suÏadinti, palaikyti ir plòtoti interesà
statybinei, konstravimo veiklai, reikia remtis tais Ïaidimais, kurie ÏaidÏiami kasdien. Tam padò-
t˜ kryptinga grupòs pedagogo (tòv˜) veikla. Taikytini bdai ir metodai:

•
pedagogas (tòvai) spontani‰kai reaguoja ∞ Ïai-
dime susidarius∞ palank˜ momentà ∞siterpti ir
sudaryti Ïaidime „spragos“ situacijà, keliant
probleminius klausimus (pavyzdÏiui, „Kur
ma‰in˜ stovòjimo aik‰telò?“, „Kur veikia vaik˜
Ïaidim˜ parkas?“, „Ar yra ãia valgykla?“), ku-
ri˜ sprendimas bt˜ susij´s su statyba, konst-
ravimu;

•
pedagogas (tòvai) retkarãiais, taip pat keiãian-
tis sezonui, organizuoja „minãi˜ liet˜“ tema:
kà galima pastatyti, sukonstruoti i‰ t˜ Ïaisl˜ ir
medÏiagos, kuri yra grupòje (namie), sandò-
liuojama lauke; kokius naujus statinius galima
sukurti i‰ smòlio grupòs aik‰telòje, prie upòs,
eÏero; kà galima sukurti mi‰ke nieko nenusi-
ne‰us, tik i‰ to, kà ∞manoma rasti ant Ïemòs;

•
pedagogas (tòvai) Ïaislus ir medÏiagà statybi-
niams Ïaidimams ir konstravimui papildo
laipsni‰kai didindamas form˜ ir apimties ∞vai-
rov´, sunkindamas detali˜ sujungimo bdus;

•
pedagogas (tòvai) reguliariai pasiteirauja vai-
k˜, ko jiems trksta, kokios pagalbos reikia,
kad galòt˜ kurti ∞domias statybas, konstruoti
pageidaujamus daiktus; kà ∞manoma padaryti
savo jògomis; ko reikòs palaukti; kas ir kodòl
ne∞gyvendinama;

•
pedagogas (tòvai) atne‰tà naujà Ïaislà, medÏia-
gà statybai ar konstravimui visada vaikams
parodo, pasako jo pavadinimà ir padeda ∞ su-
tartà vietà, silydamas atidÏiai apÏiròti ir su-
galvoti, kaip panaudoti, pritaikyti savo Ïaidi-
mams, paklausdamas, koki˜ dar medÏiag˜
jiems reikòt˜ ;

•
pedagogas (tòvai) sutartoje pasiekiamoje vie-
toje nuolat deda vaikams Ïinom˜ gyvenam˜-
j˜ nam˜, vasarnami˜, teatr˜, pili˜, ∞moni˜,
∞staig˜, ∞vairi˜ buities ∞rengim˜, ma‰in˜ nuo-
traukas, paveikslus, bròÏinius, kurie gali bti
impulsas statybai, konstravimui;

•
pedagogas (tòvai) per ekskursijas, pasivaik‰ãio-
jimus ir kita bet kuria proga atkreipia vaik˜
dòmes∞ ∞ pastatus, bendrà j˜ vaizdà, gatves, til-
tus, transportà; moko pastebòti objekto savi-
tumà, groÏ∞, tai, kas bendra ‰alia esantiems tos
paãios paskirties objektams, kuo vienas ar ki-
tas i‰siskiria;

•
pedagogas moko pavienius vaikus ar j˜ gru-
peles kelti penkis skirtingus tikslus ÏaidÏiant
su tais paãiais Ïaislais: statyti, konstruoti pagal
savo sumanymà (pavyzdÏiui, kà nori, kà su-
manò), statyti pagal skelbiamà temà (pavyz-
dÏiui, gatvò, kiemas, oro uostas, Ïaidim˜ aik‰-
telò, skrybòlò, ma‰ina), pagal nurodytas sàly-
gas (pavyzdÏiui, dviej˜ krypãi˜ kelias, viadu-
kas vir‰ kelio, kuriuo vaÏiuoja sunkveÏimiai),
pagal pasirinktà pavyzd∞ (pavyzdÏiui, atkurti
tikrovòje ar nuotraukoje matytà daiktà) ir pa-
gal pateiktà model∞.

Pedagogo (tòv˜) paskata Ïaisti su ∞vairia statybine medÏiaga, individuali˜ vaiko ir grupelòs Ïai-
dòj˜ pastang˜ palaikymas, padràsinimas, laiku suteikta pagalba ir nuo‰irdus, takti‰kas vertini-
mas, pasidÏiaugimas rezultatais yra efektyvus ‰i˜ Ïaidim˜ raidos veiksnys, o kartu ir vaiko augi-
mo erdvò. Skatinant ir sudarant sàlygas Ïaisti, palaikant ir vertinant ‰io amÏiaus vaiko Ïaidimà
reikia Ïinoti, kas jam bdinga.
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•
atkuria, suformuoja pagrindinius statinio,
konstrukcijos elementus, stengdamiesi da-
ryti j∞ pana‰˜ ∞ tikràj∞, su bdingomis for-
momis, i‰skirtiniais konstrukcijos, puo‰y-
bos elementais;

•
atkakliai siekia ∞gyvendinti sumanymà,
i‰bando, derina i‰moktus sòkm´ lòmusius
bdus, ie‰ko, priima, i‰bando naujus
sprendimus; bandymai ir klaidos yra
nei‰vengiami ir btiniausi vaiko eksperi-
mentavimo statyba, konstravimu elemen-
tai, kartu ir jo dvasini˜ jòg˜ (vaizduotòs
polòkio, meistri‰kumo, pastang˜ patirti
sòkm´, ramiai i‰gyventi nesòkm´) rai‰ka;

Kai kurie penkiameãi˜ statybini˜, konstravimo Ïaidim˜
ypatumai
Statybos i‰ dideli˜ ir maÏesni˜ trink˜, stalo trinkeli˜, konstravimas i‰ speciali˜ rinkini˜ ir
Lego Ïaisl˜ traukia penkiameãius lyg magnetas, ypaã berniukus. Mergaitòs reãiau stato stati-
nius i‰ kaladòli˜, taãiau nevengia konstruoti Ïaidimui su lòlòmis reikalingus ∞vairius daiktus
(dirÏus, krep‰elius, karnas, indus, baldus) i‰ smulki˜ (lanksãios plastmasòs) ∞vairios formos
ir jungimo galimybi˜ rinkini˜. Pakankamai gerai i‰sivyst´ judesiai, smulkieji rank˜ raume-
nys, gebòjimas tiksliau suvokti ir ∞siminti daiktus bei objektus, diferencijuoti formas ir dy-
dÏius sudaro ‰io amÏiaus vaikams galimyb´ statant, konstruojant labiau remtis regimuoju ap-
linkos suvokimu, nuotrauk˜, bròÏini˜, paveikslòli˜ vaizdais. Statydami, konstruodami pen-
kiameãiai:

•
domisi statybai turimos medÏiagos spalvo-
mis (jaunesniems tai nebdinga) ir galimy-
be pritaikyti jas pagal tam tikrà paskirt∞;
∞vairiaspalvòs trinkelòs, jei tarp j˜ viena ar
dvi spalvos neturi kiekinòs persvaros, pen-
kiameãiui trikdo statybos procesà, bla‰ko
dòmes∞ (ie‰ko tinkamos spalvos, pra‰o
draug˜ dalintis, keistis), neleidÏia siekti no-
rimo rezultato (pavyzdÏiui, vienspalvio sto-
go, sienos, lang˜ ròm˜, aptvaro), padaryti
statin∞ patraukl˜;

•
mògsta medines ar kitos medÏiagos kaladò-
les ir konstruktori˜ dalis su dideliais varÏ-
tais, montuoja jas tam pritaikytais ∞ran-
kiais; mògsta dideli˜ form˜ elementus ma-
‰inoms, Ïaislams, baldeliams konstruoti;

•
ypaã mògsta Lego Ïaislus, konstruktorius,
techni‰kai valdomus Ïaislus.

·e‰iameãio statybos ir konstravimo Ïaidimas
·e‰iameãi˜ Ïaidimas skiriasi nuo penkiameãi˜ ‰iais ypatumais:

•
platesni ir ∞vairesni Ïaidim˜ (statini˜,
konstrukcij˜, veikimo su jais) sumany-
mai, todòl didesnis poreikis ÏaidÏiant sa-
vo Ïinioje (po ranka) turòti ∞vairi˜ daikt˜
(Ïaisl˜, medÏiagos) sumanymui kuo ge-
riau ∞gyvendinti;

•
stipròja interesas gaminti Ïaislus i‰ ruo‰i-
ni˜, sieti Ïaidimà su darbu;

•
bdami i‰tvermingesni negu penkiame-
ãiai, imasi dideli˜, ilgiau trunkanãi˜ sta-
tyb˜, naudoja didesnes (sunkesnes) me-
dÏiagas (lentas, dòÏes, kelmus);

•
domisi statybomis ir turimomis Ïiniomis
pasinaudoja statydami, konstruodami:
vartoja ÏodÏius, apibdinanãius pat∞ sta-
tymà, struktrines statinio dalis, apdai-
los, puo‰ybos elementus; Ïaisdami keliese
i‰ pradÏi˜ pasiskirsto atitinkamus vaid-
menis (inÏinierius, darb˜ vykdytojas, tie-
kòjas, vairuotojas, darbo priòmòjas, virò-
jas);

•
ai‰kus domòjimasis paãiu statybos,
konstravimo procesu, todòl daug statyb˜,
konstrukcij˜ (ypaã i‰ Lego Ïaisl˜) daro-
ma ne Ïaidimui, o norint atvaizduoti ma-
tytus objektus, kurti naujus, netikòtus,
neregòtus statinius (pavyzdÏiui, senovi-
niai pastatai kaime ir namai, pastatai di-
deliame mieste; milÏin˜, nyk‰tuk˜, raga-
n˜, laumi˜ namai; pilys ir rmai; auto-
mobili˜ lenktyni˜ trasos, zoologijos so-
das), taip pat objektus grupòs erdvòje ar
Ïaidim˜ aik‰telòje (pavyzdÏiui, sniego, le-
do tvirtovò, rmai, skulptros; bstas,
òdÏios, pastogò, lesykla, girdykla);

•
stengiasi statinius ir konstrukcijas daryti
i‰rai‰kingesni˜ form˜, suteikti jiems gra-
Ïià i‰vaizdà puo‰imu; struktrines objek-
to dalis pabròÏia spalva, funkcin´ j˜ pa-
skirt∞ dar i‰ry‰kina kruop‰ãiai parinkta,
priderinta apdaila;

•
rpinasi ne tik galutiniu statymo ir
konstravimo pastang˜ rezultatu, bet ir at-
liekamo darbo kokybe: statinio, montuo-
jamos konstrukcijos patvarumu, stipru-
mu, dali˜ sujungimo tvirtumu.

Kad prie‰mokyklinòje grupòje gyvuot˜ statybiniai Ïaidimai ir konstravimas, berniukai ir
mergaitòs „lyg“ architektai ir konstruktoriai atkurt˜ statinius, konstrukcijas arba „lyg“ staty-
bininkai tiest˜ kelius, ∞rengt˜ namus ir pritaikyt˜, panaudot˜ kitos r‰ies Ïaidimui, pedago-
gui reikia parpinti ‰iai veiklai btin˜ (grupòs vaik˜ galimybes ir poreikius atitinkanãi˜)
bendrojo naudojimo priemoni˜, jas papildanãios medÏiagos; numatyti, planuoti tikslingà
paÏintin´ vaik˜ veiklà; pasinaudoti kiekviena proga turtinti vaik˜ suvokimà; plòsti vaik˜ Ïo-
dynà su j˜ statyba, konstravimu susijusiais ÏodÏiais.
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Penkeri˜ ‰e‰eri˜ met˜ vaik˜ Ïaidim˜ repertuare daug judri˜j˜ ir veikti su ∞vairiais daiktais, Ïais-
lais, paveikslòliais skirt˜ Ïaidim˜ su taisyklòmis. ·i˜ Ïaidim˜ paskirtis – vaikà ko nors i‰mokyti.
Judrieji Ïaidimai moko judesi˜, formuoja judòjimo ∞gdÏius, ugdo fizines galias. Didaktiniai
(arba mokomieji) Ïaidimai padeda paÏinti daiktus ir rei‰kinius, gyvnus ir augalus. ·iame sky-
relyje i‰samiau aptarsime vienà Ïaidim˜ su taisyklòmis r‰∞, t. y. didaktinius Ïaidimus, kurie ga-
li padòti vaikui atrasti, ∞valdyti ∞vairius aplinkos ir gamtos paÏinimo bdus. Judrieji Ïaidimai
nagrinòjami  tarp sveikatos tausojimo kompetencijos dalyk˜. Taãiau ãia bus kalbama apie tai,
kas yra bendra judriesiems ir didaktiniams Ïaidimams, – apie Ïaidimo taisykl´, kaip svarbiausià
‰i˜ Ïaidim˜ struktros elementà, ypaã reik‰mingà vaiko dorovinei brandai. Bus aptarti penke-
ri˜ ‰e‰eri˜ met˜ vaik˜ gebòjimo suprasti Ïaidimo taisykles ir j˜ laikytis formavimosi etapai, j˜
kaita, priklausoma ne tiek nuo vaiko amÏiaus, kiek nuo Ïaidimo su taisyklòmis praktikos. Taip
pat bus mòginama netiesiogiai atsakyti ∞ klausimà: kas verãia vaikà mokytis, kas verãia j∞ Ïaisti?
Ar galima Ïaisti nesimokant ir ar galima mokytis neÏaidÏiant?

Didaktiniai Ïaidimai. Prie‰mokyklinòje grupòje vaikams ugdyti ir ugdytis tinkami ke-
li˜ r‰i˜ didaktiniai Ïaidimai. Viena j˜ – Ïaidimai su daiktais. Penkeri˜ ‰e‰eri˜ met˜ vaikams
Ïaidimai su daiktais, gamtine ir kita medÏiaga visada patrauklus ir ∞domus uÏsiòmimas. Tokia-
me Ïaidime vaikas sprendÏia pateiktà protin´ uÏduot∞ apie daiktus ir medÏiagas tiesiogiai su jais
veikdamas. Savaiminiam vaiko mokymuisi susidaro labai palankios sàlygos. Todòl prie‰mokyk-
linòs grupòs pedagogas (tòvai) turòt˜ ∞vairiais bdais, metodais (ugdomosios aplinkos krimas,
atvirieji ir probleminiai klausimai, silymas i‰bandyti, eksperimentuoti ir kt.) skatinti Ïaisti di-
daktinius Ïaidimus su daiktais, parinkdamas, grupuodamas daiktus ir galimas uÏduotis konkre-
tiems individualizuotiems ir bendresniems ugdymo uÏdaviniams spr´sti. Reikòt˜ kuo daÏniau
grupòje, Ïaidim˜ aik‰telòje, i‰vykose ∞ gamtà sudaryti sàlygas paÏaisti daiktais, rasti atsakymà ∞
i‰kilus∞ ar keliamà klausimà, i‰spr´sti ∞domià, netikòtà uÏduot∞. Parenkant daiktus Ïaidimui,
numatant Ïaidimo rezultatà, svarbu atsiÏvelgti ∞ vaiko poreik∞ veikti, patenkinti savo smalsumà.
Patartina Ïaidimui su daiktais skirti pakankamai netrikdomo laiko, kad vaikas veiksmingai pa-
sinaudot˜ sudaryta galimybe:

ÎAIDIMAI SU TAISYKLñMIS
MaÏam vaikui atrasti naujo Ïaidimo taisykl´ –
tai savo galva suprasti, kas kompetenting˜ su-
augusi˜j˜ jau regòta ir suklasifikuota.

Îanas PiaÏe

•
i‰ vis˜ pusi˜ apÏiròti daiktà ar medÏia-
gà, susidaryti j˜ suvokinius;

•
apãiuopti viena ar abiem rankomis i‰ori-
n∞ daikto pavidalà, priskirti bendrà jo
vaizdà prie Ïinom˜, atpaÏinti, pavadinti;

•
pastebòti ir pajusti medÏiagos ypatybes,
formà, ∞siÏiròti ∞ sandarà, analizuoti jos
sudòt∞;

•
mokytis palyginti vienà daiktà su kitu,
analizuoti pana‰umus ir skirtumus, skirs-
tyti pagal vienà ar kità poÏym∞, susieti ∞
visumà, prie‰prie‰inti vienà kitam;

•
susidaryti tikslesnius skirting˜ medÏia-
g˜, form˜, dydÏi˜, spalvos vaizdinius;

•
perprasti daikt˜ paskirt∞.

I‰skirtin´ vert´ turi didaktiniai Ïaislai, skirti mokymtis paÏinti pagrindines  spalvas, formas,
dydÏius, juos pavadinti, perprasti daikto sandarà, padòt∞ erdvòje, laike, ∞Ïvelgti pana‰umus ir
skirtumus. Pagrindiniai didaktiniai Ïaislai yra:

•
surenkamieji Ïaislai i‰ stambesni˜ ar smul-
kesni˜, nuosekliai maÏòjanãi˜ dali˜ (bok‰-
tai, rutuliai, kubai, bobelòs, indai ir kt.);

•
muzikiniai ir garsingi Ïaislai (ddelòs, bg-
nai, ‰vilpynòs, varpeliai, skambalai, Ïvanga-
lai, Ïlò ir kt.);

•
mozaikos (arba intelektuals Ïaislai) su ke-
li˜ spalv˜ meni‰kais kai‰tais (vaikams nuo
5 met˜ rinkiniai su kai‰tais net iki 1000
vienet˜), kiti kai‰ymo, dòliojimo Ïaislai i‰
spalvot˜ detali˜, plok‰ãi˜ geometrini˜ for-
m˜, ∞vairi˜ figr˜.

Skambal˜ – metalini˜ ind˜, saus˜ tu‰ãiaviduri˜ stieb˜ ar bet kuri˜ kit˜ skambanãi˜ daikt˜,
Ïvangal˜ – ant juostos, dirÏo, apykaklòs ar ‰akos pritvirtint˜ skambuãi˜, varpeli˜, ∞vairi˜ dzin-
guli˜, Ïli˜ – kuoleli˜ su dviem skylutòmis, per kurias perverta virvelò Ïia tampoma, kit˜
daikt˜, Ïaisl˜, kuriuos pajudinus, ∞ kuriuos sudavus pasigirsta tre‰kòjimas, plerpsòjimas, aidesys,
‰vilpimas, ‰lamesys, pok‰òjimas, tratòjimas ir kiti garsai, reikòt˜ surasti grupòs ir nam˜ aplin-
koje, parinkti, komplektuoti, pasidaryti vaikams patiems, kartu su pedagogu ar tòvais.

Su noru vaikai ÏaidÏia spausdintais arba stalo Ïaidimais. Tai:

•
loto – vaik˜ Ïaidimas tam tikromis nume-
ruotomis ar paveiksluotomis kortomis,
kurias reikia uÏdengti numeruotais rutu-
liukais ar paveiksliukais;

•
paveikslòli˜ rinkiniai – Ïaidimas su pa-
veikslòli˜ buities, augmenijos, gyvnijos ir
kita tematika kortomis, porinòmis ar
pjaustytomis (skersai, i‰ilgai, zigzagu) ∞ 2–
10 dali˜, i‰ kuri˜ jas reikia sudòstyti lygi-
nant, tapatinant;

•
dòlionò – gyvno, daikto atvaizdas ar te-
minis paveikslas, surenkamas i‰ 10, 40,
60,100 ir daugiau dali˜.
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•
daÏnai prisiminti, kad didaktinius Ïodinius
Ïaidimus galima Ïaisti kiekvienà laisvà mi-
nut´ dviese, keliese, nedidele grupele;

•
parinkti, sugalvoti paprasãiausi˜ Ïodini˜
Ïaidim˜ vaikams mokytis trumpai ir tiks-
liai pasakyti savo mint∞, sprendimà apie
tai, kà yra girdòj´, mat´, Ïino;

•
pasilyti Ïaidim˜ mokytis apibendrinti
gerai Ïinomus dalykus, padaryti i‰vadas sa-
varanki‰kai, be pagalbos, neatsiÏvelgiant ∞
kit˜ sprendimus;

Îaidimai su daiktais ir didaktiniais Ïaislais yra prieinamiausi kiekvienai prie‰mokyklinei gru-
pei. Pedagogui tereikia sumanyti mokomàjà Ïaidimo uÏduot∞ ir grupòs daiktinòje aplinkoje pa-
rinkti atitinkam˜ daikt˜, medÏiag˜, Ïaisl˜. Grupòs Ïaisl˜ lentynose turòt˜ bti ∞vairi˜ daikt˜
grupes (pavyzdÏiui, baldai, indai, drabuÏiai), gamtà (pavyzdÏiui, darÏovòs, vaisiai, medÏiai,
pauk‰ãiai, gyvuliai, Ïvòrys), sezoninius rei‰kinius, ∞vairias Ïmoni˜ profesijas vaizduojanãi˜ loto
Ïaisl˜. Visi ‰ie Ïaidimai vertingi tuo, kad:

•
lavina mokòjimà ir ∞gdÏius samprotauti,
savaranki‰kai priimti sprendimà, pritaikyti
savo Ïinias ∞vairiems atvejams;

•
Ïaidimo uÏduoties patrauklumas kelia vai-
ko susidomòjimà, Ïadina norà veikti,
bandyti, nebijoti klysti, ie‰koti nauj˜ b-
d˜ uÏduoãiai atlikti;

•
patirt˜ sunkum˜ ∞veikimas ir ∞dòt˜ pa-
stang˜ rezultatyvumas teikia pasitenkini-
mà, dÏiuges∞, stiprina pasitikòjimà savo ga-
liomis.

Deramà vietà tarp prie‰mokyklinio ugdymo metod˜ turòt˜ uÏimti dar viena didaktini˜ Ïaidi-
m˜ r‰is – Ïodiniai didaktiniai Ïaidimai. Tai vieni sudòtingiausi˜ Ïaidim˜, nes ÏaidÏiant vai-
kui reikia remtis tik turimais vaizdiniais (pavyzdÏiui, i‰vardinti tris keturkojus gyvnus, kas au-
ga darÏe, sode, mi‰ke, pastebòti, kas pasakojama neteisingai, i‰ apibdinimo atpaÏinti objektà,
personaÏà, paÏ∞stamà Ïmog˜, pasakyti atvirk‰ãiai ir kt.). Tai màstymà ugdantys Ïaidimai. Todòl
pedagogui (tòvams) patartina:

•
numatyti Ïaidim˜ mokytis pasakojime
pastebòti klaidas, nelogi‰kumà, nesàmon´,
beprasmyb´, galimas to pasekmes;

•
pratinti vaikus paãius sugalvoti uÏduotis,
nusakyti Ïaidimo taisykles, vadovauti Ïai-
dimui, kai ÏaidÏia ir pedagogas (tòvai), kai
ÏaidÏia tik vaikai;

•
panaudoti Ïodin∞ didaktin∞ Ïaidimà kaip
gerà progà kartu smagiai ir naudingai pra-
leisti laikà, paÏinti vieniems kitus, parodyti
savo sugebòjimus, pasireik‰ti.

Parenkant didaktinio Ïaidimo organizavimo bdà, patartina atsiÏvelgti ∞ jo taikymo gali-
mybes numatytiems uÏdaviniams i‰spr´sti.

Îinotina, kad, norint laimòti Ïodin∞ Ïaidimà, reikia sugebòti:

•
maksimaliai susikaupti, atidÏiai klausytis
vadovo, suprasti Ïaidimo taisykles;

•
greitai reaguoti ∞ situacijà, pasinaudoti ∞gy-
tomis Ïiniomis, rasti reikiamà atsakymà;

•
tiksliai ir ai‰kiai formuluoti savo atsakymà ∞
uÏduotà klausimà, girdòti, kà sako kiti Ïaidò-
jai, reikalui esant, papildyti, patikslinti j˜ at-
sakymus.

Tikslingai parinkti, pasilyti Ïaidimai su ∞vairiais daiktais, poriniais paveikslòliais, dòlionòmis,
Ïodiniai Ïaidimai padeda vaikui kaupti ne tik juslin´ patirt∞, bet ir apibendrinti, pritaikyti savo
Ïinojimà. Îaidimo uÏduot∞ vaikas priima kaip Ïaismà ir tai savaime j∞ sudomina, didina jo
protin∞ aktyvumà, valios pastangas uÏduoties m∞slei ∞minti. Susidomòjimas Ïaidimu didina ge-
bòjimà veikloje remtis sàmoningais ketinimais, kontroliuoti savo veiksmus, nesibla‰kyti.

Gerai nuteikia Ïaidimui tinkamai parinkta Ïaidimo organizavimo metodika. Pedagogui (tò-
vams) patartina taikyti ‰e‰is didaktinio Ïaidimo organizavimo bdus. Tai:

•
Ïaidimai pavedimai;

•
slòpimo ir ie‰kojimo Ïaidimai;

•
Ïaidimai m∞slòs ir minklòs;

•
siuÏetiniai vaidmen˜ Ïaidimai;

•
Ïaidimai varÏybos;

•
Ïaidimai fantais.

•
Îaidimus pavedimus reikòt˜ organizuoti tais
atvejais, kai siekiama sudominti veikme su
daiktais, Ïaislais, pratinti susikaupti tikslingai
veiksenai. Tai gali bti Ïaisminga uÏduotis at-
rinkti, i‰dòstyti, sukrauti, sutalpinti, i‰dòlioti,
sukai‰ioti, grupuoti daiktus, medÏiagas, Ïaislus,
detales. Tokie Ïaidimo veiksmai lavina vaiko
motorin∞ veiklumà, suvokimo tikslumà, gebòji-
mà lyginti, apibendrinti, ∞vardinti daiktus, j˜
ypatybes.

•
Slòpimo ir ie‰kojimo Ïaidim˜ pagrindas yra
vaiko domòjimasis staigiu daikt˜ dingimu, ie‰-
kojimu ir suradimu. ·∞ Ïaidimo organizavimo
bdà tinka taikyti, kai numatoma ugdyti vaik˜
gebòjimà veikti pagal Ïodin´ nuorodà, orien-
tuotis erdvòje, aktyviai ir atkakliai ie‰koti, i‰ra-
dingai slòpti. ÎaidÏiant reikia ∞stengti i‰klausyti
ir suprasti slòpimo ir ie‰kojimo taisykles, sutar-
tinius signalus.

•
Îaidimai varÏybos organizuojami, kai norima
palenktyniauti kà nors veikiant. Lavòja gebòji-
mas greitai spr´sti protin´ uÏduot∞, ugdoma
nuovoka, i‰radingumas.

•
Îaidim˜ m∞sli˜, minkli˜ pagrindas – interesas
naujovei, ∞domumas spòlioti ir kitiems uÏduoti
∞spòti m∞sles (kai pasakoma) ar minkles (kai
klausiama). ·∞ Ïaidimo organizavimo bdà gali-
ma efektyviai panaudoti ugdant(is) gebòjimà i‰-
skirti esminius daikto, rei‰kinio poÏymius, atpa-
Ïinti daiktà, rei‰kin∞ i‰ netiesioginòs reik‰mòs po-
sakio, suprasti jo esm´, atspòti, kà tai rei‰kia.

•
SiuÏeto ir vaidmen˜ Ïaidim˜ pagrindas –
∞vairi˜ gyvenimo situacij˜ atvaizdavimas. Toks
Ïaidimo organizavimo bdas gali bti pasirink-
tas mokant(is) kurti Ïmoni˜ tarpusavio sàvei-
kos (pavyzdÏiui, pirkòjo ir pardavòjo) veiksmus,
kalbant dialogu, formuluojant kreipin∞ ir atsa-
kymà tiesiogine ar perkeltine prasme. Ugdo-
mas gebòjimas pamògdÏioti, atpaÏinti bdingus
bruoÏus, ∞vardinti ypatybes, pleãiami vaizdi-
niai.

•
Îaidim˜ fantais pagrindas – tai daikto, kur∞ tu-
ri duoti uÏstatu suklyd´s Ïaidòjas, i‰pirkimas Ïai-
dimui baigiantis. Fant˜ i‰pirkimà organizuoja
Ïaidimo vadovas, i‰pirkà silo Ïaidòjai, nematy-
dami fanto, neÏinodami, kuris Ïaidòjas tai turòs
daryti (pavyzdÏiui, pasakyti greitakalb´, eiti lyg
me‰kai, pastovòti ant vienos kojos ir t. t.).
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Skiriasi tik didaktini˜ ir judri˜j˜ Ïaidim˜ turinys, veiksm˜ pobdis, priemonòs ir Ïaidimo
organizavimo metodika.

Didaktinio Ïaidimo mokomoji uÏduotis gali bti pateikiama ÏodÏiu, vaizdu (pavyzdÏiui,
mozaikos pie‰ini˜ rinkinys), uÏprogramuota surenkamame Ïaisle, para‰yta Ïaislo (pavyzdÏiui,
spausdinto Ïaidimo) instrukcijoje. Îaidimo uÏduotis lemia Ïaidimo veiksmus ir medÏiagà, su
kuria bus veikiama.

Didaktiniam Ïaidimui bdinga i‰plòstas Ïaidimo veiksmas. Tai situacija, kai:

Kada ir kok∞ didaktin∞ Ïaidimà Ïaisti (su daiktais, medÏiagomis, didaktiniais Ïaislais, stalo ar Ïo-
dinius Ïaidimus), kokiu bdu j∞ organizuoti (pavedim˜, m∞sli˜, slòpim˜, vaidmen˜, varÏyb˜ ar
fant˜ Ïaidimà), sprendÏia pedagogas (tòvai) pagal grupòs (atskir˜ vaik˜) ugdymo tikslus ir uÏ-
davinius, numatytus ilgalaikiame, savaitòs, dienos plane arba spontani‰kai reaguojant ∞ susida-
riusià palankià situacijà.

Îaidimo struktra. Didaktini˜ ir judri˜j˜ Ïaidim˜ struktra ta pati. Jai bdingi ke-
turi elementai:

•
mokomoji Ïaidimo uÏduotis;

•
Ïaidimo veiksmai;

•
Ïaidimo taisyklòs;

•
Ïaidimo priemonòs, medÏiaga.

•
kiekvienas vaikas savaranki‰kai veikia su
Ïaidimo medÏiaga, bandym˜ ir klaid˜ b-
du ie‰ko uÏduoties sprendimo;

•
pedagogas (tòvai) vaiko neskubina, jauãia
savo ÏodÏio ir veiksmo saikà, tik pasitei-
rauja, ar ai‰ku, kà reikia daryti, ar nereikia
pagalbos;

•
∞ pagalbà pedagogas (tòvai) gali ateiti tada,
kai mato, kad susidarò psichologinò „spra-
gos“ situacija, nes bdai, kuriuos vaikas
naudoja, neduoda rezultato;

•
suaugusiojo pagalba gali bti netiesioginò,
kai jis ∞sikuria ‰alia vaiko su tokia pat me-
dÏiaga ir savo pavyzdÏiu moko rezultaty-
vi˜ veiksm˜.

Taisyklò – vienas svarbiausi˜ Ïaidimo struktros element˜. Îaidimo taisyklòs nustato Ïaidimo
tvarkà: Ïaidòjo veiksmus, j˜ derinimà su kitais Ïaidòjais (Ïaidimo partneriais), Ïaidimo pradÏià
ir pabaigà, laimòjimo ir pralaimòjimo sàlygas. Prie‰mokyklinio ugdymo pedagogas (tòvai) tai-
syklei (ne tik Ïaidimo) turòt˜ skirti ypaã daug dòmesio, nes taisyklòs (arba tvarkos, principo,
kaip veikti) supratimas ir gerbimas (vykdymas, laikymasis) yra tiesiogiai susij´s su vaiko proti-
nòs raidos etapais ir j˜ nulemiamas. PaÏymòtina, kad taisyklòs supratimas vyksta trimis viena
paskui kità einanãiomis pakopomis:

Btina ne tik Ïinoti, bet ir prie‰mokyklinòs grupòs ugdymo praktikoje vadovautis tuo, kad
taisyklòs supratimo lygis (pakopa) yra ne vaiko amÏiaus, o patyrimo rezultatas, t. y. gyveni-
mo ritual˜, pavyzdÏi˜, amÏiaus galimybes atitinkanãio Ïaidimo su taisyklòmis praktikos pa-
darinys. Tikòtina, kad prie‰mokyklinòje grupòje dauguma vaik˜ bus pasiek´ antrà taisyklòs
supratimo – veikimo principo perpratimo – pakopà, dalis – treãià – taisyklòs gerbimo – pa-
kopà, bet gali bti ir vaik˜, pasiekusi˜ tik pirmà – taisyklòs nuojautos – pakopà (tai vaikai,
kuri˜ gyvenimo patirtis ir Ïaidimo su taisyklòmis praktika buvo nepakankamai turtinga). Ø
tai reikòt˜ atsiÏvelgti parenkant Ïaidimus su taisyklòmis:

•
pirmoji taisyklòs supratimo pakopa – taisyklòs nuojauta, kai taisyklò dar nòra priverstinò,
jai paklstama nesàmoningai, susidomòjus pavyzdÏiu (bdinga 3–4 met˜ vaikams);

•
antroji taisyklòs supratimo pakopa – taisyklòs principo supratimas, kai taisyklò priimama
kaip ‰ventas, nelieãiamas, priverstinis dalykas, jai paklstama i‰ pagarbos suaugusiajam, ta-
ãiau grieÏtai jos nesilaikoma (bdinga 4–5 met˜ vaikams);

•
prie‰mokyklinis (5–6 met˜) vaiko amÏius siejamas su treãiosios taisyklòs supratimo pako-
pos – taisyklòs gerbimo pradÏia (pabaiga – apie 14 met˜ amÏi˜), kurios pagrindas yra Ïai-
dòj˜ bendradarbiavimas, abipusò pagarba.

•
mokomoji Ïaidimo uÏduotis, Ïaidimo veiks-
m˜ pobdis ir j˜ atlikimo tvarka turi atitikti
vaiko pasiektà Ïaidimo taisykli˜ supratimo
pakopà, ruo‰ti pereiti ∞ kità taisyklòs suprati-
mo lyg∞;

•
kiekvienà kartà sudominus Ïaidimu, jo uÏ-
duotimi (taip pat kai vaikai savaranki‰kai
imasi stalo ar kit˜ didaktini˜ Ïaidim˜) prie‰
Ïaidimo pradÏià btinai skirti laiko i‰siai‰-
kinti, ar visi vaikai suprato, kà ir kokia tvarka
veikti, koki˜ taisykli˜ btina laikytis;

•
patartina pasinaudoti Ïaidimo teikiama galimy-
be numatyti tai paãiai uÏduoãiai ∞vairaus sudò-
tingumo taisykles pagal vaik˜ pajògumà (pa-
vyzdÏui, atpaÏinti ir ∞vardinti Ïinomus daiktus,
j˜ ypatybes matant, apãiuopiant uÏsimerkus,
apãiuopiant uÏsimerkus ir atsakant m∞sle; atpa-
Ïinti pasakos personaÏà i‰ apra‰ymo ÏodÏiu, i‰
gest˜, i‰ paveikslòlio dalies; i‰dòstyti daiktus,
medÏiagas  pagal duotà pavyzd∞, Ïodin´ nuoro-
dà, schemà, bròÏin∞; laisvai judòti visomis kryp-
timis, atbulomis, uÏmerktomis akimis; dòlioti,
eiti, perduoti daiktus savo sparta, didinant
tempà, lenktyniaujant, kas pirmesnis, ir pan.).

Îaidimo tvarkos aptarimas prie‰ Ïaidimà negarantuoja, kad vaikai tikrai tos tvarkos (taisykli˜)
laikysis, taãiau pedagogui (tòvams) reikia stengtis pratinti vaikus (j˜ labui) gera valia susitarti,
kaip ÏaidÏiant kiekvienas turi elgtis, priimti tas taisykles ar jas keisti. Prie‰mokyklinòje grupòje
(ar namie) labai pravartu:

•
kartais pasikalbòti su vaikais, kaip kitaip
bt˜ galima Ïaisti jau pamògtus loto, sta-
lo ir kitus Ïaidimus, ar nereikòt˜ keisti
Ïaidimo taisykli˜. Susitarus uÏra‰yti Ïai-
dim˜ taisykli˜ keitimo variantà,, pamò-
ginti suÏaisti;

•
pasilyti pakeisti jaunesniems vaikams
skirt˜ Ïaidim˜ taisykles, sukuriant nau-
jas, sunkesnes, ∞domesnes; suÏaisti tuos
Ïaidimus pagal naujas taisykles;

•
patarti sugalvoti nauj˜ Ïaidim˜ su tai-
syklòmis Ïaisti jaunesniems vaikams (bro-
liams, draugams) ir sau patiems, parinkti
ar padaryti Ïaidimo priemones.
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Asmeninò nuostata ∞ Ïaidimà turi ∞takos taisykli˜ laikymuisi (tikslus laikymasis ar taisykli˜
negerbimas, paÏeidinòjimas). Taisykli˜ laikymosi praktika yra dviej˜ etap˜:

Taisykli˜ keitimo, sunkinimo, krimo, i‰bandymo patirtis padòs vaikams suvokti, kad taisyklò
yra susitarimo dalykas, nusiteikti ÏaidÏiant bendrauti sàÏiningai, lygiateisiais pagrindais.

Parenkant Ïaidimus su taisyklòmis taip pat svarbu vadovautis bendra vaiko nuostata ∞ Ïaidimà
ir taisykles (jas suprasti, priimti, laikytis). Bendra nuostata ∞ taisykles i‰rei‰kia svarbiausius as-
meninius vaiko poreikius ÏaidÏiant, kaip antai:

•
patirti malonumà veikti, judòti, tyrinòti
(bdinga 3–4 met˜ vaikams),

•
pasiekti asmenini˜ laimòjim˜ (bdinga
4–5 met˜ vaikams);

•
nugalòti, ∞veikti kitus (bdinga 5–6 met˜
vaikams).

SVARBIAUSI PENKIAMEâIO ÎAIDIMˆ SU
TAISYKLñMIS YPATUMAI
Penkiametis:

•
pirmasis taisykli˜ praktikavimo etapas –
individuali, veiksmo, vadinamoji judesio
taisyklò (bdinga 3–4 met˜ vaikams);

•
antrasis taisyklòs praktikavimo etapas –
egocentri‰ka taisyklò, kai vaikas indivi-
dualiai taiko, pamògdÏioja i‰ aplinkos
gaunamus susistemint˜ veiksmo, elgesio
norm˜ pavyzdÏius (bdinga 4–6 met˜
vaikams).

Ry‰iai tarp taisykli˜ supratimo (∞sisàmoninimo, Ïinojimo) ir j˜ praktikavimo (laikymosi ar paÏei-
dimo) yra vienas svarbiausi˜ vaiko ugdymosi rodikli˜, nes atskleidÏia psichologin´ dorovini˜ rei‰-
kini˜ reik‰m´, t. y. akivaizdÏiai parodo, kokiame savo asmeninòs raidos etape vaikas pradeda
gerbti taisykl´, jos laikytis. Todòl taikant didaktinius (ir judriuosius) Ïaidimus vaikui ugdyti ir ug-
dytis, reikia atsiÏvelgti ∞ amÏiaus ypatumus, lyginti juos su realia vaiko patirtimi, pasiekimais.

•
noriai ÏaidÏia Ïaidimus su taisyklòmis, jas
i‰klauso be replik˜, priima be ∞sipareigoji-
mo jausmo, kaip i‰orines, btinas tik dòl
to, kad taip reikalauja suaugusysis;

•
ÏaidÏia sau, nesuinteresuotas varÏytis su
draugais, bti varÏomas, siekiant laimòti;

•
greitai perpranta Ïaidimà, priima j∞ kaip
„savà“, lengvai ∞gyja reikiamus mokòjimus
pamògdÏiodamas suaugus∞j∞, stengiasi gerai
suÏaisti;

•
gerai supranta Ïaidimo taisykli˜ nurody-
mus, kaip veikti, taãiau dòl bdingo ego-
centrizmo (siekia ko nors tik sau, be ∞sipa-
reigojim˜ kitiems) nesugeba paklusti i‰ori-
niam taisyklòs reikalavimui;

•
kartais paklsta Ïaidimo taisyklei tik i‰ pa-
garbos suaugusiajam;

I‰ to, kas pasakyta apie prie‰mokyklinio amÏiaus vaik˜ Ïaidimus su taisyklòmis, i‰plaukia to-
kia bendra pedagogo (tòv˜) nuostata: kiekviename judriajame ir didaktiniame Ïaidime, ne-
svarbu, naujas jis ar ne kartà Ïaistas, sprendÏiant skirtingus Ïaidimo turinio uÏdavinius, vie-
nas ugdymo uÏdavinys – pratinti suprasti taisykl´, tartis dòl jos, paklusti jai – turi i‰likti prio-
ritetinis, nekintamas. Tai vaiko dorovòs ugdymo pradÏia ir pabaiga.

•
Ïaidimus daugiausia vertina dòl galimybòs
pasiekti asmenini˜ laimòjim˜, todòl ne vi-
sada laikosi nustatytos Ïaidimo tvarkos, –
taãiau pastebi kit˜ daromus paÏeidimus,
protestuoja;

•
jauãia didel∞ poreik∞ Ïaisti taip, kaip Ïai-
dÏia vyresnieji, tie, kurie moka Ïaisti; nori
pasijusti lygiaverãiu Ïaidòju, pajusti j˜ pa-
garbà, taãiau bti nevarÏomas;

•
siekia rezultato vien dòl Ïaidimo patrauk-
lumo, stengiasi nugalòti sunkumus dòl j˜
paãi˜, savo malonumui, savo asmeniniam
pasiekimui ∞tvirtinti;

•
Ïaisdamas patiria ne socialin∞ (bendravi-
mo), o tik judòjimo, veikimo malonumà,
nes ‰io amÏiaus vaikui dar nòra taip svarbu
laikytis Ïaidimo taisykli˜;

•
tikro dalykinio kontakto su kitais Ïaidimo
dalyviais dar nepalaiko.

·E·IAMEâIO ÎAIDIMˆ SU TAISYKLñMIS YPATUMAI
·e‰iameãio vaiko Ïaidimas su taisyklòmis auk‰tesnio lygio negu penkiameãio Ïaidimas. Pa-
stebimi tokie skirtumai:

•
6–7 met˜ vaikai keiãia savo poÏir∞ ∞
bendrà Ïaidimà ir pradeda stengtis laikytis
taisykli˜; nuo ‰iol svarbiausia Ïaisti tik dòl
sav´s, todòl siekia persvaros prie‰ partner∞;

•
ÏaidÏia rpestingai, stropiai, kruop‰ãiai,
kaip nurodo vyresnieji; atsiranda abipusò
Ïaidimo veiksm˜ kontrolò;

•
grieÏtai kontroliuoja taisykli˜ laikymàsi;
pastebimas ai‰kus ir efektyvus ∞sipareigoji-
m˜, susitarim˜ neapgaudinòti gerbimas;

•
siekia nugalòti kitus, todòl noriai lenkty-
niauja, varÏosi, ÏaidÏia komandomis;

•
noriai mokosi Ïaidimo ‰a‰kòmis, ‰achma-
tais taisykli˜, gali ilgam susikaupti, atkak-
liai siekti sòkmòs;

•
pradeda suprasti susitarimo dòl taisykli˜
svarbà ir btinumà laikytis sutart˜ taisyk-
li˜;

•
palaipsniui prakti‰kai patiria, kad naujos
taisyklòs ∞gyja galià tik tada, jei dòl j˜ gera
valia susitaria visi grupòs Ïaidòjai; Ïaidime
prasideda bendradarbiavimo, susitarimo
arba taisyklòs gerbimo etapas.
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•
Ïaidimai su taisyklòmis, kuriuose elgesio
modeliai padiktuoti taisykli˜;

•
Ïaidimai, kuri˜ pagrindà sudaro ∞vairios
nekintamos elgsenos schemos;

TRADICINIAI ÎAIDIMAI
Sudedamoji tautos tradicij˜ dalis – tradiciniai Ïaidimai, bdami ne oficialios kultros, o Ïodi-
nòs liaudies krybos rezultatas, perteikia vaikams Ïaidime uÏkoduotas dvasines tautos verty-
bes: smag˜ bendravimà, sàmojingà pramogavimà, nepiktà pasi‰aipymà, pagarbos vertà rungty-
niavimà, juokdari‰kas i‰daigas, gudravimus ir kità dvasin∞ potencialà.

Prie‰mokyklinòje grupòje ÏaidÏiami tradiciniai Ïaidimai padòt˜ vaikams pajusti prasmingà ry‰∞ su
suaugusiaisiais, suprasti ir perimti liaudies tradicijas, susidaryt˜ galimybò improvizuoti, kurti, per-
imti Ïaismingo bendravimo bdus, aktyviai panaudoti visas savo fizines, judòsenos, juslines, kalbi-
nes ir protines, emocij˜ valdymo galias. Literatroje tradiciniai Ïaidimai skirstomi pagal:

•
amÏi˜;

•
Ïaidimo teksto pobd∞ (dialoginiai ir dai-
nuojamieji);

•
vaidybà (mimikos, pantomimos, drami-
niai);

•
dinamikà (judrieji, ramieji).

Tradiciniams Ïaidimams bdingas tam tikras elgesio modelis. Prie‰mokyklinio ugdymo gru-
pòms rekomenduotini trij˜ kategorij˜ tradiciniai Ïaidimai:

Pedagogui (tòvams) i‰kyla uÏdavinys – mokyti vaikus i‰ kartos ∞ kartà perduodam˜ Ïaidim˜ ir
tuo prat´sti liaudies Ïaidim˜ tradicijas.

•
Ïaidimai, kuri˜ pagrindas – Ïodinio elge-
sio modeliai.

•
laisvas, linksmas Ïaidimas teikia malonu-
mà, smagumà, sukelia sveikà juokà;

•
spalvinga kalba (sinonimai, nekaitomi, tar-
mi‰ki, ekspresyvs ÏodÏiai), i‰radinga, ypa-
tinga elgsena prasklaido blogà nuotaikà;

Tradiciniai ∞vairi˜ elgesio modeli˜ Ïaidimai turi didel´ auklòjamàjà vert´:

•
∞valdyti Ïaidimo bdai – savitai pasirodyti
prie‰ kitus, pademonstruoti savo vikrumà,
i‰radingumà, linksmumà – padeda ∞gyti
bendraamÏi˜ pripaÏinimà.

Pagrindinis daugumos ‰i˜ Ïaidim˜ ypatumas yra veiksm˜ derinimas, originalaus krybinio
sprendimo atliekant vaidmen∞ (gelbòtojo, medÏiotojo, gaudytojo, vilko, Ïvejo ir kt.), mòginant
i‰sisukti, laimòti paie‰ka. Îaidimuose su vaidmenimis yra tam tikr˜ tekst˜, dialog˜, kuriuos
reikia ne tik atsiminti, bet ir rai‰kiai, garsiai sakyti, imituoti judesiais, gudriai, su humoru atlikti
uÏduot∞, duoti laisv´ emocijoms.

Tradiciniai Ïaidimai su taisyklòmis
Vaikams skirt˜ Ïaidim˜ su taisyklòmis yra paprast˜ (pavyzdÏiui, gaudymo, i‰silakstymo, grum-
tyni˜) ir gana sudòting˜ (pavyzdÏiui, su kaukòmis, persirengimais, vaidmen˜ atlikimu, simbo-
liniais gestais). Penkeri˜ ‰e‰eri˜ met˜ vaikams rekomenduotini judrieji, ramieji ir draminiai
tradiciniai Ïaidimai su taisyklòmis.

Judrieji Ïaidimai su taisyklòmis:

•
Ïaidimas grupele ir komandomis („Katò ir
pelò“, „Avinòli˜ grumtynòs“, „MedÏioto-
jas“, „Varna“, „Slapukai“, „Voveri˜ gau-
dymas“);

•
vaidybiniai („Vilkas ir Ïàsys“, „Raganòlò“).

Ramieji Ïaidimai su taisyklòmis:

•
spòjimo Ïaidimas („·aka maka bògo“ ir
kt.);

•
juokinimo, pastabumo, orientacijos Ïaidi-
mai („Pauk‰telio perinimas“, „Kas turi
plunksnas, skraido“, „Skroble nòr, obely
yr“, „PakumÏa bògo“, „Javai“, „Visi“,
„Persirengimai“, „Kaukòs“).

Draminiai, krybiniai Ïaidimai su taisyklòmis tautosakine tematika:

•
atspòti i‰ veiksm˜ personaÏà („Sveikas,
karaliau!“, „Tylioji karalystò“);

•
i‰sivaduoti i‰ ker˜ („UÏburta karalystò“).

Nekintam˜ elgesio modeli˜ Ïaidimai
Vaikams ugdyti(s) vertingi tradiciniai Ïaidinimai, judesi˜ derinimo prie daikto fizini˜ savybi˜,
vaiko fizini˜ ypatybi˜ lavinimo, emocij˜ suÏadinimo ir emocinòs savikontrolòs Ïaidimai. Vaik˜
elgesys ÏaidÏiant ‰iuos Ïaidimus yra reguliuojamas ne grieÏt˜ taisykli˜ sistemos, bet ∞sigalòjusi˜,
nesikeiãianãi˜ ritual˜, susitarim˜, elgesio modelio universalumo. Penkeri˜ ‰e‰eri˜ met˜ vai-
kams rekomenduotini vis˜ tip˜ tradiciniai Ïaidimai.

Vaikai turòt˜ i‰mokti ∞vairi˜:

•
Ïaidinim˜ („Grdu grdu ãiulkinòl∞“,
„Ratu ratu ratutes“, „Vaik‰to me‰ka po
mi‰kel∞“, „·arkela varnela“, „Tauk‰t tauk‰t
katuãi˜“, „âerbara ãerbara“,„Lapt lapt
lapt ir nuskrido“);

•
mylavim˜, spavim˜ („âyru ãyru duok
pipir˜“, „Tilingu talangu“);

•
kykavim˜ („Kòku kòku“, „Kius kius kisie-
lius“, „Kyku kyku lig Velyk˜“, „Kius kius
∞ ·akius“);

•
maldym˜, juokinim˜ („Opa opa opapa“,
„Kai a‰ buvau maÏuliukas“, „Rains ka-
tins“, „Dili dili dda“, „Miau miau kati-
nòli“, „Lijo lijo lietus“).
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·ie Ïaidimai praverst˜ draugui pralinksminti, panaudoti ÏaidÏiant vaizduotòs Ïaidimus su lòlò-
mis, kitomis progomis.

Reikia vaikus pamokyti tradicini˜ Ïaidim˜, lavinanãi˜ judesius ir fizines ypatybes:

•
‰okinòjimo, lanko, kiau‰ini˜ ridenimo,
bògimo mai‰e, òjimo ant kojk˜, bume-
rango laidymo ir kt. („Virvelò“, „Akloji
bobutò“, „Klasòs“);

•
pusiausvyros, vikrumo Ïaidim˜ („Îal-
tys“, „·lubi˜ eilò“, „Neregi˜ mar‰as“).

·i˜ Ïaidim˜ ypatumas – priderinti judesius prie naudojam˜ Ïaisl˜ ir daikt˜ fizini˜ savybi˜,
∞valdyti patog˜, rezultatyv˜ elgsenos su jais bdà. Tai pasiekiama atkakliais daugkartiniais ban-
dymais, kitiems geranori‰kai padedant, pamokant, apsaugant nuo galim˜ traum˜ (pavyzdÏiui,
kojkai, bògimas mai‰e).

Pamokyti Ïaidim˜, lavinanãi˜ gebòjimà komunikuoti:

•
slòpyni˜  („Ie‰koti muzikai pritariant“,
„Joniuk, kur tu?“, „Vi‰t˜ gaudymas“,
„Katytò“);

•
universalios sàveikos Ïaidim˜ („·e‰òli˜
spòjimas“, „Pantomima“, „Vanagòliai“,
„LaÏybos dràsai“).

Taip pat pamokyti vaikams labai patinkanãi˜ Ïaidim˜ emocijoms i‰reik‰ti ir kontroliuoti:

•
maivymosi Ïaidim˜ emocijoms i‰reik‰ti
(„OÏiuk, nesiÏvalgyk“, „Pasirink, kas pa-
tinka“, „Ponas juokdarys“, „Kaimynai“);

•
emocinòs savikontrolòs Ïaidim˜ („Nesi-
juok“, „Ne‰nekòk“, „Nebyli˜ susirinki-
mas“).

·iame skyrelyje nurodytiems Ïaidimams bdinga Ïaidòj˜ tarpusavio sàveikos ir komunikaci-
jos tam tikros schemos, kurias vaikai nesunkiai perima ir tinkamomis aplinkybòmis savaran-
ki‰kai pritaiko. Patartina kai kuriuos ‰io tipo Ïaidimus Ïaisti ruden∞, kai grupò dar buriasi,
kai prastas oras, kai kuris vaik˜ blogos nuotaikos, atòjo po ligos ir pan.

Tradiciniai Ïaidimai, kuri˜ pagrindas – Ïodiniai ir universa-
ls intelektualiniai modeliai
Tai erzinimai ir kiti Ïodiniai Ïaidimai, taip pat pastabumo, nuovokos, logikos, proto lankstu-
mo Ïaidimai.

Patartina pasirinktinai pamokyti vaikus ‰i˜ Ïaidim˜:

•
erzinimo ir yd˜ i‰juokimo („Supyko dòl
baravyko“, „Melagis melavo“, „Tu tu tu-
tutis“, „Rimtatulis juodas“, „Pagyr˜ gli-
ãia“, „Ms˜ gatvòje gyvena“, „Auk‰ta laiba
– tai rie‰utauti“, „Kas pyksta“);

•
pasi‰aipym˜ i‰ vard˜, pasityãiojim˜, pa-
mògdÏiojim˜ („Ajo Jonas i‰ pircies“, „Pu-
ãia vòjas kaip pa‰òl´s“, „Barboryt, kas da-
ryt“, „Garny garny, pasuk ratà“, „GuÏò,
guÏò, ga ga ga“, „Varna varna, ‰e tau Ïar-
nà“, „Katre, Katre“, „Kriauãius, kriau-
ãius“);

•
greitakalbi˜ („Virvò virvelò…“, „Gelto-
nas gaidys...“, „Gervò gyrnò...“, „·e‰ios
Ïàsys...“, „Vurdank‰t, papentak‰t…“);

•
dialog˜, pokalbi˜ dviese kitam apgauti,
pa‰maik‰tauti (varli˜ pokalbis „Kurr pei-
lis“, „Vingurkl∞…“, Kur senelis...“, „Balta
kumelò“, „Ir a‰ taip pat“);

•
galvoski˜, m∞sli˜ („GaidÏiukai“, „Karve-
liai“, „Tupòjo penkios varnos ant me-
dÏio“, „ñjo keliu vyras“, „âyrukas vyru-
kas“, „Eina ponia per dvarà“, „Pilkesnis uÏ
duonos plutel´“, „Sòdi trys katòs“);

•
istorij˜ be pabaigos („Buvo senis ir senu-
tò“, „Buvo buvo kità kartà kalnas“, „Daina
be galo“);

•
pastabumo Ïaidim˜ („Dirbtuvò“, „Neby-
lus kvietimas“, „Matomas paslòpimas“,
„Sodiniukas“, „Burtininkas“);

•
nuovokos, logikos, proto lankstumo Ïai-
dim˜ („Visi, kurie su plunksnomis, skrai-
do“, „Valgoma nevalgoma“, „Spòjimas“,
„Keturi gaivalai“, „I‰vadavimas“, „Kurãias
ir nebyliai“, „Naujiena“, Taip ir ne“).

Øvairi˜ ãia i‰vardint˜ Ïaidim˜ apra‰ym˜ galima rasti vaikams skirtuose ir tautosakos leidi-
niuose. Mokant ‰i˜ Ïaidim˜ reikia laikytis literatroje pateikt˜ rekomendacij˜. Taip pat reikia
pasirpinti, kad vaikai i‰mokt˜ tradicini˜ savo kra‰to, vietovòs Ïaidim˜, Ïaist˜ su tradiciniais
savo kra‰to Ïaislais. Patartina tà pat∞ Ïodin∞ Ïaidimà pasimokyti ne tik bendrine kalba, bet ir ke-
liomis tarmòmis. Parenkant Ïaidimus, nurodytus ‰iose rekomendacijose, reikia atkreipti dòmes∞
∞ tai, kad i‰vardinant vis˜ kategorij˜ ir modeli˜ tradicinius Ïaidimus pirmiausia ∞ra‰yti penkia-
meãiams tinkam˜ Ïaidim˜ pavadinimai, paskui – ‰e‰iameãiams skirt˜ Ïaidim˜ pavadinimai



352 353

·e‰iameãio tradicini˜ Ïaidim˜ ypatumai
Noriai ÏaidÏia:

Penkiameãio tradicini˜ Ïaidim˜ ypatumai
Mògsta Ïaisti:

•
tradicinius Ïodinius ir universalios sàvei-
kos Ïaidimus (spòti ir uÏminti m∞sles, gal-
voskius, komi‰kas, absurdi‰kas eiles, isto-
rijas be pabaigos, erzinimus, laÏybas, drà-
sos i‰bandymus;

•
Ïaidimus emocijoms i‰reik‰ti ir kontro-
liuoti (pasirinkti, kas patinka, maivytis,
darkytis);

•
Ïaidimus, kuriems reikia i‰mokti nauj˜ ju-
desi˜, derinti juos prie daikto savybi˜ (i‰-
laikyti pusiausvyrà, vikriai bògioti, bògti
mai‰e, ‰okinòti per virv´); ‰okinòjimas per
virv´ yra ypaã mògstamas mergaiãi˜ Ïaidi-
mas.

•
tradicinius Ïaidimus su ypating˜ savybi˜
Ïaislais (bumerangu, sviediniu, lanku, òji-
mas ant kojk˜);

•
universali˜ intelektualini˜ modeli˜ Ïaidi-
mus (pastabumo, apmàstymo, logikos,
nuovokos, reakcijos greitumo, proto
lankstumo);

•
veiksm˜ ir jausm˜ kontrolòs Ïaidimus
(∞veikti baim´, galimà pavoj˜, draudimas
kalbòti, Ïvalgytis);

•
tokius Ïodinio elgesio Ïaidimus kaip grei-
takalbòs, ‰arados, yd˜ i‰juokimas.

Pabaigos Ïodis
Atòj´s ∞ prie‰mokyklin´ grup´ kiekvienas penkiametis ar kiek vyresnis vaikas nuo pirmos dienos
gerai pasijaus, pamat´s savo ‰irdÏiai artimà aplinkà: Ïaislus, padòtus ranka pasiekiamoje vietoje,
laisvà stalà, palang´, suolà, kampà, grind˜ plotà, kur galòt˜ ∞sikurti, pasidairyti, pailsòti, laisvai
paÏaisti vienas ar ‰alia kit˜. Maloni auklòtojos ‰ypsena, paai‰kinimas, kad gali rinktis Ïaislus ir
vietà Ïaidimui pagal savo norà, padòt˜ suprasti, jog jis yra laukiamas, nusiraminti, jaustis sau-
giai.

Nepriklausomai nuo to, kur veikia prie‰mokyklinò grupò (vaik˜ darÏelyje, mokykloje, darÏely-
je-mokykloje ar kitose patalpose), kiek valand˜ per dienà vaikai joje bna ir kokio dydÏio gru-
pòs patalpos, vaikams turi bti garantuota teisò ∞ laisvà Ïaidimà, ∞ galimyb´ pradòti ir baigti die-
nà Ïaidimu.

Adomas (6 m. 5 mòn.): „I‰ ryto, kai atsikeliu, pasimògauju mink‰tais Ïaislais. Paskui mògstu su ma-
‰inòlòm, nuotolinòm ir paprastom, su Lego, dòliones dòlioti, knygà skaityti, dar su pinigòliais Ïaisti”.
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PEDAGOGO VAIDMUO IR VAIKˆ UGDYMÑSI SKA-
TINANTYS BÌDAI

Ona Monkeviãienò

Siekdamas tinkamai ugdyti prie‰mokyklinio amÏiaus vaikus pedagogas atlieka daugyb´ vaid-
men˜.

Aprpinti. Pedagogas pasirpina viskuo, ko reikia vaiko Ïaidimams ir ugdymui: ∞ranga, Ïais-
lais, priemonòmis, medÏiagomis. Priemonòmis jis gali pasirpinti i‰ anksto, numatydamas, ko
reikòs visiems metams, keliems mònesiams. Gali pasirpinti priemonòmis tai savaitei, dienai.
Taãiau svarbu stebòti ÏaidÏianãius ar kà nors kita veikianãius vaikus, pamatyti, koki˜ Ïaisl˜ ar
priemoni˜ jiems trksta, ir ãia pat jas pasilyti, taip palaikant vaik˜ interesus, i‰pleãiant veiklà.

Palaikyti, paremti, globoti. Pedagogas stebi vaikus, j˜ veiklà ir bendravimà, palaiko j˜ suma-
nymus, pastangas, dràsà. Jis pastebi, kada vaikas pats gali susidoroti su sunkumais, ir neskuba ∞
pagalbà. Taãiau pastebòj´s, kad vaikas sutriko, per daug nusimin´s, òmòsi veiklos ne pagal jò-
gas, kad j∞ i‰tiko bòda, – jautriai reaguoja, pasirpina, padeda ∞veikti klitis, nuramina, paguo-
dÏia.

Skatinti, padòti, palengvinti. Pedagogas, uÏuot mok´s vaikà, padeda jam ugdytis, stengiasi
palengvinti ugdymàsi. Jis skatina vaikà imtis naujos, dar nei‰bandytos veiklos, ‰iek tiek padeda
vaikui, kai jam sunku (pavyzdÏiui, pastovi greta, papildomai nuteikia, kad vaikas pabaigt˜ k-
rybin∞ darbel∞, padeda susirinkti btinas medÏiagas, parodo, kaip tiksliai perlenkti popieriaus
lapà), kad vaikas galòt˜ pasidÏiaugti savo pastang˜ rezultatu, pasilo paprast˜, vaizdÏi˜ prie-
moni˜, idòj˜ ne per sudòtingai patraukliai veiklai.

Bti partneriu, bendradarbiauti. Pedagogas vaik˜ kvieãiamas ∞sitraukia ∞ j˜ Ïaidimus, palaiko
„dkimà“, juokelius, o ir pats ∞traukia vaikus ∞ tvarkymàsi, grupòs aplinkos krimà, ugdymosi
priemoni˜ gamybà. Su vaikais kalbasi, tariasi visais klausimais: kaip praleisti dienà, pasiruo‰ti
‰ventei, kur keliauti pasivaik‰ãioti, kokià knygà paskaityti, koki˜ grupòs taisykli˜ laikytis.

Bti patraukli˜ sumanym˜, ∞domios informacijos ‰altiniu. Puikus pedagogas visuomet
∞domus vaikams. Vaikai i‰ jo laukia netikòt˜, Ïavinãi˜, patraukli˜ idòj˜ ar sumanym˜, kà bt˜
galima veikti; jis visuomet ∞domiai, vaikams suprantamai atsako ∞ juos dominanãius klausimus,
o ir pats pateikia informacijos apie vaikams neai‰kius, neÏinomus dalykus. Su juo visada ∞domu
Ïaisti, nes pedagogas netikòtai ko nors paklausia, ko nors papra‰o, ir jau beveik uÏges´s Ïaidi-
mas pasuka nauja linkme. Toks pedagogas kartu su vaikais fantazuoja, kuria, svajoja.

Bti pavyzdÏiu, pataròju, vadovu. Prie‰mokyklinio amÏiaus vaikas vis dar dòmesingai stebi
suaugus∞j∞, j∞ mògdÏioja. Pedagogas nuolat turi elgtis taip, kad vaikai i‰ jo perimt˜ tinkamà
bendravimo model∞. Jei reikia, jis turi paai‰kinti vaikui, kaip elgtis, kaip lengviau atlikti kok∞
veiksmà, kaip galima naudoti priemones, medÏiagas. Vaikas visuomet gali ∞ j∞ kreiptis patari-
mo, paai‰kinimo, pagalbos. Vaikas turi jausti, kad pedagogas garantuoja jo saugumà, kad yra
kompetentingas suprasti ir tenkinti jo poreikius, kad gali padòti ugdytis btinus gebòjimus.

Bti tarpininku. Pedagogas turi bti tarpininku tarp vaik˜ ir aplinkos: jis padeda ugdyti-
niams susiorientuoti aplinkoje, susipaÏinti su Ïaislais, priemonòmis, medÏiagomis, suvokti j˜
paskirt∞. Pedagogas tarpininkauja vaikams: jei kyla konfliktas ir patys vaikai nesugeba jo i‰-
spr´sti, jis pamoko juos konflikt˜ sprendimo bd˜, jei vaikai susiginãija dòl koki˜ nors fakt˜
(pavyzdÏiui, ar Lietuvoje auga bananai), pedagogas padeda susirasti papildomos informacijos ir
i‰siai‰kinti kilus∞ klausimà.

Atstovauti, ginti. Pedagogas privalo atstovauti vaiko teisòms ir jas ginti, jei kas nors jas paÏei-
dÏia ar ketina paÏeisti. Jis atstovauja turinãi˜ negal´ vaik˜ teisòms grupòje ir grupòs bendruo-
menòje. Jei i‰ kurio nors vaiko kiti ‰aiposi, jei jis pajuokiamas, skriaudÏiamas, pedagogas priva-
lo j∞ nuo to apsaugoti. Pedagogas gina vaiko teises, jei jas paÏeidÏia tòvai, globòjai ar kiti arti-
mieji. Pedagogas atstovauja visoms vaiko teisòms, tarp j˜ ir teisei ugdytis bei dalyvavimo teisei.
Pedagogas stengiasi, kad vaikai, augantys j˜ ugdymu(si) nesirpinanãiose ‰eimose, patekt˜ ∞
prie‰mokyklines grupes. Kai sprendÏiami vaikui svarbs klausimai, teiraujasi jo nuomonòs,
stengiasi ∞ jà atsiÏvelgti.

Numatyti, planuoti. Pedagogas, siekdamas kokybi‰ko vaiko ugdymo(si), planuoja grupòs
veiklà, numato ugdymo individualizavimo galimybes.

Bti vadybininku, organizatoriumi. Siekdamas garantuoti sòkmingà vaiko ugdymà(si), peda-
gogas palaiko ry‰ius su ‰eima ir mokykla, dirba komandoje su kitais specialistais, socialiniais
partneriais, telkia grupòs bendruomen´, bendradarbiauja su kolegomis. Taigi jis turi bti geras
vadybininkas, organizatorius. Kita vertus, norint pasiekti, kad dvide‰imties vaik˜ diena prie‰-
mokyklinòje grupòje bt˜ sklandi, prasminga, efektyvi, taip pat reikia nemenk˜ organizacini˜
sugebòjim˜.

Stebòti, tyrinòti, analizuoti, vertinti. Siekdamas paÏinti vaikà ir tobulinti ugdymo procesà,
pedagogas nuolat stebi vienà, kelis ir visus vaikus. Jis gali ãia pat reaguoti ∞ vaik˜ nuotaik˜, in-
teres˜ pasikeitimà, gali numatyti veiklà ateiãiai ir pan. Pedagogas mokosi savistabos, kad galòt˜
vertinti savo pedagogin´ kompetencijà.

Apmàstyti, prognozuoti. Pedagogas mokosi stabtelti ir apmàstyti savo veiklà, grupòs gyveni-
mo ypatumus, pasiekimus ir nesòkmes. Mokosi ∞Ïvelgti nesòkmi˜ prieÏastis, numatyti kaitos
kelius, prognozuoti diegiam˜ naujovi˜ efektyvumà. Be to, jis geba numatyti vaiko raidà, pasie-
kim˜ plòtojimàsi. Tai garantuoja ugdymo(si) proceso tobulinimà.

·ie pedagogo vaidmenys pakeiãia klasikinius vaidmenis, tokius kaip: i‰dòstyti naujà informa-
cijà, pademonstruoti veiksmus, pateikti nurodymus, uÏduoties atlikimo Ïingsnius, ska-
tinti atkurti, pakartoti.

Nauji pedagogo vaidmenys reikalauja ir nauj˜ ugdymo krypãi˜ bei bd˜.

Ugdymosi skatinimas, sukuriant tinkamà aplinkà
Pedagogas:

•
sukuria grupòje jaukias atskiras erdves
vaik˜ veiklai;

•
taiko vaik˜ dòmesio patraukimo Ïaislais
ir priemonòmis bdus;

•
skatina vaikus paãius susikurti vietas Ïai-
dimams, veiklai, pripaÏ∞sta vaiko teis´
rinktis veiklà, buvimo vietà, draugus,
laisvai judòti i‰ vienos erdvòs ∞ kità.

Aplinka ‰iuo atveju yra svarbiausia ugdytoja, pedagogas vaikui daro poveik∞, modeliuodamas
aplinkà, jà keisdamas, pritaikydamas, turtindamas.

PavyzdÏiui, pedagogas atne‰a ∞ grup´ ∞vairi˜ medÏiagos atraiÏ˜, popierini˜ dòÏuãi˜, sil˜, vir-
veli˜ ir kt., taip paskatindamas vaik˜ krybà; parpina vaikams domino Ïaidimà, kuris padeda
geriau suvokti skaiãius, mokytis skaiãiuoti.
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Ugdymas pavyzdÏiu
Pedagogas:

•
demonstratyviai, Ïaismingai, i‰rai‰kingai
kà nors daro vaik˜ akivaizdoje – vaikams
patrauklu pamòginti daryti tà pat∞;

•
pradeda kokià nors veiklà, paskui perlei-
dÏia jà savaranki‰kai t´sti vaikams;

•
kà nors veikia drauge su vaikais kaip Ïaidi-
m˜ ar veiklos partneris;

•
mimika, ÏodÏiais, elgesiu, veiksmais su
daiktais modeliuoja tai, kà nori perteikti
vaikams.

Tai autoritetinis ugdymas: pedagogas nori bti toks patrauklus vaikams, kad jie sekt˜ jo pa-
vyzdÏiu.

Tarkime, Ïaisdamas muzikin∞ Ïaidimà pirmam posmeliui veiksmus ir judesius sugalvoja peda-
gogas, taãiau paskui skatina paãius vaikus susigalvoti kuo ∞domesni˜, rai‰kesni˜ judòjimo bd˜.
Paãi˜ vaik˜ sugalvoti judesiai atitinka kiekvieno j˜ prigimt∞, yra jiems natrals, todòl dÏiaugs-
mingai atliekami, skatina aktyvumà, savirai‰kà.

Konstruktyvi krybinò vaiko ir pedagogo sàveika

•
pedagogas ∞traukia vaikus ∞ veiklà gera
idòja, tema, problema, sumanymu, kà
bt˜ galima daryti, tyrinòti, siekia vaik˜
interpretacij˜, krybos, atradim˜, nereg-
lamentuoja vaik˜ veiklos Ïingsni˜;

•
pedagogas pastebi, gerbia, palaiko vaik˜
sumanymus, padeda juos i‰plòtoti, pra-
turtinti;

•
priimami bendri sprendimai, susitarimai
dòl veiklos;

•
atvirais klausimais (moderavimu) peda-
gogas netiesiogiai vadovauja vaik˜ ie‰ko-
jimams, moko spr´sti problemas, pratur-
tina j˜ sumanymus.

Tokia demokrati‰ka sàveika leidÏia bti aktyviems abiem ugdymo proceso dalyviams – ir vai-
kui, ir pedagogui.

PavyzdÏiui, pedagogas parodo vaikui naujà darbeli˜ i‰ molio darymo bdà – i‰ploti mol∞ ir rai-
Ïyti, badyti, sukuriant dekoratyvius vaizdus. Taãiau jis palieka vaikui krybin´ erdv´ – skatina
vaikà pat∞ sumanyti darbelio idòjà, pasirinkti dekoravimo ∞rank∞ ir bdà, savaip komponuoti
brk‰nelius ar ta‰kelius. Taip kiekvienas vaikas sukuria unikal˜ darbel∞, kartu i‰bandydamas
naujà krybos bdà.

Arba vaikas atsine‰a i‰ nam˜ indel∞ su skysãiu ir ‰iaudeliu muilo burbulams psti. Jis ir kiti vai-
kai dÏiaugiasi muilo burbulais. Pedagogas reaguoja ∞ vaik˜ susidomòjimà ir ãia pat parpina
∞vairesni˜ priemoni˜ Ïaisti su burbulais – muiluoto vandens indà ir dideli˜ ‰iaudeli˜, lòk‰tel´
su nedaug muiluoto vandens ir trikampi˜, kvadratini˜ figròli˜ i‰ ‰iaudeli˜, pritvirtint˜ prie
stiebo ar pan. Taip praturtinama, i‰pleãiama vaiko veikla, ∞prasti Ïaidimai pavirsta ∞domiu tyri-
nòjimu, eksperimentavimu.

Spontani‰kasis ugdymas
Pedagogas:

•
pritaria kiekvienai vaiko veiklai, jà gerbia,
laiko vertinga patirtimi;

•
emociniu atsaku palaiko vaiko veiklà –
pagiria, pasidÏiaugia;

Tai savaiminis bei situacinis ugdymo bdas, kurio sòkmò labai priklauso nuo pedagogo pasta-
bumo, lankstumo.

PavyzdÏiui, vaikai ryto rato metu kalbasi apie keliones, dalinasi patirtimi, kur kas buvo nukelia-
v´s, aplankytas vietas Ïenklina Ïemòlapyje. Ir staiga vienas vaikas paklausia, kà daryti, jei kieme
draugai tave pravardÏiuoja ir stumdo. Pedagogas neturi vaiko klausimo praleisti negirdomis.
Gali reaguoti ∞vairiai – tuoj pat trumpai atsakyti ∞ klausimà, o po ryto rato individualiai pasikal-
bòti su vaiku tiek, kiek reikia; pokalb∞ apie keliones tam kartui uÏbaigti ir pereiti prie diskusijos
apie vaikus skaudinant∞ kit˜ elges∞ ir i‰eiãi˜ ie‰kojimà; sustabdyti pokalb∞ apie keliones, plaãiau
pasikalbòti apie vaikus skaudinant∞ kit˜ elges∞ ir vòl sugr∞Ïti prie pokalbio apie keliones, kartu
aptariant ir pavojus, kurie galimi keliaujant; trumpai atsakyti vaikui, o artimiausiu metu su-
rengti bendravimo valandòl´, skirtà vaikus skaudinanãio elgesio problemai. Taigi pedagogas
btinai reaguoja ∞ tai, kas rpi vaikams.

Pedagogai turòt˜ vengti tiesioginio prie‰mokyklinuk˜ mokymo, pana‰aus ∞ mokyklin∞ moky-
mà. Tiesioginio mokymo arba akademinòs krypties ugdymo poÏymiai yra tokie:

•
pedagogas silo vaikams uÏduotis, kurios
orientuotos ∞ Ïini˜ perteikimà ir repro-
dukcijà, o ne ∞ vaiko gebòjim˜ ugdymà;
siloma ta pati viena uÏduotis visai vaik˜
grupei, nesukuriama pasirinkimo situacija;

•
pedagogas nurodo, kokia seka ir kaip vai-
kas turi atlikti kiekvienà uÏduoties Ïingsn∞,
nepaliekama laisvò paãiam vaikui daryti
atradimus, spr´sti problemas, kurti; peda-
gogas pats demonstruoja, kaip visa atlikti.

•
ugdymui panaudoja netikòtai susikru-
sias situacijas;

•
pasilo priemoni˜ esamos situacijos vai-
ko poreikiams ir interesams tenkinti.

Pedagogas ‰iuo atveju moko vaikus, o jiems paliekama teisò tik tiksliai atlikti, kà nurodo ir de-
monstruoja pedagogas. Pastebòjus, kad tenka griebtis tiesioginio mokymo bd˜, reikòt˜ pratin-
tis tuos paãius ugdymo tikslus pasiekti vaiko mokymosi prigimt∞ atitinkanãiais bdais.
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VAIKO DIENA IR JOS RITMO KÌRIMAS
Regina Rimkienò

VAIKO DIENA
Tinkamas dienos ritmas prie‰mokyklinòje grupòje laiduoja: vaiko saugumà, ‰iltà be nuovar-
gio ir konflikt˜ emocin∞ klimatà, gerà nuotaikà, darbingumà, sveikatà. Jei jis lankstus ir pato-
gus kiekvienam vaikui, ‰iam nereikia didesni˜ fizini˜ ir psichini˜ jòg˜ prisitaikyti prie tokio
ritmo ir naujos aplinkos. Prie‰mokyklini˜ grupi˜ diena gali bti labai ∞vairi, taãiau jos
ritmà formuoja bendros nuostatos.

•
AtsiÏvelgiant ∞ vaiko poreikius, individua-
lias savybes, dienos trukm´, turòt˜ bti ga-
rantuojama aktyvios vaik˜ veiklos ir poil-
sio kaita: numatomas laikas aktyviai veiklai
bei poilsiui (jei reikia, poguliui); skiriama
pakankamai laiko pietums ir prie‰pieãiams
(pavakariams), kad vaikas galòt˜ ramiai pa-
valgyti; stengiamasi derinti veiklà grupòje ir
lauke, kad vaikas pabt˜ gryname ore akty-
viai judòdamas; kaitaliojama aktyvi ir rami
veikla.

•
AtsiÏvelgiant ∞ taikomus ugdymo metodus,
bdus, skiriama pakankamai laiko indivi-
dualiai, nedideli˜ grupeli˜ bei visos gru-
pòs veiklai.

•
Derinama paãi˜ vaik˜ sumanyta veikla ir
pedagogo visai grupei siloma organizuo-
ta veikla.

•
Lanksãiai keiãiant dienos ritmà, suranda-
ma laiko nekasdienei ar i‰ anksto nenu-
matytai veiklai: gimimo dienai ‰v´sti, ‰ei-
mos nario apsilankymui grupòje, i‰vykoms
ar ekskursijoms, netikòtiems vaik˜ projek-
tams ir kt.

I‰laikyti individual˜ vaiko dienos ritmà padeda sudarytos sàlygos vaikui savo nuoÏira veikti ir il-
sòtis, paãiam rinktis pomògius, poreikius atitinkanãià veiklà, bendrauti su kitais ar pabti vienam.

Grupòs dienotvarkò gali bti labai ∞vairi, svarbu, kad veikla bt˜ kuo tinkamesnò penkiameãio ar
‰e‰iameãio poreikiams ir galimybòms. Dienotvark´ turòt˜ sudaryti pedagogas kartu su tòvais ir
vaikais. Be to, ji gali kisti atsiÏvelgiant ∞ met˜ laikà ir ‰ventes, grupòs poreikius (vaik˜, tòv˜ pagei-
davimus), susidariusià  situacijà, (pavyzdÏiui, daug vaik˜ serga ar kur nors i‰vyksta ir kt.). âia pa-
teikiamas visos dienos grupòs dienotvarkòs variantas. AtsiÏvelgdami ∞ tai, kokio modelio prie‰mo-
kyklinò grupò, ugdytojai, nepaÏeisdami higienos reikalavim˜, gali sukurti savo grupei tinkamà
dienotvarkòs variantà.
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Silomas dienotvarkòs pavyzdys visos dienos grupei

•
Rinkimasis ∞ grup´, pokalbiai, mank‰ta,
pusryãiai.

•
Veikla grupòje: ryto ratas, vaik˜ pasirinkta
ar pedagogo pasilyta (centruose, kampe-
liuose) individuali ar grupelòmis ugdomoji
veikla. Muzikos ir kno kultros valandòlòs
salòje (pagal numatytà tvarkà, jeigu yra spe-
cialistai ir sàlygos).

•
Veikla lauke: vaik˜ Ïaidimai, gamtos rei‰ki-
ni˜ stebòjimas, i‰vykos ir kt.

•
Veikla grupòje: pasiruo‰imas pietums, pie-
ts, ruo‰a, miegas arba tik poilsis.

•
Kòlimasis, ruo‰a, vaik˜ pasirinkta ar peda-
gogo pasilyta individuali bei grupeli˜ ug-
domoji veikla (centruose, kampeliuose).

•
Popietòs (vakaro) ratas – dalinimasis dienos
∞spdÏiais, nuveikt˜ darb˜ aptarimas, pla-
nai rytdienai.

•
Vakarienò, ruo‰a, skirstymasis ∞ namus.

Îaisminga
socialin´, sveikatos tauso-
jimo, paÏintin´, komuni-
kavimo ir menin´ kompe-
tencijas integruojanti ug-
domoji veikla.

Silomas dienotvarkòs pavyzdys grupei, kurios veiklos trukmò per dienà – 4 valandos.

•
Rinkimasis ∞ grup´, pokalbiai, Ïaidimai.

•
Veikla grupòje: ryto ratas, vaik˜ pasirinkta
ar pedagogo pasilyta individuali ar grupe-
li˜ ugdomoji veikla (centruose, kampeliuo-
se).

•
Veikla lauke: vaik˜ Ïaidimai, gamtos rei‰ki-
ni˜ stebòjimas, i‰vykos ir kt.

•
Gr∞Ïimas ∞ grup´: dalinimasis ∞spdÏiais,
nuveikt˜ darb˜ aptarimas, planai rytdienai.

•
Skirstymasis ∞ namus.

Îaisminga
socialin´, sveikatos tausojimo,
paÏintin´, komunikavimo ir
menin´ kompetencijas inte-
gruojanti ugdomoji veikla

Vaiko diena, jo savijauta, ugdymo ir ugdymosi kokybò priklauso nuo to, kaip pedagogas geba i‰-
laikyti darbo tempà ir sklandumà. Pedagogas turi gebòti planuoti savo darbo laikà. Kartais pe-
dagogas gali pradòti kokià veiklà, paskui taip ir neuÏbaigti jos. Pedagogo bla‰kymasis kenkia ug-
dymo proceso kokybei. Planuodamas laikà pedagogas turi vengti j∞ suskaidyti ir uÏt´sti (1998). Be
to, jis turi nuolat orientuotis ∞ konkreãià vaik˜ grup´ ir siekti atitinkamo darbo sklandumo ir
tempo. Tai, kas vienoje grupòje bt˜ laiko uÏt´simas, kitoje gali bti normalus laiko planavimas.

Jei pedagogas turi savo darbo stili˜ ir geba panaudoti ∞vairias vaik˜ grupòs ritmo krimo strategi-
jas, vaikai lengviau ir turiningiau praleidÏia dienà. Trumpai aptarsime keletà bd˜ ar ritual˜, ku-
rie padeda pedagogui sukurti gerà dienos ritmà, o svarbiausia – teikia vaik˜ gyvenimui dÏiaugs-
mo, saugumo jausmà ir Ïadina j˜ aktyvumà: vaiko diena, peròjimai, taisyklòs, ryto ratas arba
rytiniai susirinkimai, „laiko ratas“, „autoriaus kòdò“. J˜ paskirtis gali bti ∞vairi. Svarbu kaip,
kuriuo metu bei kam pedagogas pasitelkia vienà ar kità bdà. Taigi dienos planavimà turòtume
suprasti plaãiàja prasme. Kalbama ne apie para‰ytà planà, bet apie bdus, kurie padeda sukurti
darn˜ ir graÏ˜ dienos ritmà.

VAIKAMS SKIRTA DIENOTVARKñ
Grupòje gerai matomoje vietoje turòt˜ kaboti tik vaikams skirta dienotvarkò. Ji bus svarbi ir
reik‰minga ne tik dòl ai‰kios ∞vyki˜ eigos bei sekos, bet ir dòl to, kad vaikai patys dalyvaus planuo-
jant dienà. Visos darbo dienos prie‰mokyklinòje grupòje pedagogas gali skirti ‰ias dienotvarkòs da-
lis: labas rytas, pusryãiai, ryto ratas, Ïaidimai, pasivaik‰ãiojimas ar Ïaidimai lauke, piets, pasaka
prie‰ poils∞, poilsis, vakarienò, Ïaidimai, viso gero. Kiekvienà paminòtà ir papildomai ∞ra‰omas die-
notvarkòs dalis (muzika, kno kultra, gimtadienis, ekskursija, spektaklis, koncertas, sveãias ar
kt.) reikia uÏra‰yti didÏiosiomis raidòmis ant atskir˜ korteli˜. Kortelòs turi bti lengvai pritvirtina-
mos prie pagrindo ir nuimamos. Kadangi daugelis vaik˜ dar neskaito, patartina nupie‰ti kiekvie-
nai dienotvarkòs daliai pie‰inòl∞. ·i priemonò parodys vaikams dienos ∞vyki˜ eigà, ugdys skaitymo,
ra‰ymo pradmenis. Prie‰mokyklinòje grupòje rekomenduojama sukurti tokià aplinkà, kuri ugdyt˜
∞vairias vaiko kompetencijas.

Daiktinò grupòs aplinka turi padòti pedagogui planuoti bei netiesiogiai valdyti pedagogin∞ proce-
sà. Taigi dienotvarkò svarbi daugeliui tiksl˜: planavimui, atminties lavinimo, pareigingumo, dò-
mesingumo, skaitymo ir ra‰ymo pradmen˜ ugdymui, o svarbiausia yra tai, kad vaikams ji suteikia
saugumo jausmà. Vaikai Ïino, kas tà dienà vyks, ko galima tikòtis, kokiai veiklai nusiteikti ir pan.

Peròjimai
Pedagogams deròt˜ vengti staigiai nutraukti vaik˜ veiklà. Peròjimai – svarbi dienotvarkòs dalis,
laiduojanti gerà ritmà, laiko planavimà ir sklandÏià naujos veiklos pradÏià. Pedagogas i‰ anksto tu-
ri numatyti bdus pereiti nuo visos grupòs veiklos prie maÏ˜ grupi˜, nuo vieno darbotvarkòs
punkto prie kito. Peròjim˜ skaiãius priklauso nuo grupòs modelio. PavyzdÏiui, jeigu prie‰mokyk-
linò grupò veikia ne visà dienà, tai ir peròjim˜ bus maÏiau. Peròjimai padòs i‰vengti skubotumo,
pavir‰utini‰kumo, chaoti‰kumo. Naujos veiklos eiga, turinys, kokybò ir rezultatas daug priklauso
nuo nusiteikimo. Svarbu yra gebòti sukelti vaik˜ norà ir motyvus daryti tai, kà esame numat´.

I‰ anksto apgalvoti peròjimai padòs pedagogui geriau sutelkti vaikus naujai veiklai. Bdai, kuriais pe-
dagogas gali parodyti, kad keisis veikla: trumpos dainelòs, skanduotòs, pakelta ranka, muzikos intarpai,
varpelis ar kitoks garsinis signalas.

Taisyklòs
Ø naujà aplinkà patekusiems vaikams kyla daug klausim˜: kaip elgtis, kas galima, ko negalima da-
ryti, ar draugi‰ki vaikai ir kt. Taisyklòs – tai vaik˜ ir pedagog˜ susitarimai, kaip elgtis, neregimi
apribojimai sau. Visi vaikai turi suvokti, kad yra elgesio ribos. Nuoseklus taisykli˜ taikymas pade-
da sukurti aplinkà, kurioje vaikams ai‰ku, kaip elgtis, pavyzdÏiui, „Padedame Ïaislus ∞ vietà“, „Esa-
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me draugi‰ki ir paslaugs vienas kitam“. Susidaro atmosfera, tiesiogiai ir subtiliai perteikianti pa-
geidaujamo elgesio model∞. DaÏniausiai vaikai bna labai imls tvarkai. Jie turi gerai Ïinoti, kas
jiems galima ir ko tikòtis i‰ kit˜ (1997). Kai vaikai Ïino taisykles, jie jauãiasi ramesni ir saugesni.
Elgesio taisyklòs ir grupòs tvarka kuriama tam, kad vaikai pamaÏu i‰mokt˜ valdytis. Kai jie patys
∞veikia sunkumus, nauda neabejotina. Tai kur kas geriau negu – kaip ∞prasta – bartis ar bausti uÏ
blogà elges∞.

Skatindami vaikus kurti taisykles ir j˜ laikytis, pedagogai turòt˜: gerai apgalvoti, kas grupòje lei-
dÏiama, kas draudÏiama, ai‰kinti vaikams ir patiems demonstruoti tik tinkamo elgesio pavyzdÏius,
padòti ‰eimoms ir vaikams suprasti taisykles ir prisitaikyti prie grupòs aplinkos, kurti taisykles
drauge su vaikais. Dalyvaudami kuriant taisykles vaikai ugdosi savikontrol´, socialinius ∞gdÏius,
login∞ màstymà, bendravimo kultrà, mokosi rasti sprendimà.

Pedagogas drauge su vaikais ir ‰eima grupòje turi sukurti veiksmingas taisykles. Veiksmingos tos
taisyklòs, kurios yra konkreãios, paprastos, i‰rei‰kiamos teigiamu sakiniu, pagr∞stos, pavyzdÏiui,
„Îaislus padedame ∞ vietà, kad bt˜ lengviau juos surasti“. Kiekviena nauja taisyklò turi natraliai
atsirasti i‰ grupòs gyvenimo. Jeigu vaikai nesilaiko taisykli˜, jos turi bti perÏirimos. PerÏiròda-
mi taisykles turòtume paklausti sav´s: ar vaikams ai‰ku, ko i‰ j˜ tikimasi, ar veikla ne per sudòtin-
ga, gal ji per ilgai uÏsit´sò, gal vaikams pabodo laukti, gal vaikai nepakankamai juda, gal jie tik pa-
syvs klausytojai ir stebòtojai, o gal yra koki˜ nors prieÏasãi˜, dòl kuri˜ vaikai ima neklausyti, pa-
vyzdÏiui, nuovargis, negalavimai, nesklandumai namuose ar nesugebòjimas pritapti.

Taisyklòs formuoja: gero elgesio ∞gdÏius, saugià ugdomàjà (daiktin´ ir dvasin´) aplinkà, draugi‰-
kus santykius. Kai vaikas pats dalyvauja kuriant taisykles, jos jam artimesnòs, todòl jis geriau j˜
laikosi.

Ryto ratas arba rytiniai susirinkimai
Kas rytà vaikai gali bti kvieãiami ∞ ryto ratà. Tai geriausia daryti, kai ∞ grup´ atvyksta beveik visi
vaikai. Tai bdas, kuris padeda pajusti vaik˜ nuotaikas. Rytiniai susirinkimai moko vaikus rpin-
tis savimi ir kitais, paskatina Ïvaliai ir draugi‰kai nusiteikus pradòti dienà. Kas rytà visi vaikai atei-
na nevienodai nusiteik´. Jeigu vaikas atòjo prastos nuotaikos, gal per rytin∞ susitikimà pasisveiki-
n´s su draugais jis pasijus geriau, o gal prie‰ingai, jis nori pabti vienas. Per rytinius susirinkimus
pedagogas turi galimyb´ pamatyti, kaip nusiteik´ vaikai atòjo i‰ nam˜.

Rytiniai grupòs susirinkimai padeda ugdyti visas kompetencijas, nes j˜ metu: vaikai pratinami
prie tam tikro ritualo, puoselòjamas grupinis ir individualus aktyvumas, lavinami kalbòjimo ir
klausymo, skaitymo, ra‰ymo bei matematiniai pradmenys. Vaikai mokomi ir mokosi rasti ir
spr´sti problemas. Rytinis susirinkimas naudingas tuo, kad stiprina vaik˜ saugumo jausmà, jei pe-
dagogas parodo dòmes∞ kiekvienam atòjusiajam ∞ grup´, prisimena ir tuos, kurie dòl koki˜ nors
prieÏasãi˜ neatvyko. Per rytinius susirinkimus galima ∞vairi veikla, kurios pasirinkimas ir nuosek-
lumas priklauso nuo tiksl˜. Paminòsime galimas rytinio susirinkimo dalis.

Pirmiausia pedagogas pasisveikina su vaikais. Pasisveikinimas leidÏia dienà pradòti draugi‰-
kai nusiteikus ir atsikratyti ∞tampos, jeigu ji yra. Pedagogas gali palinkòti vaikams geros die-
nos, pasilyti taip pat pasisveikinti palinkint vienas kitam geros dienos ar kt. Bendras rytinis
pasisveikinimas ugdo vaik˜ dòmesingumà vienas kitam, parodo, kad kiekvienas vaikas ir visi
drauge – svarbs, reik‰mingi ir laukiami grupòje.

Pasisveikinimà ar kreipimàsi ∞ vaikus kiekvienà dienà galima pradòti skirtingai, vis kitokiais
kreipiniais bei palinkòjimais. Taip vaikai mokosi bendrauti, reik‰ti mintis, klausytis kit˜.
Vaikams patinka dienà pradòti pedagogo, ‰eim˜ ir j˜ paãi˜ sukurt˜ daineli˜ dainavimu. Pe-

dagogui gali padòti valdyti pasisveikinimà, o vaikus skatina kalbòti koks nors mielas Ïaislas:
vaikai, dÏiaugdamiesi susitikimu, gali perduoti vienas kitam Ïaislà, gòlòs Ïiedà, deganãià Ïva-
kut´, vaiki‰kà mikrofonà, varpel∞, ir pasakyti vienas kitam linkòjimus ar kitus ritualinius Ïo-
dÏius.

Îaidimas. Vaikai labai mògsta Ïaidimus. Patartina Ïaisti ram˜, bet linksmà ir turiningà Ïaidimà.
Jis vaikams padeda ∞sitraukti ∞ grupòs gyvenimà. Vaikai gali patys pasilyti Ïaidimà. Kartà per mò-
nes∞ galima pamokyti naujo Ïaidimo. Kartais pravartu pasilyti tok∞ Ïaidimà, kuris bt˜ artimas
tos dienos temai ar kitai veiklai. Patys vaikai gali bti ir Ïaidimo vadovai.

Pokalbiai su vaikais. Kalbòdamas su vaikais pedagogas turòt˜ stengtis plòtoti teigiamas j˜ savy-
bes, charakterio bruoÏus, jausmus ir i‰gyvenimus. Vaikai turòt˜ bti pratinami reik‰ti mintis ir
skatinami nebijoti kalbòti visiems girdint. PradÏioje deròt˜ po truput∞ prakalbinti kiekvienà vaikà,
bet tik jeigu vaikas pats to nori. Vaikai gali bti nedràss, ir j˜ mintys dòl to bus pabiros. Kai vai-
kai ∞pranta, j˜ kalbòjimas pasidaro kur kas sklandesnis ir ri‰lesnis. Nevalia vaikams priekai‰tauti,
jeigu jie nenori kalbòti. Labai daÏnai vaikà prakalbinti reikia laiko.

Grupòje gali apsigyventi keliaujantis Ïaislas, pavyzdÏiui, varna Albertina. Ji keliauja pas vaikus ∞
namus. Varna Albertina turi dienora‰t∞, kuriame ‰eimos nariai (broliukas, sesutò, mama, tòtis ar
seneliai) para‰o, kà varna Albertina matò ir patyrò, pavyzdÏiui, Danutòs namuose. Tai galòt˜ bti
trumpas apra‰ymas su pie‰inòliais ar fotonuotraukomis. Ryto rato metu atsisòdusi ∞ autoriaus kò-
d´, Danutò papasakot˜ apie tai, kà jos namuose matò ir patyrò varna Albertina.

Naujienos ir skelbimai arba ryto Ïinios. PradÏioje jos turòt˜ bti pateikiamos ÏodÏiu, o vòliau
pedagogas gali uÏra‰yti. Ra‰ant ryto Ïinias kur∞ laikà patartina laikytis tos paãios formos ir turinio.
PavyzdÏiui, pedagogas gali uÏra‰yti:

LABAS RYTAS, SAULñS ZUIKUâIAI!

·IANDIEN YRA ANTRADIENIS

GRUPñJE……….MERGAIâIˆ

…………………..BERNIUKˆ

·IANDIEN I·MOKSIME NAUJÑ DAINEL¢.

GEROS DIENOS!

Ryto Ïinias rekomenduojama uÏra‰yti didÏiosiomis spausdintinòmis raidòmis. Pedagogas perskai-
to Ïinias vaikams, bet nereikalauja, kad jie skaityt˜. Taip vaikai pratinami prie para‰yt˜ ÏodÏi˜.
Visi drauge suskaiãiuoja, kiek mergaiãi˜ ir berniuk˜ yra grupòje, ir pedagogas uÏra‰o ∞ tu‰ãias vie-
tas atitinkamus skaitmenis. Ryto Ïiniomis pedagogas informuoja vaikus apie dienos darbus ir ki-
tus svarbius ∞vykius. Galima pasilyti ir patiems vaikams pasakyti kokià naujienà. Pedagogas vi-
suomet turi jausti situacijà ir reaguoti ∞ vaikus. Kai vaikai ∞pranta, jie patys silosi „para‰yti“, o
mokslo met˜ pabaigoje jie jau i‰ tikro bando ra‰yti skelbimà. Skelbimo ar ryto Ïini˜ turin∞ peda-
gogas gali keisti. Pravartu kaupti visà medÏiagà atskirame segtuve, tada pedagogas galòs akivaiz-
dÏiai matyti, kaip keiãiasi ryto Ïini˜ turinys.

Pasilymai ir susitarimai. Pedagogas paskatina vaikus i‰sakyti savo nuomon´ apie tai, kà jie tà
savait´ ar dienà noròt˜ veikti, kà pakeisti grupòs aplinkoje; paragina papasakoti, kà ∞domaus veikò
namuose, ir pasilyti kitiems paÏaisti tok∞ pat Ïaidimà, padaryti pana‰˜ darbel∞, pavartyti knygel´.
âia pat susitariama, kà kiekvienas nori ar gali atsine‰ti i‰ nam˜.
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Ryto rato turinys ir eiga gali keistis. Svarbu, kad tai nebt˜ pamokòlò ar pedagogo monologas.
Pedagogas turòt˜ vadovautis savo nuojauta ir konkreãia situacija, bet atsiÏvelgti ∞ vaik˜ poreikius.
Ryto ratas prie‰mokyklinòje grupòje galòt˜ trukti 20–25 minutes, taãiau gali bti ir trumpesnis.
Laikui bògant, pedagogas atras savo ryto rato struktrà.

Minòtieji ir kiti bdai gali bti taikomi ∞vairiu dienos metu. Svarbu, kad jie ugdyt˜ vaikus, suteik-
t˜ teigiam˜ emocij˜, o svarbiausia – kad patikt˜ jiems. Jeigu vaikas nenori, jis gali ir nedalyvauti
ryto rate.

Kiti vaik˜ susibrimai – laiko ratas
Vaikams yra svarbu bti kartu. Buvimas kartu sukuria tam tikrà gyvenimo ritmà bei stiprina gru-
pòs bendruomen´. Pedagogas gali sukviesti vaikus ne ∞ ryto ratà, bet ∞ popietòs ratà, grupòs valan-
dòl´, bendravimo valandòl´, grupòs susirinkimà. Tuomet kinta tikslai ir pasirenkama veikla: vietoj
pasisveikinimo – atsisveikinimas, pasidÏiaugimas nuveiktais darbais, susitarimai ir kt.

Ø laiko ratà pedagogas kvieãia vaikus, kai jauãia, kad grupòje ∞sivyrauja chaosas ar betvarkò, kai no-
ri aptarti, kà veikò lauke, dienos darbus ar kt. Pedagogui nederòt˜ pertraukti vaikams ∞domios
veiklos ir kviesti ∞ bendrà susibrimà. Laiko rato trukmò (5–15 minuãi˜) priklauso nuo subrimo
tikslo, vaik˜ susidomòjimo.

Laiko rato turin∞ lemia situacija, prie‰ tai vykusi veikla, vaik˜ pasirinkimas, pedagogo stebòjimai
ar kt. Vaikai ‰ios veiklos metu gali pasidÏiaugti atliktais darbeliais, aptarti kokià nors jiems labai
reik‰mingà situacijà. Pedagogas gali paskaityti trumpà krinòl∞, pamokyti naujo Ïaidimo, o gal
priminti apie dar neatliktus darbus ar surengti kok∞ etin∞ pokalb∞. Bet svarbu, kad laiko ratas ne-
tapt˜ vaik˜ moralizavimo priemone ar Ïaidimu „Tylos karalius“. Susibrimo metu reikia i‰laikyti
gerà nuotaikà, pozityviai vertinti vaikus, pagirti uÏ gerà eleges∞, atliktà veiklà, nuteikti tolesnei
veiklai ar kt. Laiko ratas padeda i‰vengti skubotumo ir pavir‰utini‰kumo.

·is bdas padeda i‰laikyti pusiausvyrà tarp individualios vaik˜ veiklos ir grupeli˜ veiklos. Pedago-
gas gali sukviesti vaikus pereinant nuo vienos veiklos prie kitos, kai jauãia, kad vaikams pabodo,
kai nori kà nors svarbaus pasakyti. Tai priklauso nuo to, kokia situacija grupòje ir koks grupòs
modelis.

Autoriaus kòdò
·i priemonò gali padòti pedagogui ∞vairiose situacijose, pavyzdÏiui, kai ∞ grup´ netikòtai ateina sve-
ãias ar vie‰nia, kai vaikai ‰venãia gimtadien∞, kai norima pasakyti kà nors svarbaus ar reik‰mingo,
kai vaikas i‰moksta naujà dainel´ ar eilòra‰t∞, kai nori pasekti pasakà, kai atsine‰a ∞dom˜ Ïaislà ir
nori juo pasidÏiaugti su draugais, ir kt.

„Autoriaus kòdò“ skatina vaikus kalbòti, ugdo pagarbà kalbanãiajam, formuoja grupòs bendruo-
men´, pratina vaikus i‰reik‰ti savo jausmus, i‰girsti, kà kalba kiti, ugdo dòmes∞, pasitikòjimà savi-
mi. Vaikai lengviau suvokia, kad vis˜ mintys ir ÏodÏiai yra svarbs. Autoriaus kòdò turi turòti pa-
stovià vietà, pavyzdÏiui, kalbos ir literatros centre ar kampelyje. Esant reikalui, ji pastatoma vai-
k˜ susibrimo vietoje. Vaikai patys gali nuspr´sti, kur turòt˜ stovòti ‰i kòdò. Naudojimosi ja lai-
kas priklauso nuo situacijos ir vaik˜ susidomòjimo. Svarbu, kad gerai jaust˜si tiek pasakotojas ar
kalbòtojas, tiek klausytojai. Autoriaus kòdò turòt˜ bti nei‰taiginga, bet originali. Tai gali bti ir
sena drauge su vaikais papuo‰ta kòdò. Autoriaus kòdei galima sugalvoti pavadinimà, pavyzdÏiui,
„Pasakotojo kòdò“ ar kt. Tokia kòdò labai patinka ‰venãiantiesiems gimtadienius. Jiems, ir visiems
kitiems vaikams, tai – garbòs kòdò. Jà turòtumòte naudoti ypatingais atvejais. Jeigu vaikas atsisòda

∞ ‰ià kòd´ tik todòl, kad nori joje pasòdòti, reikia leisti jam pasidÏiaugti. ·ios priemonòs panaudoji-
mo galimybòs priklauso nuo pedagogo i‰monòs ir krybingumo bei nuo to, kaip pedagogas geba
pasinaudoti tinkama situacija.

Minòtieji ir kiti ∞ vaikà orientuoti dienos ritmà gerinantys bdai tiesiogiai siejasi su planavimu. Jie ne
tik padeda planuoti, bet ir ugdo kompetencijas, formuoja grupòs bendruomen´, brandina mokyklai.
·iuose ritualuose neprivalo dalyvauti visi vaikai. Jeigu vaikas nepageidauja, jam turòt˜ bti suteikia-
ma galimybò uÏsiimti kita norima veikla. Silome taikyti ‰iuos ir kitus bdus prie‰mokyklinòje gru-
pòje dar ir todòl, kad jie labai vaik˜ mògstami ir plaãiai paplit´ ne tik ∞ vaikà ir ‰eimà orientuotose
grupòse, kurios diegia metodikà „Gera pradÏia“, bet ir kitose Lietuvos ikimokyklinòse ∞staigose ir
pradinòse klasòse. Viliamòs, kad prie‰mokyklini˜ grupi˜ pedagogai turi su vaikais savo tradicinius ri-
tualus arba kad ‰is straipsnis paskatins sugalvoti nauj˜, dràsiau taikyti jau turimus.
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PRIE·MOKYKLINñS GRUPñS UGDOMOSIOS VEIK-
LOS PLANAVIMAS
Regina Rimkienò

Pedagogas ugdydamas vaikus atlieka daug vaidmen˜: pataròjo, globòjo, organizatoriaus, vadybi-
ninko, planuotojo ir kt. Labai maÏai kalbama apie pedagogà kaip vadybininkà. Jis daug dòmesio
skiria pagrindinòms vadybinòms funkcijoms – planavimo, organizavimo, vadovavimo ir vertini-
mo bei savirefleksijos (savo veiklos apmàstymo) – atlikti.

Planavimas – pirmoji ir viena pagrindini˜ pedagogo kaip vadybininko funkcij˜, siekiant dÏiaugs-
mingo, kokybi‰ko vaik˜ poreikius tenkinanãio ugdymo. Apie planavimà daug kalbama ne tik to-
dòl, kad tai viena pagrindini˜ pedagogo funkcij˜, bet ir todòl, kad planuojant i‰kyla nemaÏai klau-
sim˜: kodòl, kam, kà, kaip reikia planuoti, kokie galimi planavimo bdai ir kt. ·io straipsnio tiks-
las – atsakyti ∞ ‰iuos ir kitus su planavimu susijusius klausimus bei skatinti pedagogus kurti savo
planavimo model∞.

Kodòl reikia planuoti

Planuoti reikia todòl, kad planavimas padeda ir skatina:

•
geriau paÏinti vaikus, ∞gyti daugiau Ïini˜
apie vaikus ir j˜ raidà;

•
numatyti konkreãius paramos vaikui ir
‰eimai bdus;

•
sklandÏiai dirbti: i‰laikyti ugdymo vienti-
sumà, darnà ir dinami‰kumà;

•
numatyti bdus siekti vaiko brandumo
mokyklai;

•
∞Ïvelgti ugdymo perspektyvà;

•
numatyti realius ugdymo tikslus ir uÏda-
vinius;

•
∞vertinti ugdymo(si) rezultatus;

•
analizuoti ir vertinti savo pedagoginòs
veiklos efektyvumà;

•
siekti ugdymo kokybòs;

•
apgalvoti ir derinti ugdytoj˜ veiksmus;

•
kurti vaikams ir sau priimtinà darbo sti-
li˜ ir ritmà;

•
netiesiogiai valdyti ugdymo procesà;

•
i‰siugdyti pareigingumà ir kt.

Suvokdami btinyb´ planuoti geriau suprantame ir planavimo svarbà, bet turòtume nepamir‰ti,
kad joks planas, sudarytas mintyse ar uÏra‰ytas, neturòt˜ varÏyti vaiko poreiki˜. Prie‰mo-
kyklinòs grupòs pedagogams svarbu gebòti planuoti atsiÏvelgiant ∞ konkreãios grupòs specifikà:
vaik˜ amÏi˜, pomògius ir ugdymo(si) poreikius, prie‰mokyklinòs grupòs vietà ir model∞, mergai-

ãi˜ ir berniuk˜ skaiãi˜ grupòje, ‰eim˜ kultrà, socialin´ aplinkà ir kt. Tiek labiau, tiek ne tokie
patyr´ pedagogai turòt˜ suprasti, kad planavimas turi bti grindÏiamas vaiko paÏinimu, nuolati-
niu jo stebòjimu. Geras tas planas, kuris atliepia vaik˜ grupòs bei konkretaus vaiko poreikius ir yra
orientuotas ∞ konkreãià pagalbà jiems bei ∞ j˜ tobulòjimà.

Ugdymo planavimas reikalauja i‰ pedagog˜ kompetencijos ir profesionalumo, juolab kad jis atsklei-
dÏia, kokius su vaik˜ ar vaiko ugdymu susijusius sprendimus rengiasi priimti pedagogas.

Siekdami i‰ugdyti aktyv˜, savimi pasitikint∞ ir stiprià motyvacijà turint∞ vaikà, visà ugdymo proce-
sà ir planavimà turime gr∞sti vaiko paÏinimu ir pozityviu poÏiriu ∞ j∞. Prie‰mokyklinòs grupòs pe-
dagogui planuojant i‰kyla uÏdavinys – kiekvienam vaikui sudaryti tokias sàlygas, kad jis pasiekt˜
vis auk‰tesn´ savo vystymosi pakopà.

PAGRINDINIAI PLANAVIMO PRINCIPAI
Planavimas bus orientuotas ∞ vaikà ar vaik˜ grup´, jeigu pedagogas  vadovausis ‰iais pagrindiniais
principais:

Individualizavimo. Kiekvieno vaiko, ateinanãio ∞ prie‰mokyklinio ugdymo grup´, patyrimas,
‰eimos kultra, amÏiaus tarpsnis, raidos tempas, ritmas ir ypatumai, temperamentas, gebòjimai,
poreikiai, interesai, patirtis, pasaulio paÏinimas, mokymosi bdas, savivoka bei savivaizdis yra
skirtingi.

Tikslingumo. Planuojant reikia orientuotis ∞ ugdymo perspektyvà ir, atsiÏvelgiant ∞ esamà kiek-
vieno vaiko pasiekim˜ lyg∞, numatyti realius ugdymo tikslus ir uÏdavinius. Padòti vaikui ∞gyti kas-
dieniam gyvenimui bei sòkmingam ugdymui(si) mokykloje btin˜ kompetencij˜.

Visuminio ugdymo, integralumo. Planuojant atsiÏvelgti ∞ visumin∞ vaiko pasaulio suvokimà ir
màstymo bei veiklos konkretumà bei sinkreti‰kumà. Ugdomojo proceso metu siekti vertybini˜
nuostat˜, jausm˜, màstymo ir veiksm˜ dermòs, vaiko vidinio ir i‰orinio pasaulio vienovòs.

Sàveikos. Prie‰mokyklinòs grupòs pedagogas mato vaikà kaip partner∞, su juo bendradarbiauja,
paiso jo nuomonòs. Ugdydamas vaikà perima geriausias ‰eimos tradicijas, ‰eima ∞traukiama ∞ ug-
dymo procesà, pedagogas ir ‰eima derina interesus ir lkesãius vaiko labui. Vyksta bendravimas ir
bendradarbiavimas su ‰eima ir bsimuoju pedagogu.

Pozityvumo. Planuojant ir silant vaikui veiklà, reikia vadovautis jau susiformavusiais gebòjimais
ir, esant reikalui, teikti paramà. Ugdymas turòt˜ bti grindÏiamas kiekvieno vaiko paÏinimu ir
pozityviu jo vertinimu.

Nuoseklumo. Planuojant reikia siekti visapusi‰ko nuoseklumo: ∞Ïvelgti teigiamas ‰eimos ypaty-
bes, ∞gyvendinant individualioje ugdymo programoje numatytus ugdymo tikslus ir uÏdavinius
∞Ïvelgti konkreãius vaiko kompetencij˜ ugdymo Ïingsnius. Nuosekliai siekti ugdymo perspekty-
vos.

Laipsni‰kumo. Ø prie‰mokyklin´ grup´ atvyksta labai skirtingi vaikai. Svarbu sudaryti kiekvie-
nam vaikui sàlygas laipsni‰kai maÏinti priklausomyb´ nuo suaugusiojo, ugdyti jo savaranki‰kumà
ir autonomi‰kumà, skatinti bendradarbiauti su kitais vaikais. Ugdymas turi bti planuojamas
taip, kad vaikas nejuãia ir laipsni‰kai pereit˜ ∞ vis auk‰tesn´ vystymosi pakopà.

Vaizdumo. Reikia numatyti ir naudoti tokias ugdymo priemones, kurios skatint˜ vaikà ∞vairiai
veikti ir eksperimentuoti. Ugdymo procese pasitelkti tokias priemones ir Ïaislus, kurie lavina vaiz-
duot´, pavyzdÏiui, neapibròÏtos reik‰mòs daiktus – priemones, kurias vaikas gali ∞vairiai naudoti.
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Vartoti kuo daugiau natrali˜ priemoni˜, pavyzdÏiui, kalbant apie obuol∞ demonstruoti tikrà
obuol∞. Vaikas akivaizdÏiai suvoks obuolio spalvà, formà, kvapà, skon∞, pavir‰iaus ypatybes. Øtai-
giausia vaizdumo priemonò vaikui – asmenininis ugdytoj˜ pavyzdys.

Lankstumo. Pedagogas turi gebòti lanksãiai atsiÏvelgti ∞ tai, kà jis suplanavo, ir ∞ tai, kas natraliai
vyksta grupòje, t. y. gebòti orientuotis nenumatytose, neplanuotose situacijose. Tai situacinis plana-
vimas. Gali bti ir taip, kad planas „subyròs“. Pedagogas turòt˜ gebòti krybi‰kai pasinaudoti esama
situacija. Nederòt˜ plòtoti numatytos temos apie pauk‰ãius, kai i‰krenta pirmosios snaigòs, ir pan.

T´stinumo. Labai svarbu, kad pedagogas suvokt˜, jog vaiko paÏinimas yra labai individualus ir
asmeni‰kas ir jog jis jau turi savo patirt∞. Pedagogas, atsiÏvelgdamas ∞ tai, padeda vaikui bei sudaro
visas sàlygas toliau augti ir tobulòti. T´stinumo principo, kaip ir vis˜ kit˜ princip˜, dera laikytis
visuose lygiuose: planuojant ugdymo turin∞, sàveikaujant su ‰eima, su bsimuoju mokytoju, nu-
matant ugdymo tikslus ir uÏdavinius. Svarbu, kad pedagogas atsiÏvelgt˜ ∞ vaiko jau ∞gytà patirties
ir gebòjim˜ lygmen∞ bei jo ugdymo(si) perspektyvà – ko jam reikòs sòkmingai pradÏiai ir sistemin-
gam ugdymui(si) mokykloje.

Gr∞Ïtamojo ry‰io. Planuojant reikia numatyti ir gr∞Ïtamàj∞ ry‰∞, skirtà patikrinti ar pamatuoti, kokie
pokyãiai ∞vyko vaiko raidoje, pamatyti, ar planas buvo realus. Pedagogai daÏniausiai taiko ‰iuos pa-
grindinius bdus: tarpin∞ ir baigiamàj∞. Tarpinis – tai, pavyzdÏiui, savaitòs apibendrinimas ar apmàs-
tymas. Pedagogas turòt˜ trumpai apra‰yti, kaip sekòsi realizuoti  plane numatytus tikslus, uÏdavi-
nius, temos nagrinòjimà ar kt. Savaitòs apmàstymas padeda ∞vertinti per savait´ vykusià veiklà (neti-
kòti vaik˜ atradimai, kà pasilò vaikai, tòvai, kas pavyko, koki˜ kilo sunkum˜, kodòl ir kà reikòt˜ to-
bulinti) ir, atsiÏvelgiant ∞ tai, planuoti tolesn´ savait´. Pagrindinis gr∞Ïtamojo ry‰io bdas – mokslo
met˜ pabaigoje ∞vertinti vaiko paÏangà ir pasiekimus ir nustatyti brandumà mokyklai.

Planavimo etapai
Ugdymas turòt˜ bti orientuotas ∞ vaikà ir lanksãiai planuojamas ∞vairiuose prie‰mokyklinòs
grupòs veiklos modeliuose – visos ir pusòs dienos grupòje, ‰e‰tadieninòse, trumpalaikòse pa-
vasario ir vasaros grupòse. Planavimo proceso eigà apibròÏia Bendroji prie‰mokyklinio ugdy-
mo ir ugdymosi programa ir ugdymo(si) standartas. Tiek programoje, tiek standarte pabrò-
Ïiamas vaiko pasiekim˜ vertinimas. Vertinimo sàvoka siejama su visa pedagogo surinkta ir
apibendrinta informacija apie visus grupòs ugdytinius ir apie kiekvienà individualiai. Verti-
nimas – tai informacijos rinkimas, interpretavimas ir apibendrinimas tam, kad bt˜ galima
padaryti sprendimà. Tuo tarpu ∞vertinimo sàvoka nusako pat∞ sprendim˜ darymà, skiriamà-
jà vert´ arba sprendimà apie vertingumà. Sprendim˜ priòmimas turi bti grindÏiamas kuo
svarbesne, tikslesne ir objektyvesne informacija.

Vertinimà rekomenduojama atlikti 2–3 kartus per metus. Pirmasis vertinimas – tai esamo
vaiko pasiekim˜ lygio nustatymas. Jo tikslas – atsiÏvelgiant ∞ realius vaiko gebòjimus bei pa-
tirt∞ ir siekiant optimalaus jo brandumo mokyklai numatyti tolesnio jo ugdymo(si) gaires,
sudaryti individualià programà vaikui ar vaik˜ grupei, koreguoti ugdymo procesà. Antrasis
vertinimas turòt˜ bti atliekamas mokslo met˜ pabaigoje. Jo tikslas – nustatyti individualià
kiekvieno vaiko paÏangà ir informuoti apie jà tòvus (globòjus) bei bsimàj∞ mokytojà. Prirei-
kus turòt˜ bti atliekami tarpiniai vaiko pasiekim˜ vertinimai. Tai pravartu, jei vertinant
vaiko brandumà ar pasiekimus mokslo met˜ pradÏioje i‰ry‰kòjo didelòs ugdymo(si) spragos.

Planavimo procesà iliustruoja schema „Ugdymo individualizavimo ir planavimo sàveika“ (Ïr.
1 priedà). Analizuojant jà galima ∞Ïvelgti ‰iuos pagrindinius planavimo etapus:

•
Vaik˜ stebòjimas, j˜ paÏinimas, vaiko pa-
siekim˜ ∞vertinimas pagal Prie‰mokyklinio
ugdymo(si) standartà.

•
Vaiko apra‰o (Ïr. skyri˜ „Ugdymo individu-
alizavimas“ ir   priedà), o esant reikalui, ir in-
dividualios ugdymo programos parengimas.

•
Ilgalaiki˜ ir trumpalaiki˜ ugdymo tiksl˜
bei uÏdavini˜ numatymas met˜ gairòse (Ïr.
2 priedà), savaitòs plane (Ïr. ….priedà).
Vaiko brandumo mokyklai ∞vertinimas, pa-
rengiant vaiko apra‰à, skirtà pirmos klasòs
mokytojui. Øvertinimo rezultat˜ aptarimas
su ‰eima ir bsimuoju mokytoju.

Planavimo procesas – svarbesnis nei pats planas. Planuoti – tai nustatyti tikslus, apgalvoti,
kas yra svarbiausia, ir sudaryti kelionòs mar‰rutà. Prie‰ pradòdamas planuoti pedagogas turò-
t˜ paklausti sav´s:

Kur mes dabar esame? Kokie grupòs vaikai, j˜ augimo ‰eimoje ypatumai, kokie vaik˜ pasie-
kimai, koks j˜ socialinòs, sveikatos tausojimo, paÏinimo, komunikavimo, meninòs kompe-
tencijos lygis?

Kur mes norime nueiti? AtsiÏvelgiant ∞ esamà pasiekim˜ lyg∞ numatyti tikslus ir uÏdavinius,
atitinkanãius Prie‰mokyklinio ugdymo(si) standartà ir orientuotus ∞ vaiko brandumà mokyk-
lai.

Kaip mes ten nueisime? Numatyti, kaip bus kuriama aplinka, kokie taikomi ugdymo bdai,
kokia parama teikiama vaikams ir kt.

Ar mes nuòjome ten, kur noròjome bti? Mokslo met˜ pabaigoje ∞vertinama ir apmàstoma,
ar pavyko ∞gyvendinti tikslus, t. y. pasiekti daugumos vaik˜ brandumà mokyklai.

Klausimai skatina pedagogus orientuotis ∞ konkreãià situacijà ir vaik˜ grup´. Jie ∞pareigoja i‰-
tirti, vertinti ir, atsiÏvelgiant ∞ rezultatus, nenukrypti nuo realios situacijos bei formuluoti re-
alius ugdymo tikslus ir uÏdavinius, t. y. sukonkretinti ilgalaikius ir trumpalaikius planus. To-
kio pobdÏio klausimus galima kelti ir kiekvieno vaiko atÏvilgiu. Planavimas padòs susieti vi-
sus minòtus etapus ir i‰keltus klausimus.

Esminòs integralaus planavimo idòjos
Siekdamas sudaryti integral˜ planà pedagogas turòt˜ remtis keleriopu perspektyvos matymu:

linijiniu – visas dòmesys sutelkiamas ∞ tikslus ir uÏdavinius, t. y. ∞ ugdytinas vaik˜ kompetencijas,
stengiamasi numatyti, kokiu nuoseklumu ir kur link bus einama;

cikliniu – planuojant numatomos laiko atkarpos, pavyzdÏiui, atsiÏvelgiama ∞ met˜ laikus (gamta,
gyvnija, Ïmoni˜ darbai ir kiti rei‰kiniai), tem˜ grupes (blogai, kai tarp tem˜ nòra peròjimo, ry-
‰io, t´stinumo);

projektiniu – planuojant orientuojamasi ∞ konkreãios problemos sprendimà, pavyzdÏiui, pedago-
gas jauãia, kad grupòje vaikai nesutaria tarpusavyje: mu‰asi, skundÏia vienas kità, nesugeba pasida-
linti Ïaislais ar kt. Tada pedagogas tam tikrà laikà kryptingai numato skirti dòmes∞ draugi‰kiems
vaik˜ tarpusavio santykiams ugdyti;
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integralus (visuminis) planas susieja visus ‰iuos bdus ∞ vienà – planuojant ugdomàjà veiklà
tam tikroms laiko atkarpoms nepamir‰tamos grupei aktualios problemos ir tolimieji tikslai, t.
y. ugdytinos vaik˜ kompetencijos. Siekiama i‰laikyti t´stinumà, perimamumà, cikl˜, projekt˜
siejimà ∞ visumà.

·iuo metu labai populiarus projektinis planavimas. PavyzdÏiui, pedagogas su vaik˜ grupe
vykdo projektà „Gamta – ms˜ namai“. Jis kartu su vaikais ir tòvais numato ∞vairià veiklà,
tikslus, laiko ribas. Integralus (visuminis) planavimas yra pedagogo profesionalumo ir kom-
petencijos rodiklis. Toks planavimas atspindi ∞ vaikà ir ∞ ‰eimà orientuoto ugdymo filosofin´
krypt∞. Jis skatina pedagogà siekti t´stinumo, daryti peròjimus, vertinti vaiko pasiekimus ir
tuo gr∞sti planavimà, orientuotis ne ∞ temà, bet ∞ konkret˜ vaikà, t. y. kiek tema skatina vaiko
augimà, kompetencij˜ lavòjimà.

Galimos planavimo formos
Visa pedagoginò veikla, o ypaã ugdomosios veiklos planavimas, turi bti orientuoti ∞ vaikus,
∞ j˜ poreikius, interesus ir gebòjimus (ugdytinas kompetencijas). Planuodami turime vado-
vautis principu, kad visa, kà darome, darome vaik˜ labui. Pastebòta, kad planuoti sekasi ge-
riau, kai pedagogai geba derinti ∞vairias planavimo formas ir pedagoginio proceso valdymo
bdus. Per daugiau nei de‰imt ‰vietimo reformos met˜ susiformavo dvi pagrindinòs ikimo-
kyklini˜ ∞staig˜ pedagog˜ darbo planavimo formos – ilgalaikis (perspektyvinis) ir trumpa-
laikis planavimas.

Ilgalaikis planavimas
Ilgalaikis planavimas – tai prie‰mokyklinòs grupòs ugdomosios veiklos met˜ gairòs (perspek-
tyvinis planas). Perspektyvinis planas padeda apmàstyti svarbiausias ugdymo kryptis ir priorite-
tus grupòje, sudaryti ugdomosios veiklos gaires, apmàstyti paramos vaikams ir ‰eimoms formas.
Planas sudaromas, remiantis Bendraja prie‰mokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa ir siekiant
kuo optimaliau ir lanksãiau jà pritaikyti savo grupòs vaikams. Perspektyvin∞ planà pedagogas pa-
rengia per dvi savaites nuo prie‰mokyklinòs grupòs veiklos pradÏios. Rengiant planà pedagogui
padeda ugdymo ∞staigos direktoriaus pavaduotojas. Met˜ gaires tvirtina ugdymo ∞staigos direkto-
rius (vadovas).

REKOMENDUOJAMA PRIE·MOKYKLINñS GRUPñS
UGDOMOSIOS VEIKLOS METˆ GAIRIˆ
(PERSPEKTYVINIO PLANO) STRUKTÌRA

Prie‰mokyklinòs grupòs savitumas
Kokie vaikai lankys prie‰mokyklin´ grup´. Remdamasis tòv˜ pateikta informacija, pedagogas pa-
Ïymi ugdomajai veiklai svarbius duomenis apie vaikus – koks vaik˜ amÏius, kiek j˜ lankò ugdy-
mo ∞staigà, kiek buvo ugdomi tik ‰eimoje, kokia vaik˜ kalba ‰eimoje, kokia kalba jie bus ugdomi
mokykloje, kiek yra vaik˜, turinãi˜ sveikatos sutrikim˜, speciali˜j˜ ugdymosi poreiki˜. Kokios
vaik˜ augimo ‰eimose sàlygos: ar ‰eimos pilnos, ar vaikà augina vienas i‰ tòv˜, kurioms ‰eimoms
teikiama socialinò parama, kurie vaikai auga gerai materialiai aprpintose ‰eimose, o kurie gyvena
skurdo sàlygomis, kiti sunkumai.

Apibendrinta informacija, kokios vaik˜ kompetencijos, kokie j˜ gebòjimai susiformav´ gerai, t. y.
tikòtina, kad i‰leidÏiant vaikus ∞ mokyklà ‰ie j˜ gebòjimai atitiks prie‰mokyklinio ugdymo(si)
standartà. Apibendrinta informacija, kokie nemaÏos vaik˜ dalies gebòjimai susiformav´ prasãiau,
t. y. abejotina, ar iki pavasario jie bus reikiamo lygio, ar vaikai toje srityje bus brands mokyklai.

I‰ tòv˜ surinkta informacija apie individualius vaik˜ poreikius, interesus, charakterio savitumus,
sunkumus, t. y. apie tai, kà svarbu Ïinoti pedagogui, kad vaikas lengvai pritapt˜ prie‰mokyklinòje
grupòje, kad jaust˜si gerai.

Tòv˜ lkesãiai, pageidavimai. Pedagogas i‰siai‰kina, ko tòvai tikisi, leisdami vaikà ∞ prie‰mokykli-
n´ grup´, kokios paramos vaikui ir ‰eimai noròt˜.

Ugdytinos vaik˜ kompetencijos (prioritetinòs ir kitos)
Perspektyviniai ugdymo tikslai. Remdamasis grupòs savitumu, pedagogas numato, kurioms kom-
petencijoms, kuriems vaik˜ gebòjimams ugdyti bus skiriama daugiausia dòmesio, ir formuluoja
ugdymo tikslus. Tikslai turi apròpti ir tas sritis, kuriose vaikams reikia paramos, ir tas, kuriose vai-
k˜ gebòjimai geri, kurios teikia jiems dÏiaugsmo, ∞tvirtina pasitikòjimà savimi. ·ie ugdymo tikslai
atskleidÏia svarbiausias prie‰mokyklinòs grupòs veiklos kryptis.

Ugdymo uÏdaviniai metams. Juose atskleidÏiama, kokiais bdais, galbt ir kokiu nuoseklumu
bus siekiama ugdyti tiksluose numatytas kompetencijas ir konkreãius vaik˜ gebòjimus.

Numatomos ugdomosios veiklos r‰ys (veiksenos)
âia gali bti pateikiamos orientacinòs temos, kurios naudingos prioritetinòms kompetencijoms
ugdyti. Temos nedòstomos kalendoriniu nuoseklumu, kad likt˜ daugiau laisvòs lanksãiai pride-
rinti jas prie vaik˜ poreiki˜ ir ugdymo situacijos grupòje. Apmàstoma tik dalis ugdymui reikalin-
g˜ tem˜, kad kitos galòt˜ kilti ãia pat, ugdymo proceso metu.

Gali bti i‰skiriamos problemos, kurioms spr´sti grupòje bus skiriama dòmesio („Kaip tapti sava-
ranki‰kam?“, „Kaip susidraugauti?“), numatomi vaik˜ projektai, bendri vaik˜, j˜ tòv˜ ir pedago-
g˜ projektai (pavyzdÏiui, kokia apranga patogi, tausoja sveikatà, didina vaiko savaranki‰kumà).

Gali bti numatomos veiklos r‰ys (arba veiksenos), ugdymo krypt∞ rodantys veiklos pavyzdÏiai.
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Gali bti nurodomos metinòs tradicinòs ‰ventòs, netradiciniai renginiai, jeigu jie svarbs grupòs
gyvenimui, vaiko brendimui ir ugdymui(si).

Nurodomos netradicinòs tòv˜ informavimo ir bendradarbiavimo su ‰eima formos.

Paramos vaikui ir ‰eimai formos ir bdai
Svarbu nurodyti tas paramos formas ir bdus, kuriuos grupòje taikys pedagogas (pavyzdÏiui,
muzikos terapija, atsipalaidavimo valandòlòs, bendravimo valandòlòs ir kt., kasdieni˜ proble-
m˜ ∞veikimo ∞gdÏi˜ ugdymo strategija, adaptacijos gebòjim˜ ugdymo Ïingsniai ir kt.).

Taip pat nurodoma ir ∞staigos specialist˜ bei socialini˜ partneri˜ vaikams teikiama parama
(logopedo, psichologo ir kit˜ specialist˜ individualus darbas su vaiku ir darbas su vaik˜ gru-
pe; socialinò parama ir kt.).

PaÏymimi vaikai, kuriems rengiama individuali programa.

Nurodomos ‰eimos ‰vietimo ir paramos ‰eimai formos (pavyzdÏiui, psichologo, prie‰mokyk-
linòs grupòs pedagogo paskaitos, konsultacijos tòvams, tòv˜ paramos vien˜ kitiems grupòs ir
kt.).

Perspektyvinòse ugdomosios veiklos met˜ gairòse gali bti nurodomos ir ‰ios pedagogo veik-
los kryptys: ugdomoji veikla grupòje ir ∞staigoje, ugdomoji veikla uÏ ∞staigos rib˜, savita ∞stai-
gos ugdomoji veikla, pedagogo profesinis tobulòjimas.

Prie‰mokyklinòs grupòs ugdomosios veiklos met˜ gairi˜ (perspektyvinio plano) struktra –
rekomenduotina, taãiau neprivaloma. Pedagogas pats gali sudaryti sau patogià plano formà,
nepamir‰damas ãia paminòt˜ esmini˜ sudedam˜j˜ plano dali˜.

Numatydamas veiklos gaires metams pedagogas gali atsiÏvelgti ∞ met˜ ritmà. Met˜ ritmà ku-
ria: tinkamas ‰iokiadieni˜ ir ‰venãi˜, pramog˜ ritmas, ugdymo turinio sàsajos su met˜ laik˜
kaita, natralus vaiko santykis su laiku (‰iandien, vakar, rytoj) ir erdve (ãia, kitur).

Trumpalaikis planavimas
Trumpalaikis planavimas. Prie‰mokyklinòs grupòs pedagogas privalo sudaryti trumpalaik∞
– savaitin∞ – planà. Trumpalaikiuose planuose turòt˜ atsispindòti met˜ plano tiksl˜ ir uÏda-
vini˜ ∞gyvendinimo Ïingsniai.

Trumpalaikio savaitòs plano struktra:

•
Ugdymo tikslai ir uÏdaviniai: ∞vairi˜ kom-
petencij˜ sriãi˜ gebòjim˜, vertybini˜ nuo-
stat˜, ∞gdÏi˜, patirties plòtra.

•
Tema, problema, vaik˜ projekto tema, vai-
k˜ patirties plòtros kryptis.

•
Ugdymo priemonòs: nurodomos viena dvi
svarbiausios priemonòs.

•
Planuojama konkreti veikla: trumpai apra-
‰oma veikla arba tik jos idòja, sumanymas
(kur∞ vòliau savo iniciatyva plòtos vaikai),
arba tyrinòti, spr´sti numatyta problema ar
kt.

•
Tòv˜ dalyvavimo formos: pavedimai tò-
vams, tòv˜ idòjos ir kt.

•
Vieno vaiko ar vaik˜ grupelòs stebòjimas ir
paÏinimas: nurodyti konkret˜ stebòjimo
tikslà ar uÏdavin∞; koks vaikas ar vaikai nu-
matomi stebòti; uÏra‰yti vaik˜ sumanymus,
j˜ pasilytas idòjas ir kt.

•
Savaitòs apmàstymai: ar pavyko pasiekti pla-
ne numatytus tikslus, kas geriau pavyko, ko-
ki˜ i‰kilo sunkum˜, netikòtum˜, kokie buvo
netikòti vaik˜ atradimai, kà pasilò tòvai, ko-
kie vaiko ar vaik˜ stebòjimo rezultatai.

Savaitòs planas parengiamas i‰ anksto, taãiau gali bti pildomas ir keiãiamas ∞gyvendinimo metu
priklausomai nuo ugdymo situacijos.

Prie‰mokyklini˜ grupi˜ pedagogai turòt˜ naudoti ·vietimo ir mokslo ministerijos aprobuo-
tà(as) planavimo formà(as) arba savo parengtà planavimo formà, aprobuotà miesto, rajono me-
todinòs tarybos.

Savaitòs plano sudarymo ypatumai
Ikimokyklinòse ∞staigose labai paplit´s teminis planavimas. Tai yra gerai, bet svarbu, kad pedago-
gas, drauge su vaikais plòtodamas temà, pavyzdÏiui, „Vanduo“, „Kodòl keiãiasi met˜ laikai“ ar kt.,
nepamir‰t˜ ugdytin˜ vaiko kompetencij˜ ir per daug nesusiÏavòt˜ tik tema.

Analizuojant trumpalaikius pedagog˜ planus matyti, kad daÏnai savaitòs planas orientuotas vien ∞
temos plòtojimà, nei‰naudojant temos teikiam˜ galimybi˜ tenkinti vaik˜ poreikius, interesus, no-
rà suÏinoti nauja, nepritaikant jos savo vaik˜ grupòs patirãiai, esamam vaik˜ pasiekim˜ lygiui,
grupòs sàlygoms, gamtinei aplinkai ir bendruomenòs teikiamoms galimybòms.

Pedagogai turi gebòti krybi‰kai ir tikslingai parinkti vaikams naudingas ir aktualias temas. Po sa-
vaitgalio, pirmadien∞, vaikai i‰sako daug ∞domi˜ minãi˜ apie tai, kà jie veikò, kas ∞domaus ∞vyko ir
kt. Pedagogo uÏdavinys, pavyzdÏiui, ryto rato ar pokalbi˜ metu, i‰siai‰kinti, pajausti ar paklausti vai-
k˜, apie kà jie noròt˜ pakalbòti, kà noròt˜ veikti ir kt. (organizuoti „minãi˜ liet˜“, kurio metu vaikai
i‰sakyt˜, kas jiems rpi, kartu su vaikais nuspr´sti, kurios i‰ pasilyt˜ tem˜ jiems bt˜ ∞domesnòs,
kur vaikai noròt˜ i‰keliauti pasiÏvalgyti, skatinti vaikus uÏduoti jiems rpimus klausimus, kelti prob-
lemas, drauge su vaikais ie‰koti atsakym˜, sprendim˜ ir kt.) Be to, pedagogas, stebòdamas vaikus,
klausydamasis j˜ pa‰nekesi˜, samprotavim˜, ∞spdÏi˜, stengiasi greitai reaguoti ∞ i‰ry‰kòjusius vaik˜
interesus, parpinti medÏiag˜ ir priemoni˜ jiems tenkinti. Kita vertus, naujai i‰ry‰kòj´ vaik˜ intere-
sai padeda parinkti temas ateiãiai, o kartais vienos temos ãia pat atsisakyti ir pradòti plòtoti kità temà.

Parinkdamas ir planuodamas temas pedagogas turòt˜ atsakyti ∞ klausimus:

•
Kodòl ‰i tema nagrinòjama btent dabar
ir ‰ioje grupòje?

•
Kokie temos pasirinkimo ‰altiniai?

•
Ar temos plòtojimas padòs spr´sti kokias
nors realias grupòs problemas?

•
Ar temos nagrinòjimas remiasi esamu
vaik˜ patyrimu ir Ïiniomis?

•
Kuo ‰i tema naudinga ir kaip skatina vi-
sumin∞ vaik˜ ugdymà?

•
Kaip bus pleãiamos vaik˜ nuostatos, ge-
bòjimai, patirtis, t. y. kaip bus plòtojamos
∞vairios kompetencijos?
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•
Ar vaikai bus skatinami kelti problemi-
nius klausimus?

•
Ar tema skatins ∞vairiai bendrauti?

•
Kaip bus didinamas vaik˜ susidomòji-
mas, ∞sitraukimas, dalyvavimas?

•
Ar nagrinòjant temà bus siekiama ugdymo
individualizavimo?

•
Kiek laiko bus skiriama temai nagrinòti?

•
Kaip i‰siai‰kinsime, kad temos nagrinòji-
mas ir plòtojimas buvo naudingas vaikams?

Sudarant savaitin∞ planà, kurio pagrindas – tema, dal∞ veiklos vaikams pasilo pedagogas, dal∞
veiklos pedagogas numato, orientuodamasis ∞ tà savait´ vaik˜ i‰keltus klausimus ar i‰ry‰kòjusius
interesus, tòv˜ pasilymus, dal∞ veiklos spontani‰kai susigalvoja patys vaikai. Svarbu, kad plòtojant
temà pedagogo sumanytos veiklos nebt˜ daugiau nei paãi˜ vaik˜ bei tòv˜ sumanym˜, t. y. kad
bt˜ i‰laikoma vaiko ir pedagogo aktyvumo pusiausvyra.

Visos pedagogo ar vaik˜ pasilytos temos turi bti orientuotos ∞ vaikus. Pradedant nagrinòti nau-
jà temà, pavyzdÏiui, „Ruduo“, reikòt˜ pirmiausia vaik˜ paklausti, kà jie Ïino apie ruden∞. I‰siai‰-
kinus, kà vaikai Ïino apie ruden∞, paklausti, kà jie noròt˜ suÏinoti apie j∞. Savaitòs pabaigoje ar
tuomet, kai pedagogas pajauãia, kad domòjimasis tema maÏòja, paklausti vaik˜, ko gi jie i‰moko,
suÏinojo, patyrò, kas jiems patiko, ir t. t.

Pedagogas turòt˜ orientuotis ne tik ∞ temas, bet pirmiausia ∞ ugdytinas vaik˜ kompetencijas. La-
bai daÏnai pedagogai susiÏavi tema ir pamir‰ta pat∞ vaikà. AtsiÏvelgiant ∞ tai, galòt˜ bti sava-
ranki‰kos vaik˜ veiklos ar Ïaidim˜ savaitòs. Planuodamas tokios savaitòs ugdomàjà veiklà, pe-
dagogas numato tikslus, priemones, kokià individualià ar grupin´ veiklà pasilys vaikams, kokiais
bdais diferencijuos, individualizuos vaik˜ ugdymà, kokioms ugdytinoms kompetencijoms skirs
daugiausia dòmesio. PavyzdÏiui, per mònes∞ galòt˜ bti viena savaitò, kuri skiriama vaik˜ Ïaidi-
mams. Per ‰ià savait´ pedagogas galòt˜ stebòti vaik˜ veiklà ir, atsiÏvelgdamas ∞ vaik˜ elges∞, kelia-
mus klausimus, i‰kilusias problemas, pasilyti temà kitai savaitei.

Ø kà turòt˜ orientuotis pedagogas, planuodamas ugdomàjà
veiklà savaitei
Pagrindinis planavimo tikslas – siekti visuminio, integruoto vaiko ugdymo(si) ir brandumo mo-
kyklai. Prie‰mokyklinòs grupòs pedagogo savaitòs planavimo pagrindas turòt˜ bti vaiko
kompetencij˜ – socialinòs, sveikatos tausojimo, paÏinimo, komunikavimo ir meninòs – ug-
dymas(is).

Taãiau pedagogas turi apmàstyti ir kitus aspektus. Planuodamas jis turòt˜ pagalvoti ir apie:

•
Vaiko raidos sritis: kaip sòkmingai formuojasi vaiko kalba, paÏinimo procesai, ar sòkminga jo
socializacija, emocinò bei fizinò raida.

•
Îaidim˜ r‰is ir ∞vairov´: judrieji, vaidmeniniai, stalo, konstravimo, statybiniai, didaktiniai,
muzikiniai. (Galima ir kitokia Ïaidim˜ klasifikacija.)

•
Veiklos kampelius, centrus, kuriuose bus plòtojama veikla, skirta ∞vairioms vaiko kompetenci-
joms ugdyti: kalbos ir literatros arba bendravimo centras, kampelis, arba bibliotekòlò; mate-
matikos ir konstravimo arba stalo Ïaidim˜, arba techninòs krybos; gamtos tyrinòjim˜ arba
eksperiment˜; dailòs; vaidmenini˜ Ïaidim˜ arba „‰eimos“, arba „nam˜“; statybini˜ Ïaidim˜;
smòlio ir vandens, muzikos ir judòjimo arba teatro ar kt. Veiklos centrus, kampelius grupòje
numato vaikai ir pedagogas pagal savo poreikius.

•
Pagrindines dienotvarkòs dalis: rytinò ugdomoji veikla iki pusryãi˜ (vaik˜ rinkimasis, Ïaidi-
mai), pusryãiai; rytinò ugdomoji veikla po pusryãi˜ (ryto ratas, vaik˜ Ïaidimai veiklos cent-
ruose, kampeliuose, ruo‰imasis pasivaik‰ãiojimui ir kt.); ugdomoji veikla lauke (judrieji Ïai-
dimai, gamtos rei‰kini˜ stebòjimai, ∞vairs darbeliai, i‰vykos ar kt.); buitinò veikla grupòje
(ruo‰imasis pietums, piets, vaik˜ miegas ar poilsis, kòlimasis); popietinò ugdomoji veikla
(Ïaidimai veiklos centruose, kampeliuose). Pedagogas gali i‰skirti tas dienotvarkòs dalis, ku-
rios aktualios btent tai, pavyzdÏiui, visos dienos, grupei.

•
planuojant orientuotis ∞ konkreãià vaik˜
grup´;

•
suvokti, kad planavimo ‰altinis – vaiko ste-
bòjimas, paÏinimas;

•
stengtis ∞gyvendinti ugdymo individuali-
zavimo principà;

•
ypatingiems vaikams (gabiems, pedagogi‰-
kai apleistiems, speciali˜j˜ poreiki˜ vai-
kams ar kt.) kurti individualias ugdymo
programas;

•
stebòti ir vertinti vaiko pasiekimus ir pa-
Ïangà;

•
suvokti, kad planuoti dera drauge su vai-
kais ir ‰eimomis;

•
siekti komandinio (‰eima, pedagogas, pe-
dagogo padòjòjas, vaikai, administracija ir
kt.) planavimo ir darbo;

•
i‰laikyti ugdymo vientisumà ir perimamu-
mà tarp vaiko ugdymo ‰eimoje ir prie‰mo-
kyklinòje grupòje;

•
suvokti vaiko ugdymo sriãi˜ integracin∞
tarpusavio ry‰∞;

•
planuoti atsiÏvelgiant ∞ vaik˜ poreikius, po-
mògius ir artimiausios aplinkos bei visuo-
meninio gyvenimo rei‰kinius;

•
planuojant kurti savità bendravimo ir bend-
radarbiavimo su vaikais ritmà ir stili˜;

•
analizuoti ir vertinti savo pedagoginòs
veiklos efektyvumà;

Planas bus naudingas ir realus, jeigu padòs vaikams, pedagogui ir tòvams kurti savità ugdymo rit-
mà ir tradicijas prie‰mokyklinòje grupòje. To siekiant btina vadovautis ‰iomis nuostatomis:
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•
siekti ugdymo kryptingumo ir tikslingu-
mo – kiekvienas vaikas turi pasiekti vis
auk‰tesn´ savo vystymosi pakopà;

•
∞Ïvelgti perspektyvà – ugdymà organizuoti
skatinant vaik˜ smalsumà, pasitikòjimà sa-
vimi ir norà eiti ∞ pirmà klas´;

•
i‰laikyti pusiausvyrà tarp pasirinktos te-
mos ir savaiminòs vaik˜ veiklos: tema ne-
turòt˜ nustelbti vaik˜ raidos sriãi˜ kompe-
tencij˜ ugdymo ir ugdymosi;

•
gebòti lanksãiai planuoti ir valdyti peda-
gogin∞ procesà: nebijoti, kad kurios nors
dienos ar net savaitòs planas ne∞vykdytas
(numatytà temà pakeitò kita tema – pasi-
lyta vaik˜ ar tòveli˜).

Planas bus orientuotas ∞ vaikus ir ‰eimas, jei pedagogas gebòs j∞ keisti, papildyti pagal vaik˜ porei-
kius, kai ko atsisakyti. Planas bus geras, jei nevarÏys vaik˜ ir pedagog˜ veiklos. Kasdieniai arti-
miausios aplinkos ∞vykiai (pavyzdÏiui, gyvenvietòje atsivòrò smegduobò, gimò trynukai, atvaÏiavo
cirkas ar kt.) turi tapti vaik˜ gyvenimo savastimi.

Planuojant ugdomàjà veiklà pedagogui dera Ïinoti, kad svarbus tiek planavimo procesas, tiek re-
zultatas, o vaikams turi bti sudarytos sàlygos gyventi visavert∞, kupinà Ïaismòs, dÏiaugsmo ir sau-
gumo jausmo gyvenimà.

Gr∞Ïtamasis ry‰ys – kaip sekòsi siekti ugdymo(si) tiksl˜
Kad planavimas bt˜ orientuotas ∞ vaikà, pedagogams svarbu mokytis apibendrinti, kas svarbaus
ir ∞domaus ∞vyko grupòje per savait´: kas vaikams gerai sekòsi, kas sunkiau pavyko, koki˜ idòj˜ pa-
silò vaikai, kokie netikòtumai ∞vyko grupòje, kas paai‰kòjo vaiko ar vaik˜ stebòjimo metu. Savai-
tòs apmàstymas rekomenduotinas pedagogams todòl, kad jis padeda:

•
pamatyti, ar planas buvo naudingas ir kuo
naudingas;

•
i‰siai‰kinti, ar planas realus;

•
∞vertinti ugdymo(si) procesà, jo kokyb´;

•
siekti ugdymo(si) kryptingumo ir sistemin-
gumo;

•
i‰siai‰kinti, kas sekòsi gerai, kas sunkiau;

•
atsiÏvelgiant ∞ tai, kas vyko per pastaràjà sa-
vait´, numatyti ugdymo tikslus kitai savai-
tei, t. y. i‰laikyti ry‰∞ ir pereinamumà bei
perimamumà tarp savaiãi˜;

•
suvokti bei pajausti, kas natraliai vyksta
grupòje;

•
sukurti savità vaik˜ gyvenimo ritmà grupòje;

•
atrasti sau priimtinà planavimo sistemà.

Planavimo analizò ir sintezò padòs tyrinòti ir vertinti ugdymo(si) procesà, jo kokyb´ bei ∞Ïvelgti
ugdymo(si) perspektyvà. Nuo‰irdus, dalyki‰kas savaitòs apmàstymas padeda kokybi‰kai suplanuo-
ti tolesn´ savait´.

Kada pedagogams planuoti pavyksta geriau
Pedagog˜ ir vaik˜ veiklos stebòjimas, j˜ mintys apie ugdymo procesà prie‰mokyklinòje gru-
pòje bei plan˜ analizò parodò, kas jiems sekasi gerai, o kas sunkiau. Pastebòta, kad planuoti
geriau sekasi tiems pedagogams, kurie:

•
gerai i‰mano ‰io amÏiaus tarpsnio vaik˜ rai-
dos ypatumus, ugdymo(si) bdus, yra susi-
paÏin´ su ugdytini˜ ‰eimos kultra, ugdy-
mo tradicijomis;

•
pozityviai vertina vaikà ir jo ‰eimà;

•
lanksãiai reaguoja ∞ planà: ugdymo proceso
metu geba orientuotis nenumatytose, ne-
planuotose situacijose;

•
geba ai‰kiai ir paprastai formuluoti tikslus
bei uÏdavinius;

•
apmàsto ir ∞vertina savaitòs ugdomosios
veiklos planà;

•
taiko ∞ vaikà orientuotas ugdymo strategijas
ir ugdymo proceso valdymo bdus;

•
suvokia, kad planavimas – ne tik ra‰ymas,
bet nuoseklus, sisteminis, logi‰kas, krybi-
nis numatyt˜ tiksl˜ ∞gyvendinimas;

•
planuoja, atsiÏvelgdami ∞ vaik˜ pasiekim˜
vertinimo rezultatus;

•
i‰laiko ∞vairi˜ planavimo form˜ – met˜ ir
savaitòs, mokslo met˜ pradÏios ir pabaigos,
savaitòs plan˜ – ry‰∞ ir nuoseklumà;

•
planuodami kitos savaitòs ugdymo tikslus,
veiklà, priemones ir stebòjimus atsiÏvelgia ∞
tai, kas vyko praeità savait´;

•
mokslo met˜ pabaigoje geba atsakyti sau ∞
klausimà: „Ar mes atòjome ten, kur noròjo-
me bti?“

Kad ir kokià planavimo formà ar bdà pedagogas pasirinkt˜, planavimas bus veiksmingas tik jei pla-
nuojant nebus nukrypstama nuo pagrindini˜ pedagoginio proceso dali˜: 1) vaiko stebòjimo, paÏini-
mo, 2) vaiko pasiekim˜ ir paÏangos vertinimo, 3) vaiko apra‰o, o esant reikalui, individualios ugdy-
mo programos parengimo, 4) ∞ vaikà orientuotos ugdomosios aplinkos sukrimo, 5) vaiko ugdy-
mo(si) ir individuali˜ ugdymo poreiki˜ tenkinimo bei programos veiksmingumo ∞vertinimo.

Prie‰mokyklinòs grupòs ugdomoji veikla turòt˜ bti planuojama taip, kad vaikai gyvent˜ turinin-
gà, kupinà dÏiaugsmo ir prasmingos veiklos gyvenimà. Pedagogas visà ugdymo procesà turòt˜ or-
ganizuoti taip, kad vaikai niekada nepasakyt˜: „Suaug´ Ïmonòs man patarò liautis pie‰ti atvirus ir
uÏdarus smauglius ir verãiau domòtis geografija, istorija, skaiãiavimu ir gramatika. Taip, bdamas
‰e‰eri˜ met˜, atsisakiau puikios dailininko karjeros... Suaugusieji niekada nieko nesupranta patys
ir vaikams tikras vargas, kad turi jiems vis ai‰kinti ir ai‰kinti“ (Antuanas de Sent-Egziuperi, „Ma-
Ïasis princas“).
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KITI PRIE·MOKYKLINñS GRUPñS VEIKLOS SAVAITI-
NIO PLANAVIMO BÌDAI
Ona Monkeviãienò

NemaÏa pedagog˜, planuodami vaik˜ savaitòs veiklà, renkasi temin∞ principà. Temos nau-
dingos vaik˜ patirãiai plòsti, naujiems netikòtiems atradimams i‰gyventi, vaiko interesams
palaikyti ir Ïadinti. Taãiau yra ir kit˜ vaik˜ veiklos planavimo bd˜, toki˜ kaip vaik˜ pro-
jekt˜ ∞gyvendinimas, grupei aktuali˜ problem˜ sprendimas, ilgalaiki˜ Ïaidim˜ plòtojimas.
Kai savaitò planuojama ‰itaip, susidaro palankios sàlygos vaikams reik‰ti savo nuomon´, pa-
silymus, diskutuoti, teikti ir ∞gyvendinti sumanymus, tartis, eksperimentuoti ir kt.

DaÏniausia ‰iuo atveju kylanti problema – kokià veiklà ar bendravimo su vaikais bdus nu-
matyti, kaip juos taikyti, kad jie nevarÏyt˜ vaik˜ iniciatyvos.

Pateikiame keletà pasilym˜ planavimui.

Projektinis planavimas
Savaitòs plano pagrindas gali bti vaik˜ projektai. Projektinio planavimo logika kiek kita nei
teminio planavimo. Pedagogas negali pats i‰ anksto numatyti nei vaik˜ projekto temos, nei
konkreãios veiklos tam projektui plòtoti. Pedagogas numato savo veiksmus, kurie padòs vai-
kams sugalvoti projekto temà ar problemà, prasimanyti kuo ∞vairesnòs veiklos ir jà i‰bandyti,
galbt projekto rezultatus pristatyti tòvams, kitoms ∞staigos grupòms.

Pedagogas numato:

•
ugdytinas kompetencijas, t. y. savaitòs tiks-
lus ir uÏdavinius; jie nesiejami su jokiu te-
miniu turiniu ir yra, pavyzdÏiui, tokie:
„Skatinti ugdytis gebòjimà i‰reik‰ti savo
nuomon´“ ir pan.

•
kad grupòje bus rengiamas vaik˜ projektas;
i‰ pradÏi˜ plane tik tiek ir paÏymi – „Vaik˜
projektas“;

•
vaik˜ „minãi˜ liet˜“ ryto rate – „Kas man
∞domu, kà noròãiau suÏinoti“: vaikai skatina-
mi pasisakyti, kas jiems bt˜ ∞domu, kà no-
ròt˜ suÏinoti, tyrinòti, i‰siai‰kinti, koki˜ turi
neatsakyt˜ klausim˜, nei‰spr´st˜ problem˜;
pedagogas vaikams uÏduoda aktyvumà skati-
nanãi˜ klausim˜ ir prisiima „ra‰tininko“
vaidmen∞ – uÏra‰o visas vaik˜ mintis;

•
silo diskusijà „Projekto tema“: vaikai for-
muluoja kelias temas, kurios ir bt˜ pro-
jekto pavadinimas; pedagogas padeda vai-
kams grupuoti visus pasilymus, paskatina
kurti projekto pavadinimus, juos uÏra‰o;

•
pasilym˜ ir susitarim˜ popiet´ – kiekvie-
nas vaikas skatinamas sugalvoti nors vienà
sumanymà, kà bt˜ galima veikti pasirink-
ta tema, pavyzdÏiui, pabandyti paÏaisti kuo
daugiau ∞vairi˜ kompiuterini˜ Ïaidim˜, su-
konstruoti kompiuter∞, patekti ∞ kompiute-
rinio Ïaidimo „vid˜“ ir kt.; pedagogas uÏra-
‰o vaik˜ sumanymus, kartu su vaikais pa-
renka simbolius atskiroms idòjoms, pa-
vaik‰to su vaikais po grup´ ir suranda prie-
mones, tinkamas sumanymams ∞gyvendin-
ti, jas i‰dòlioja ant stal˜, ant kilimo, ant len-
tynòli˜, ‰alia j˜ padeda lapel∞ su paÏymòtu
sumanymu ir simboliu; kartu su vaikais nu-
sprendÏia, koki˜ priemoni˜ veiklai trksta,
susitaria, kas kà gali atne‰ti;
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•
sprendimo priòmimà: planuojami bdai,
padedanys vaikams apsispr´sti, kurià temà
pasirinkti projektui (po ‰io etapo projekto
pavadinimà, pavyzdÏiui, „Kompiuteriniai
Ïaidimai“, galima ∞ra‰yti ir ∞ savaitòs planà,);

•
kiekvienà rytà pasidÏiaugti tuo vaiku, kuris
∞vykdò susitarimà ir atsine‰ò priemoni˜; pa-
skatinti vaikus pasirinkti ir ∞gyvendinti savo
ar kit˜ sumanymus; paskatinti sugalvoti
daugiau sumanym˜;

•
klausimus, padedanãius atkreipti vaik˜ dò-
mes∞ ∞ tai, kurie sumanymai jau ∞gyvendin-
ti, kuriuos dar reikia uÏbaigti;

•
kaip vaikai pademonstruos kitiems, kà nu-
veikò, kada ir kaip pristatys vienas kitam
∞gyvendintas idòjas;

•
kaip visà vaik˜ veiklà pagal j˜ paãi˜ sumany-
mus apipavidalinti kaip graÏià ir vaikams pa-
trauklià visumà – gal tai bus darbeli˜ projek-
to tema parodòlò ir pristatymas, gal i‰kilmin-
gos eitynòs su muzika, gal fotografavimasis
prie savo krinio ir nuotrauk˜ albumas su
vaik˜ ∞spdÏiais, komentarais; gal sukurtas
pasakojimas ir pie‰ini˜ knyga ar kt.;

•
kam ir kaip projektas bus pristatomas: tòve-
liams, specialiai tam pakviestiems ∞ grup´,
kit˜ grupi˜ vaikams (pasikvietus juos ∞ gru-
p´ ar i‰kilmingomis eitynòmis nuvykus pas
juos), vietos bendruomenei ir kt.;
apmàstymus apie projekto naudà vaikams,
j˜ ugdymui(si), apie projekto ∞gyvendini-
mo sòkm´ ir kt.

Vaik˜ projekt˜ plòtojimà pravartu kaitalioti su teminiu planavimu, derinant vaik˜ interesus
su kryptingu prie‰mokyklinio ugdymo(si) programos tiksl˜ ∞gyvendinimu.

Planavimas, sprendÏiant grupòs problemas
Savaitòs plano pagrindas gali bti kokios nors prie‰mokyklinei grupei kilusios realios proble-
mos sprendimas.

PavyzdÏiui, vaikai labai erzina vieni kitus ir tai juos skaudina, kelia nesutarim˜.

·iuo atveju pedagogas:

•
numato ugdytinas kompetencijas, susijusias
su problemos sprendimo procesu ir elgesiu,
padedanãiu ∞veikti problemà, pavyzdÏiui,
„ugdytis gebòjimà pastebòti, kada tavo Ïo-
dÏiai ar veiksmai nepatinka kitam, ir liautis
erzintis“, „ugdytis gebòjimà pasakyti kitam,
kas tau nepatinka“ ar kt.;

•
savaitòs gale planuoja pokalbius apie tai, ko
vaikai i‰moko, susitarimus ateiãiai;

•
savaitòs plane vietoj temos nurodo elgesio
problemà, pavyzdÏiui, „Erzinimasis“;
ryto rate numato pa‰nekesius, diskusijas ta
tema, pavyzdÏiui, „Kaip mes erziname vie-
nas kità?“, „Kodòl a‰ erzinu kità?“, „Kas
mane skatina erzinti kitus?“, „Ar man pa-
tinka, kai mane erzina? Kodòl?“, „Kaip a‰
jauãiuosi, kai mane erzina?“; pedagogas uÏ-
ra‰o visas vaik˜ mintis;

•
numato vaik˜ „minãi˜ liet˜“ – „Kà daryti,
kad grupòs vaikai nustot˜ erzintis?“;

•
numato tòv˜ apklausà – „Ar mano vaikui
patinka, kai j∞ erzina? Kà daryti, kad grupòs
vaikai liaut˜si erzin´si?“, susitarimus su vai-
kais, kad jie atne‰ ∞ grup´ tòv˜ para‰ytà
nuomon´, kuri kiekvienà rytà bus paskaito-
ma vaikams susirinkus;

•
pateikia apmàstymus, kaip pavyko spr´sti
problemà, kokià patirt∞ ∞gijo vaikai;

•
dal∞ veiklos, galinãios geriau suprasti erzini-
màsi ir padòti rasti i‰eitis, pedagogas pasilo
pats (pavyzdÏiui, paskaityti ta tema krinò-
l∞, po skaitymo padiskutuoti apie surastas
i‰eitis, nupie‰ti „kompliment˜ pie‰in∞“ tam
draugui, kur∞ daÏniausiai erzini, susikurti
taisykles erzinimosi situacijoms ir kt.), dal∞
veiklos jis planuoja pagal vaik˜ ir j˜ tòv˜
pasilymus, dalis veiklos kyla savaime, pasi-
naudojant natraliai susidariusiomis bend-
ravimo grupòje situacijomis.

Îaidim˜ dienos, savaitòs
Îaidimai prie‰mokyklinòje grupòje turòt˜ bti viso ugdymo pagrindas. Taãiau jiems gali bti ski-
riama ir papildomai dòmesio.

Îaidim˜ diena gali bti numatoma kiekvienos savaitòs plane, jei pastebima, kad vaikams trksta
laiko patenkinti poreik∞ Ïaisti.

Îaidim˜ savaitò planuojama tada, kai pedagogas pastebi, jog vaikai pilni ∞spdÏi˜, sumanym˜,
kuriuos trok‰ta i‰reik‰ti ir savaip modeliuoti Ïaidimuose. PavyzdÏiui, po Kalòd˜ vaikai turi nauj˜
Ïaisl˜, trok‰ta pasipasakoti, kaip juos gavo, todòl tinka planuoti Ïaidim˜ savait´. Kartais tokia sa-
vaitò gali bti planuojama ir kasdienybòs laikotarpiu, jei vaikai po aktyvios paÏintinòs veiklos ar i‰-
vyk˜ nori Ïaisdami i‰reik‰ti ∞spdÏius.

Savaitòs plane pedagogas:

•
numato ugdytinas kompetencijas, kurios
sòkmingai puoselòjamos ÏaidÏiant;

•
vietoj temos para‰o: „Îaidim˜ savaitò“;
numato ne veiklà, bet Ïaislus, priemones,
kuriomis praturtins grupòs erdves, kad Ïai-
dim˜ savaitò bt˜ dar ∞domesnò;

•
numato, kà stebòs: kokius vaikus, kokius j˜
gebòjimus (pavyzdÏiui, stebòs, kuri˜ vaik˜
kiti nepriima ∞ Ïaidimus, mògins suprasti,
kodòl, koki˜ gebòjim˜ tiems vaikams stin-
ga; stebòs, kokie vaik˜ interesai i‰ry‰kòja,
kokie vaik˜ bendravimo gebòjimai ir kt.);

•
numato situacijas, kuriose vaikams bus tei-
kiama parama (pavyzdÏiui, kai kiti neprii-
ma Ïaisti ir kt.);

•
numato, kaip bendraus su vaikais: gal
stengsis matyti j˜ Ïaidimus ir parpinti
priemoni˜; gal padràsins, ko nors paklaus;
gal ∞sitrauks ∞ Ïaidimus kaip partneris; gal
atviraisiais klausimais pamokys problem˜
sprendimo strategijos ir kt.;

•
numato, kaip fiksuos vaik˜ veiklà (gal uÏra-
‰ys j˜ Ïaidimus, nusipie‰ statini˜ schemas ir
kt.), kaip parodys vaik˜ pasiekimus tòvams;

•
numato efektyvià savaitòs pabaigà, leidÏian-
ãià vaikams pasidÏiaugti patiems savimi ir
savo pasiekimais.
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Ugdymo rezultatai bus geresni, jei pedagogas panaudos visas ãia pasilytas savaitinio
planavimo galimybes, kaitalios temin∞, projektin∞, problemin∞ ir Ïaidim˜ savaitòs pla-
navimà. Kiekvienas planavimo variantas turi vis kitus ugdymo tikslus bei uÏdavinius, ugdo
vis kitas vaik˜ kompetencijas, savaip prisideda prie prie‰mokyklinio ugdymo(si) programos
∞gyvendinimo.
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UGDYMO INDIVIDUALIZAVIMAS IR
VAIKO PASIEKIMˆ VERTINIMAS

Regina Rimkienò, Ona Monkeviãienò,
GraÏina ·eibokienò, Laima Jankauskienò

Ø prie‰mokyklin´ grup´ susirenka labai skirtingi vaikai: lank´ ikimokyklin´ ∞staigà ir jos nelank´,
ypatingieji vaikai – turintys speciali˜j˜ poreiki˜ ir gabs vaikai, vaikai, augantys skurdà patirian-
ãiose ir pasiturinãiose ‰eimose, vaikai, atòj´ i‰ kitos kalbinòs aplinkos, atvyk´ i‰ kitos ‰alies ar kt.

Pedagogui svarbu paÏinti visus vaikus ir pritaikyti jiems ugdymà, kuo labiau j∞ individualizuojant.

Labai daÏnai girdime, kad vaikà reikia priimti tok∞, koks jis yra. Taãiau ne visada atsakome sau ∞
klausimà: „Kas atskleidÏia vaiko individualumà ir unikalumà?“

Vaiko ugdymo individualizavimo teorinò samprata
J. Dewey ir A. Freudo teorij˜ pagrindu ugdymo individualizavimas interpretuojamas kaip bti-
nybò atsiÏvelgti ∞ asmenybinius vaiko poreikius, sudaryti sàlygas jiems atsiskleisti, juos tenkinti.

Asmenybini˜ ir socialini˜ poreiki˜ svarbà ugdant vaikà i‰ry‰kino ir E. Eriksono teorija, kuri i‰ke-
lia pasitikòjimo, savaranki‰kumo ir iniciatyvumo formavimosi reik‰m´ nuo gimimo iki 6–7 met˜.

R. R. Searsas pabròÏia, kad pamatinius vaiko poreikius: komforto, prierai‰umo, asmenini˜ sait˜,
lytinòs identifikacijos, – gali tenkinti tik ‰eima. Jo teorija grindÏiama „mamos mokyklos“, ∞ ‰eimà
orientuoto ugdymo, tòv˜ ∞traukimo ∞ ugdymo procesà darÏelyje idòjomis.

J. Piaget teorija vaiko ugdymo individualizavimo btinyb´ pagrindÏia kitaip. Jis teigia, kad akty-
viai veikdamas, tyrinòdamas, eksperimentuodamas vaikas pats kuria savo màstymà, susidaro
savità pasaulio paÏinimo stili˜, todòl ugdytojai turi jam sudaryti galimyb´ veikti ir paÏinti indi-
vidualiai.

Ugdymo individualizavimo principo, jog btina remtis gerai susiformavusiais vaiko gebòji-
mais ir skatinti prasãiau susiformavusi˜ gebòjim˜ raidà, ‰aknys gldi H. Gardnerio devyni˜
intelekto tip˜ teorijoje. H. Gardnerio nuomone, kiekvieno vaiko geriausiai susiformavusi ne ta
pati intelektinò kompetencija, todòl ir jo ugdymosi stilius kitoks. Vaikas, kurio geriausiai susifor-
mav´s Ïodinis intelektas, yra ‰nekus, gerai jauãia ÏodÏi˜ prasm´, mògsta klausytis skaitymo,
mògsta ÏodÏi˜ Ïaidimus, kuria eiles ir kt. Vaikas, kurio gerai susiformav´ loginiai matematiniai
gebòjimai, daug klausinòja, ai‰kindamasis prieÏastis ir pasekmes, gerai sprendÏia problemas, mo-
deliuoja, numato, anksãiau nei kiti pradeda vartoti abstrakãiàsias sàvokas, gerai skaiãiuoja, mògsta
galvoskius. Jei gerai susiformav´s muzikinis intelektas, vaikas gerai ∞simena intonacijà, ritmà,
tempà, gerai skiria garsus i‰ klausos, gerai dainuoja, improvizuoja pagal skambanãià muzikà, ‰oka,
vaidina. Vaikas, kurio gerai susiformav´s erdvinis vaizdinis intelektas, turi gyvà vaizduot´, gerai
suvokia aplinkà ir lengvai jai suteikia vaizdines formas, gerai orientuojasi erdvòje, mògsta veikti su
vaizdine medÏiaga – Ïirinòti paveikslus, nuotraukas, filmus, Ïaisti su loto, domino, dòlionòmis,
mògsta pie‰ti, kà nors graÏinti, puo‰ti. Jei vyrauja kni‰kasis juslinis intelektas, vaikas yra spor-
ti‰kas, stiprus, vikrus, greitas, lengvai improvizuoja knu, mògsta veikti rankomis, jo rankos jude-
siai puikiai i‰lavòj´, tiksls, kruop‰ts. Vaikas, kurio vyrauja tarpasmeninis intelektas, mokosi
bendraudamas ir bendradarbiaudamas, yra jautrus kit˜ nuotaikoms, ketinimams, lengvai susi-
draugauja ir sprendÏia konfliktus, vadovauja, tarpininkauja. Jei vyrauja vidiniai asmeniniai inte-
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lektiniai gebòjimai, vaikas turi stipr˜ „a‰“ jausmà, pasitiki savimi, mògsta naujai „atrasti save“,
galvoja apie save, kartais yra uÏsisvajoj´s, mògsta save ∞vairiai i‰reik‰ti, mògsta mokytis „pats i‰ sa-
v´s“. Vaikas, kurio vyrauja gamti‰kasis intelektas, mògsta keliauti, bti gamtoje, stebòti viskà, kas
vyksta gamtoje. Jam reikia veiklos lauke, kelioni˜, patinka gyvnai. Devintasis – egzistencinis –
intelekto tipas i‰ry‰kòja vòliau. Îmonòs, kuri˜ vyrauja egzistencinis intelekto tipas, daug màsto
apie gyvenimo esm´ ir prasm´. Jie mògsta diskutuoti apie gyvenimà, studijuoti istorijà, medituoti.

R. Stenbergas skiria kitokius intelekto tipus: login∞ – tai gebòjimas ∞siminti ir atgaminti, suvokti ir
suprasti; analizuoti, apibendrinti, sisteminti, planuoti ir pritaikyti naujoje situacijoje; krybi‰kàj∞,
pagr∞stà patyrimu – tai gebòjimas pamatyti naujus daikt˜ ir rei‰kini˜ ry‰ius, gebòjimas ∞Ïvelgti ir
intuityviai atrasti naujus dalykus (∞Ïvalga, intuicija), gebòjimas susieti daug ∞vairi˜ fakt˜ ∞ naujà
originalià struktrà, gebòjimas suÏinotas tiesas ∞vairiais bdais patikrinti praktikoje; adaptyv˜j∞ –
tai gebòjimas keisti aplinkà ir paãiam geriausiai prie jos prisitaikyti, sistemos, tvarkos pritaikymas
sau arba prisitaikymas prie jos, gebòjimas priimti kit˜ poveik∞ ir paveikti kitus.

Danielis Golemanas dar skiria emocin∞ intelektà. J∞ sudaro emocij˜ kontrolò ir moduliavimas ko
nors mokantis, gebòjimas pat∞ save motyvuoti ugdymuisi, gebòjimas suvaldyti emocin∞ impulsy-
vumà, atkakliai bandyti vòl i‰ naujo net jei nesiseka, nepasimesti ∞tampos situacijoje, ∞veikti stre-
sus, gebòjimas rasti galimybi˜ patirti emocin∞ pasitenkinimà, empatijos gebòjimas.

UÏsienyje labai populiari Lietuvoje mums visiems gerai Ïinoma L.Vygotskio „artimiausios plòtros
srities“ idòja. Sukurtas „pastoli˜“ (scaffolding) metodas, kurio esmò – pedagogas vaikui pasilo to-
kià veiklà, su kuria ‰is pats vienas nesugebòt˜ susitvarkyti, ir, kilus reikmei, padeda vaikui, taip
skatindamas spartesn´ jo gebòjim˜ raidà. Individualizuojant ugdymà pedagogui svarbu Ïinoti,
kà kiekvienas vaikas geba atlikti savaranki‰kai, ir ten suteikti jam laisv´, o kà galòt˜ atlikti
suaugusiojo padedamas, ir ãia jam pasilyti savo paramà.

Taigi ugdymo individualizavimas rei‰kia nuostatà:

•
tenkinti individualius maÏo vaiko porei-
kius, interesus;

•
atsiÏvelgti ∞ augimo ir ugdymo ‰eimoje sà-
lygas;

•
padòti susidaryti savità patirties kaupimo
stili˜;

•
ugdant remtis gerai susiformavusiais gebòji-
mais ir skatinti prasãiau susiformavusi˜ ge-
bòjim˜ raidà;

•
suteikti savaranki‰kumà ten, kur vaiko ge-
bòjimai jau susiformav´, ir paremti nauj˜
∞gdÏi˜ susidarymà.

Vaiko individualumui taip pat svarbus: vaiko amÏius, individualus jo raidos ir vystymosi
tempas, ritmas, temperamentas, lytis.

Ugdymo individualizavimui btina:

• paÏinti vaikà, jo individualyb´;

• atsiÏvelgiant ∞ vaiko individualumà, pritaikyti jam ugdymo(si) procesà;

• ∞vertinti ugdymo(si) sòkm´.

Vaiko paÏinimas
Ugdymas individualizuojamas sòkmingai, jeigu pedagogas:

•
yra susipaÏin´s su prie‰mokyklinio amÏiaus
vaik˜ raidos ypatumais (Ïr. pirmàjà kny-
gos dal∞);

•
pastebi, kad vaikai skirtingai save vertina:
vieni pasitiki savimi ir dràsiai visko imasi,
kiti – prie‰ingai;

•
suvokia, kad vaikas auga ir tobulòja savo
tempu ir ritmu: ne visi penkiameãiai ar ‰e-
‰iameãiai domisi skaitmenimis ir raidòmis,
ne vis˜ vienodai i‰lavòj´s dòmesys, atmintis
ir kiti psichiniai bei fiziniai procesai;

•
atsiÏvelgia ∞ tai, kad vaik˜ savybòs ir tem-
peramentas skirtingi: grupòje yra drovi˜ ir
baik‰ãi˜, aktyvi˜ ir judri˜, lanksãi˜ ir ra-
mi˜ vaik˜;

•
Ïino, kokie yra vaik˜ ugdymo(si) stiliai;

•
suvokia, kad skirtingi yra ir vaik˜ gebòji-
mai: meniniai, fiziniai, matematiniai, ko-
munikaciniai ir kt.;

•
geba vertinti vaiko pasiekimus, suvokia,
kokie jie skirtingi;

•
sàveikauja su vaiku ir jo ‰eima rodydamas
prielankumà, susidomòjimà ir pagarbà, i‰-
siai‰kindamas palankias ir nepalankias vai-
ko augimo ‰eimoje aplinkybes (Ïr. pirmàjà
knygos dal∞).

Prie‰mokyklinòje grupòje dirbantis pedagogas per pirmàj∞ mokslo met˜ mònes∞ stengiasi paÏinti
kiekvienà vaikà ir kiekvienam parengti vaiko apra‰à. Vaiko apra‰us pedagogas naudoja prie‰mo-
kyklinòs grupòs veiklai planuoti ir ugdymui individualizuoti.

Vaikà paÏinti padeda:

•
informacija apie vaikà, gauta i‰ tòv˜ ar
globòj˜;

•
vaiko stebòjimas, jo veiklos proceso ir
produkt˜ analizò, kit˜ paÏinimo metod˜
taikymas;

•
realaus pasiekim˜ lygio nustatymas, re-
miantis prie‰mokyklinio ugdymo(si)
standartu;

•
vaiko brandumo mokyklai ∞vertinimas.

Trumpai aptarsime ‰iuos vaiko paÏinimo bdus.

Informacija apie vaikà, gauta i‰ tòv˜ ar globòj˜
Bendraudamas su tòvais dar iki vaikui ateinant ∞ grup´, pedagogas gali daug suÏinoti apie vaikà:
koks jo bdas, ar jis turi koki˜ nors individuali˜ ∞proãi˜, ar lengvai atsiskiria nuo tòv˜, kaip jis au-
go, vystòsi, kokia jo sveikata, kokios augimo ‰eimoje sàlygos ir aplinkybòs, kokios paramos jam
reikòt˜ ir kt.
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Pedagogas gali parengti special˜ klausimynà tòvams, i‰ kurio suÏino vaiko adaptacijai ir ugdy-
mui(si) svarbi˜ dalyk˜.

Vaiko stebòjimas, informacijos apie j∞ kaupimas
Kodòl reikia stebòti ir paÏinti vaikà?

Prie‰mokyklinòs grupòs pedagogas, siekdamas paÏinti vaikà, turòt˜ nuolat j∞ stebòti. Kokia
vaiko stebòjimo paskirtis ir svarba? Ø ‰∞ klausimà pedagogai visada turi daug atsakym˜. Jie tei-
gia, jog stebi vaikà todòl, kad nori:

•
geriau j∞ paÏinti ir suprasti:

suÏinoti jo interesus;
nustatyti, kà jis labiausiai mògsta
veikti, kokius Ïaidimus nori Ïaisti;
kas kelia jam baim´, kas nepatinka;
kaip jis bendrauja su bendraamÏiais ir
suaugusiaisiais;
kaip vaikas rei‰kia pykt∞;
koks jo charakteris, vystymosi tem
pas, pasaulio paÏinimo bdas;
atskleisti jo poreikius, pomògius, elge
sio ypatumus;

•
numatyti realius ugdymo tikslus;

•
surinkti informacijà tòvams apie vaiko
individualyb´;

•
parengti individualià ugdymo(si) progra-
mà (jeigu reikia);

•
pasiekti vaiko ugdymo(si) namuose ir ∞s-
taigoje darnà ir vientisumà;

•
sukurti palankià ugdymui(si) aplinkà;

•
parinkti tinkamas ugdymo(si) priemones;

•
planuoti pedagogin´ veiklà;

•
palyginti pasiektus ugdymo(si) rezultatus
su norimais;

•
∞gyvendinti gr∞Ïtamojo ry‰io principà;

•
∞vertinti vaiko brandumà mokyklai.

Kaip turòt˜ bti kaupiama informacija apie vaikà?

Visa medÏiaga apie vaikà turòt˜ bti kaupiama „Vaiko aplanke“. Jame galòt˜ bti sukaupta:

•
Vaiko stebòjimo medÏiaga: vaiko stebòjimo protokolai ir stebòjimo i‰vados.

•
Dailòs darbeli˜ ir kt. pavyzdÏiai. Pedagogas turòt˜ gerai apgalvoti, kokius darbelius kaupti.
Patartina atrinkti tuos darbelius, kurie parodo vaiko augimà, pavyzdÏiui, tai galòt˜ bti 2–4
darbeliai, parodantys pasiekimus pie‰imo ar tapymo srityje, ra‰to pradmen˜ pavyzdòliai (vai-
ko vardas: 1) nupie‰tas simbolis, 2) didÏiosiomis raidòmis su klaidomis para‰ytas vardas, 3)
taisyklingai para‰ytas vardas).

•
Vaiko mintys apie atliekamus darbus ir daromà paÏangà. Pedagogas turòt˜ skatinti prie‰mo-
kyklinukà ∞vertinti savo atliktà veiklà, vaikas turòt˜ bti pratinamas pasakyti, kas jam patinka vie-
name ar kitame jo pie‰inòlyje ar ‰iaip kokiame darbelyje. Gerai, jei tie vertinimai rodo vaiko pa-
Ïangà, pavyzdÏiui: „A‰ jau ∞metu kamuol∞ ∞ krep‰∞. Ruden∞ man tai labai sunkiai sekòsi, o dabar,
pavasar∞, i‰ de‰imties kart˜ ∞metu net septynis!“

•
Stebòjimo ir vertinimo kriterijai. Pedagogai savo darbe taiko, tarkime, sakytinòs kalbos kriteri-
jus, pavyzdÏiui: ar vaikas moka klausytis – vaiko i‰rai‰ka rodo susidomòjimà, jis nenuleidÏia aki˜
nuo pa‰nekovo ir kt. Pedagogas sutartiniu Ïenklu paÏymi, ar vaikas taip elgiasi nuolat, retai ar nie-
kada.

•
Pastabos ir komentarai. Tai gali bti keli pagyrimai, padòkos vaikui (pedagogo, ‰eimos nari˜,
specialaus ugdymo pedagogo, psichologo ar kt.) uÏ labai gerai atliktà veiklà, darbà, poelg∞, pavyz-
dÏiui: „2003 m. rugsòjo 25 diena. Laurynas pasilò visiems vaikams sutvarkyti ‰alia esant∞ pu‰ynò-
l∞. Visi vaikai noriai sutiko ir pavadino Laurynà geruoju girininku“.

•
Klausimynai, anketos: Per metus j˜ pedagogas gali sukaupti net keletà, bet patartina, kad jie b-
t˜ skirting˜ r‰i˜, pavyzdÏiui, ‰eimos nari˜ atsakymai apie j˜ lkesãius pedagogo ar vaiko atÏvil-
giu arba ∞ klausimà „Kaip js˜ vaikas elgiasi, kai yra lidnas, ∞skaudintas? Kaip geriausia j∞ nura-
minti?“ ar kt.

•
Fotonuotraukos: Tiek ‰eimos nariai, tiek pedagogai daÏnai fotografuoja vaikus. Aplanke galòt˜
bti keletas nuotrauk˜, atspindinãi˜ vaiko nuotaikà ar jam bdingà veiklà, pomòg∞ ar kt.

•
Vaiko pomògi˜ apra‰ymai: tai trumpi vaiko mògstamos veiklos, Ïaidimo apra‰ymai. Jie taip pat
turòt˜ rodyti vaiko augimà ir tobulòjimà.

Vaiko pasiekim˜ vertinimas
Vaiko pasiekimai vertinami remiantis Prie‰mokyklinio ugdymo(si) standartu. Pedagogas bando nusta-
tyti, koks vaiko kompetencijos lygis ∞vairiose ugdymo(si) srityse: kokios jo nuostatos, gebòjimai, patirtis.

Apie vienus gebòjimus pedagogas sprendÏia remdamasis stebòjimu, kaip vaikas bendrauja, ÏaidÏia,
muzikuoja, pie‰ia, vaidina ir kt. Apie kitus gebòjimus i‰vadas padaro, perÏvelg´s vaiko veiklos re-
zultatus – dailòs darbelius, statinius ir kt. Kai kurioms ypatybòms, pavyzdÏiui, vaiko konflikti‰ku-
mui, interesams, ∞vertinti reikia tikslingo, ilgalaikio stebòjimo pagal tam tikrus kriterijus.

Pedagogas gali vaikui pasilyti ypatingà situacijà – sunkesn´ nei paprastai problemin´ ar krybin´
uÏduot∞ – ir stebòti, kaip vaikas bando jà ∞veikti, kaip greitai ugdosi naujus ∞gdÏius.

Gali bti taikomi ir pokalbiai su vaiku, klausimynai tòvams, specialios vaiko paÏinimo metodikos
tiems gebòjimams nustatyti, kuriuos tiesiogiai stebòti yra sunkiau.

Øvertinus visà informacijà padaroma i‰vada apie gerai ir menkiau susiformavusias vaiko kompe-
tencijas bei gebòjimus, vaiko ugdymosi stili˜. Vaiko pasiekim˜ vertinimas padeda numatyti toles-
nes jo ugdymo kryptis, individualizuoti ugdymà.
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Vaiko brandumo mokyklai ∞vertinimas
Antrà kartà vaiko pasiekimai vertinami pavasar∞, prie‰ vaikui i‰einant ∞ mokyklà. Vertinimo
procedra ta pati, tik pedagogas daug geriau paÏ∞sta vaikà, turi sukaup´s informacijos apie j∞
aplankà, todòl lengviau ir greiãiau ∞vertina vis˜ kompetencij˜ lyg∞ ir padaro i‰vadà apie vaiko
brandumà mokyklai. Informacijà apibendrina ir pateikia tòvams. Parengia vaiko apra‰à, skir-
tà bsimam vaiko mokytojui.

Vaiko apra‰as
Pirmojo vaiko apra‰o paskirtis – fiksuoti vaiko, atòjusio ∞ prie‰mokyklin´ grup´, pasiekim˜
lyg∞, individualius ypatumus, augimo ir ugdymo ‰eimoje sàlygas, numatyti jo ugdymo krypt∞
(tikslus ir uÏdavinius), ugdymo individualizavimo ir paramos vaikui formas. Prie‰mokyklinòs
grupòs vaik˜ apra‰ai parengiami per pirmàj∞ ugdymo mònes∞. Rengiant apra‰à dalyvauja visi
vaiko ugdytojai kaip viena komanda.

Galima tokia vaiko apra‰o struktra (Ïr. 3 priedà) :

•
Bendros Ïinios apie vaikà.

•
Esamas pasiekim˜ lygis: kas gerai sekasi,
kas sunkiau pavyksta, kas kelia ‰eimos su-
sirpinimà.

•
Tikslai ir uÏdaviniai.

•
Numatoma pagalba ir bdai, kuriais bus
siekiama ugdymo tiksl˜.

Bendros Ïinios apie vaikà. ·ioje dalyje pateikiama konkreti informacija apie vaikà: vardas, pa-
vardò, amÏius, adresas, telefono numeris, tòv˜ ar globòj˜ vardai ir pavardòs, vaiko sveikatos bklò,
vystymosi ypatumai ir sunkumai (pavyzdÏiui, alergi‰kas kai kuriems maisto produktams, nesu-
pranta lietuvi˜ kalbos ar kt.). Rekomenduojama trumpai apra‰yti tai, kas gali praversti pedagogui,
pavyzdÏiui: „Agnò, kai pyksta, kandÏiojasi“, „Jonukas jautrus, ir ‰eima pageidauja, kad vaikas ne-
bt˜ dòmesio centre“, „Urtò labai nemògsta virinto pieno“, „Ignas bijo bti maÏoje uÏdaroje erd-
vòje“ ar kt. Jeigu tai naujai ∞kurta prie‰mokyklinò grupò, reikia paÏymòti, ar vaikas lankò ikimo-
kyklin´ ∞staigà.

Esamas pasiekim˜ lygis. Remiantis stebòjimais ir surinkta informacija, pateikiamas i‰samus, ai‰-
kus ir konkretus vaiko esamo pasiekim˜ lygio apra‰ymas. Juo remiantis bus numatomi tolesnio
ugdymo tikslai ir uÏdaviniai.

Pedagogas turòt˜ nurodyti, koks vis˜ vaiko kompetencij˜ lygis: kokios nuostatos, gebòjimai, pa-
tirtis, koks patirties kaupimo stilius. Kas sekasi gerai, kas pavyksta sunkiau. (PavyzdÏiui, Martynas
labai domisi knygomis ir daug laiko praleidÏia prie j˜, gerai i‰lavòjusi, vaizdinga, ai‰ki jo kalba; jis
turi daug Ïini˜ apie ma‰inas, namuose sukaupta ma‰in˜ modeliuk˜ kolekcija; labiausiai mògsta
Ïaidimus su ma‰inomis ir statybinòmis detalòmis. Taãiau Martynas vengia draug˜, mògsta bti
vienas, daÏnai nesutaria su bendraamÏiais ir puikuojasi savo Ïiniomis apie ma‰inas, nenoriai dali-
nasi Ïaislais ar kt. Turi regos sutrikim˜.) Nustaãius teigiamàsias vaiko ypatybes pedagogui bus
lengviau tobulinti ir lavinti menkiau i‰sivysãiusius gebòjimus.

Kas kelia ‰eimos susirpinimà. ·eima pageidauja, kad pagal galimybes Martynas kuo maÏiau
„skaityt˜“, pra‰o sudominti j∞ bendra veikla, kad ∞gyt˜ vienà du draugus. Reikòt˜ atpratinti ber-
niukà kramtyti nagus. ·eimai atrodo, kad jam reikia „i‰sikrauti“, tuomet ‰is ∞protis j∞ vargina re-

ãiau. Taip pat reikòt˜ atkreipti dòmes∞ ∞ Martyno tvarkingumo ∞gdÏi˜ ugdymà. Berniukas nela-
bai mògsta tvarkytis. ·eima baiminasi, kad pirmoje klasòje dòl to jam gali kilti sunkum˜.

Tikslai ir uÏdaviniai formuluojamai atsiÏvelgiant ∞ esamà pasiekim˜ lyg∞ (kas gerai sekasi ir kas
sunkiau pavyksta, kas kelia ‰eimos susirpinimà), ∞ vaiko individualumà.

Tikslai – tai siektini rezultatai arba laukiami pasiekimai. Tiksl˜ teiginiais nurodome vaiko kom-
petencijà, elges∞, ∞gd∞ arba pokyt∞, kurio tikimasi.

UÏdaviniai – tai tarpiniai Ïingsniai, kuriuos numatoma Ïengti siekiant tikslo. Tikslai ir uÏdaviniai
sura‰omi atsiÏvelgiant ∞ individualius kiekvieno vaiko poreikius. Juose turi atsispindòti vaiko rai-
dos lygio supratimas. Tikslai ir uÏdaviniai turi bti ai‰kiai suformuluoti ir apibròÏti vaiko kompe-
tencij˜ lygio pokyt∞.

Numatoma parama ir bdai, kuriais bus siekiama ugdymo tiksl˜. ·ioje dalyje turòt˜ atsispin-
dòti, kokia pagalba ar papildomas darbas bus atliekamas atsiÏvelgiant ∞ esamà pasiekim˜ lyg∞ ir ∞
tai, kokie keliami tikslai ir uÏdaviniai. Ugdymo tikslai ir uÏdaviniai i‰ dalies diktuoja ir ugdymo
bdus.

Nurodant bdus, deròt˜ sukonkretinti, kokie bus silomi Ïaidimai, kokià veiklà organizuosite,
kaip jà laipsni‰kai sunkinsite ar kt. Vaikui, turinãiam speciali˜j˜ poreiki˜, paslaug˜ teikimo r‰is
priklauso nuo to, kokie yra vaiko sutrikimai ir specialieji poreikiai. Vaikams gali bti teikiama
∞vairi˜ specialist˜ – socialinio pedagogo, specialiojo ugdymo komisijos, surdopedagogo, kinezite-
rapeuto, logopedo, psichologo ir kt. – pagalba. Pasitar´s su specialistu, prie‰mokyklinòs grupòs
pedagogas gali numatyti vaiko ugdymo grupòje tikslus. PavyzdÏiui, jeigu Martynas turi regos su-
trikim˜, pedagogas gali numatyti: nuolat stebòti jo elges∞ ir pasirenkamà veiklà; ne∞kyriai siekti,
kad jis per daug „neskaityt˜“ knygeli˜, ∞vairinti veiklà; stengtis, kad bt˜ geras ap‰vietimas; nuolat
bendradarbiauti su ‰eima; pasidomòti literatra apie vaikus, turinãius regos sutrikim˜.

Rekomenduojama vaiko apra‰o struktra nòra privaloma. Kita vertus, pedagogas, pasirink´s
kitokià struktrà, neturòt˜ praleisti svarbiausi˜ dali˜.

Antrojo vaiko apra‰o paskirtis – glaustai nurodyti vaiko brandumo mokyklai ypatumus,
∞vertinti gebòjim˜ ugdymosi tempà, vaiko individualumà, pateikti rekomendacij˜ bsimam
mokytojui. ·is apra‰as rengiamas prie‰ vaikui i‰einant ∞ mokyklà.

Galima tokia vaiko apra‰o struktra:

•
Bendros Ïinios apie vaikà.

•
Vaiko pasiekimai ir brandumo mokyklai ypatumai.

•
Tolesnio ugdymo rekomendacijos.

Bendros Ïinios apie vaikà. Pateikiama konkreti informacija apie vaikà: vardas, pavardò, amÏius,
adresas, telefono numeris, tòv˜ ar globòj˜ vardai ir pavardòs, vaiko sveikatos bklò, individuals
ypatumai, specialieji ugdymo(si) poreikiai ir kita ugdymui(si) svarbi informacija.

Vaiko pasiekimai ir brandumo mokyklai ypatumai. Pateikiama informacija apie vaiko kom-
petencij˜ lyg∞ – kurios j˜ atitinka prie‰mokyklinio ugdymo(si) standartà, kurie vaiko pasiekimai
auk‰tesni nei apra‰ytieji standarte, kurios kompetencijos standartà atitinka i‰ dalies arba ir visai jo
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neatitinka. Paminimi geriausiai susiformav´ gebòjimai ir gebòjimai, kuri˜ lygis Ïemiausias. Pada-
roma i‰vada apie vaiko brandumà mokyklai.

Gali bti pridedamas vaiko uÏfiksuotos kalbos ir darbeli˜ aplankas su pedagogo komentarais. Pe-
dagogas, gretindamas vaiko pirmojo ir antrojo pasiekim˜ vertinimo rezultatus, nustato, kurie vai-
ko gebòjimai formavosi sparãiausiai, t. y. kur vaikas padarò didÏiausià paÏangà, o kurie gebòjimai
formavosi lòtai, t. y. kur vaiko paÏanga maÏiausia.

Tolesnio ugdymo rekomendacijos. Pedagogas paÏymi priimtiniausius vaikui ugdymo(si) bdus,
sunkumus, ∞ kuriuos reikia atkreipti dòmes∞, pateikia keletà patarim˜, kaip tuos sunkumus ∞veikti.

Vertindami vaiko pasiekimus ir rengdami vaiko apra‰à pedagogai turòt˜ vadovautis ‰iais pagrindi-
niais principais:

•
rodyti visi‰kà pagarbà kiekvieno vaiko in-
dividualumui ir asmenybei;

•
vengti i‰ankstini˜ nuostat˜;

•
bti objektyvs ir sàÏiningi;

•
panaudoti visus informacijos kaupimo
‰altinius ir bdus;

•
gautà informacijà aptarti ir i‰analizuoti
su ‰eimos nariais;

•
laikytis konfidencialumo;

•
numatyti tolesn´ vaiko ugdymo(si) per-
spektyvà;

•
perduoti visà informacijà bsimam mo-
kytojui.

Ugdymo(si) individualizavimo bdai
Individualizuoti ugdymà(si) galima ∞vairiai – taikyti natralius individualizavimo bdus, tuo
pat metu dirbant su visa vaik˜ grupe; taikyti specialius ugdymo individualizavimo bdus,
numatant tam special˜ laikà ir vietà.

Individualus pedagogo bendravimas su vaiku, tuo pat metu matant visà grup´. Pedago-
gas taiko ‰iuos bdus:

•
Individualus sutikimas ir atsisveikinimas:
pedagogas pastebi ir vaikui parodo, kad
pamatò j∞ ateinant, pasako kà nors ypa-
tinga, kas skirta tik tam vaikui, i‰lydòda-
mas namo pasidomi ‰eimos nariais ar kt.

•
Vaiko veiklos, sumanymo „pamatymas“
– pedagogas kà nors pasako vaikui, par-
pina Ïaislà ar medÏiag˜, parodydamas,
kad domisi vaiko veikla.

•
PasidÏiaugimas vaiko pasiekimais, pagyri-
mas, padràsinimas – pedagogas stengiasi
per dienà pasakyti vienà du komplimen-
tus individualiai kiekvienam vaikui, o sa-
vimi nepasitikintiems, „neklauÏadoms“ –
ir po keletà kompliment˜.

•
vaikams, kà nors veikiantiems centruose,
kampeliuose – pedagogas atsako ∞ vaik˜
klausimus, pats ko nors pasiteirauja, pasi-
‰nekuãiuoja su vaikais.

Individualios rai‰kos galimybòs bendroje veikloje. Galima sudaryti labai individualias ga-
limybes kaupti ir i‰reik‰ti patirt∞, ∞prastai organizuojant ugdymà:

•
Galimybò vaikui paãiam rinktis veiklà – ar
kà nors veiks pagal savo sumanymà, ar i‰-
plòtos kokià nors pedagogo silomà idòjà –
garantuoja vaiko poreiki˜, interes˜ tenkini-
mà. Vaikas veiklà pasirenka pagal tos die-
nos nuotaikà, ∞spdÏius.

•
Galimybò paãiam keisti veiklà sudaro sàly-
gas ugdytis savo tempu vienam arba pasi-
rinkus Ïaidim˜ draugà(us); mokytis i‰ kit˜,
stebint, kà ir kaip jie veikia.

•
Atvirieji pedagogo klausimai, „minãi˜ lie-
tus“, diskusijos ir kiti bdai teikia galimyb´
vaikui i‰sakyti savo nuomon´, atskleisti,
kok∞ patyrimà jis turi, pasijusti „Ïinovu“,
∞domiu kitiems, o kartu daug kà suÏinoti i‰
kit˜ vaik˜.

•
Krybi‰kos, „atviros“ veiklos idòjos, orien-
tuotos ∞ vaik˜ savirai‰kà, sudaro galimyb´
vaikui i‰reik‰ti savo subjektyv˜ poÏir∞ ∞ pa-
saul∞, bti originaliam, savitam.

•
Ø veiklos procesà, o ne ∞ rezultatà orientuoti
pedagogo pasilymai sudaro galimyb´ kiek-
vienam vaikui veikti savo lygiu, pagal savo
galimybes, pavyzdÏiui, kuriant paveikslà i‰
geometrini˜ figr˜, vienas vaikas sukurs su-
dòtingiausià realistin∞ miesto vaizdà, kitas
tik „pabarstys“ figras ant lapo, Ïaisdamas
spalvomis. Ir abu darbeliai bus puiks, tie-
sa, labai skirtingi, rodantys skirtingus gebò-
jimus. Jei papra‰ytume vaik˜ padaryti na-
mà i‰ staãiakampio ir trikampio, t. y. nuro-
dytume, kà reikia sukurti, vaikai jau nebe-
turòt˜ galimybòs veikti savo lygiu – nei vie-
nas, nei kitas neatskleist˜, kà geba.

•
Jei yra ∞vairaus lygio priemoni˜, vaikai gali
pasirinkti tas, kurios atitinka individualias
j˜ galimybes – pavyzdÏiui, rinktis 12, o ne
68 dali˜ dòlion´ ir kt.

•
Talent˜ pasirodymai, autorinòs vaik˜ kry-
bos parodos padeda atsiskleisti individua-
liems vaik˜ gabumams.

•
Vaikui ar vaik˜ grupelòms svarbi˜ gebòjim˜
ugdymo ∞traukimas ∞ bendrus grupòs planus.

Grupòs aplinkos suasmeninimas, pritaikymas vaikams. Pedagogas:

•
Suranda vietà kiekvieno vaiko asmeni-
niams daiktams.

•
Naudoja vaiko vardo korteles jo vietai
prie stalo, lovelei, higienos reikmenims
Ïymòti.

•
Sudaro galimyb´ vaikui atsine‰ti asmeni-
ni˜ Ïaisl˜, nuotrauk˜ ir kit˜ daikt˜.

•
Parpina tik tam tikram vaikui skirt˜ ug-
dymo priemoni˜, jei jo interesai labai
skirtingi arba jam reikia teikti paramà.

•
Pritaiko grup´ ir priemones speciali˜j˜
poreiki˜ vaikams.

•
Parpina sudòtingesni˜ priemoni˜ gabie-
siems.
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·eimos tradicijos grupòje. Pedagogas sudaro tòvams galimyb´:

•
pasilyti tem˜ ir idòj˜ vaikams ugdyti;

•
pamokyti visus grupòs vaikus vienos ar
kitos ‰eimos Ïaidim˜, dain˜, pramog˜;

•
kartu ‰v´sti vaik˜ gimtadienius ir kitas
svarbias ‰ventes;

•
pagloboti ne tik savo, bet ir kità grupòs
vaikà, kuriam reikia paramos.

Specials ugdymo individualizavimo bdai. J˜ taikymas reikalauja individualaus dòmesio
ir laiko vienam vaikui.

•
Vardinò veikla. Pedagogas numato, kokià
veiklà individualiai pasilys gabiam ar spe-
ciali˜j˜ poreiki˜ vaikui. Ji i‰ anksto planuo-
jama, pedagogas numato bendravimo su
vaiku laikà.

•
Sutartys su pedagogu. Pedagogas susitaria,
kad vaikas i‰ pradÏi˜ pabandys atlikti tai, kà
jam silo pedagogas, o paskui galòs rinktis
tokià veiklà, kokios panoròs. Sutartys suda-
romos su tais vaikais, kurie nuolat vengia
patys rinktis kokià nors j˜ kompetencij˜
plòtrai btinà veiklà.

•
Bendra vaiko ir pedagogo veikla. Jei vaikui
trksta koki˜ nors gebòjim˜, pedagogas ga-
li numatyti konkret˜ laikà kà nors veikti
kartu su vaiku, padedant jam ∞gyti trksta-
mus gebòjimus.

•
Speciali individuali parama vaikui. Tokià
paramà vaikui gali teikti pedagogas, bet
daÏniau grupòje arba specialiuose kabine-
tuose jà teikia psichologai, logopedai, tiflo-
pedagogai, surdologai ir kiti specialistai.

•
Individualios uÏduotys ‰eimai. Pedagogas,
i‰ anksto susitar´s su ‰eima, nuolat skiria
uÏduotis ‰eimai, reikalingas menkiau susi-
formavusiems gebòjimams ugdyti: pra‰o kà
nors paskaityti vaikui, kà nors drauge su
juo stebòti, paÏaisti kalbos Ïaidim˜ ir kt.

•
Individualios ugdymo(si) programos sudary-
mas ir ∞gyvendinimas komandiniu principu.

Ugdymo individualizavimas padeda vaikui lengviau adaptuotis, sparãiau ∞gyti trkstamus ge-
bòjimus, ∞veikti ugdymo(si) spragas.
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PRIE·MOKYKLINñS GRUPñS PEDAGOGO IR
·EIMOS BENDRAVIMO BEI BENDRADARBIAVIMO
YPATUMAI

Laima Jankauskienò, Regina Rimkienò

Prie‰mokyklinio ugdymo siekiamybò – padòti vaikui ∞gyti kasdieniam gyvenimui bei sòkmingam
ugdymui(si) mokykloje btin˜ kompetencij˜ (2002). ·i siekiamybò ir lemia sàveikos su ‰eima
ypatumus prie‰mokyklinòje grupòje. Laiduoti vaiko ugdymà ir jo brandinimà mokymuisi pirmo-
je klasòje prie‰mokyklinòs grupòs pedagogui yra nelengvas uÏdavinys. Jis nelengvas todòl, kad:

•
labai trumpas vaiko ugdymo(si) laikotar-
pis ‰ioje grupòje;

•
skirtingi vaikai: j˜ i‰sivystymo lygis, po-
reikiai, gebòjim˜ ypatumai, ugdymo(si)
ir pasaulio paÏinimo bdas;

•
skirtingas kiekvienos ‰eimos socialinis,
ekonominis statusas bei kultra;

•
skirtingas tòv˜ suvokimas ir lkesãiai bei
nuostatos dòl vaiko parengimo mokyklai.

·ie pagrindiniai ypatumai ir turòt˜ skatinti pedagogus jau nuo pat prie‰mokyklinòs grupòs
lankymo pradÏios kartu su tòvais i‰siai‰kinti, aptarti ir suderinti:

•
tarpusavio bendradarbiavimo tikslus ir uÏ-
davinius;

•
vaiko pasirengimo mokyklai sampratà;

•
pagrindinius ugdymo bdus;

•
‰eimos ir pedagogo lkesãius bei susitari-
mus dòl vaiko ugdymo(si);

•
poÏir∞ ∞ penkeri˜ ‰e‰eri˜ met˜ vaik˜ ypa-
tumus.

·eimos ir prie‰mokyklinòs grupòs pedagogo bendradarbia-
vimo tikslai bei uÏdaviniai
Prie‰mokyklin´ grup´ lanko vaikai i‰ ∞vairiausi˜ ‰eim˜. Tai ∞pareigoja ugdymo institucijà, o
ypaã pedagogus siekti ‰i˜ bendr˜j˜ tiksl˜.

•
SusipaÏinti su ‰eimos socialine, kultrine aplinka, ugdymo tradicijomis, vaiko vystymosi ypa-
tumais. Priimti kiekvienà ‰eimà tokià, kokia ji yra.

•
Atskleisti ‰eimai vaiko gyvenimo prie‰mokyklinòje grupòje ypatumus.

•
Stengtis sudaryti vaikui tokias sàlygas, kad jis saugiai jaust˜si tiek namie, tiek prie‰mokyklinòje
grupòje.

•
Tapti ugdymo proceso partneriais.

Tikslams pasiekti turòt˜ bti keliami ‰ie uÏdaviniai:

•
vertinti ir gerbti ‰eimos vaidmen∞ ugdant
vaikà ugdyme – jau pirmosiomis dienomis,
esant galimybei, parodyti ‰eimos nariams,
pavyzdÏiui, kad j˜ suteikta informacija apie
vaikà jums buvo nauja ir naudinga, nes pa-
dòjo konkreãioje situacijoje;

•
pripaÏinti, kad ‰eima yra pagrindinis infor-
macijos apie vaikà ‰altinis – daÏniau domò-
kitòs, kaip vaikas jautòsi namuose, kas jam
teikia dÏiaugsmà namuose ir grupòje, kas
kelia nerimà ar kt.; reaguokite ∞ gautà infor-
macijà, nes tòvai stebi js˜ elges∞;

•
drauge su ‰eima, teiraujantis jos nuomonòs,
priimti bendrus su vaiko ugdymu susijusius
sprendimus: ar leisti vaikui nevalgyti pusry-
ãi˜, ar nemigdyti jo piet˜ miego ir kt.;

•
maÏinti ‰eimos nari˜ ∞tampà vaikui pradòjus
lankyti prie‰mokyklin´ grup´ – nuraminti
tas ‰eimas, kuri˜ vaikai nelankò ikimokykli-
nòs ∞staigos ar nebuvo vaik˜ kolektyve, paai‰-
kinti, kad vaikas gerai jauãiasi grupòje; jeigu
pastebòjote, kad yra ‰eim˜, kurios i‰gyvena
dòl kuklios vaiko aprangos ar kokio nors ne-
pritekliaus, nuraminkite ir atraskite ger˜ Ïo-
dÏi˜ tai ‰eimai bei j˜ vaikui;

•
supaÏindinti ‰eimà su (5, 6 ar 7 met˜) vai-
ko raidos ypatumais, ugdymo(si) bdais.
DaÏnai ‰eimos nariai vaikui kelia per dide-
lius reikalavimus, ypaã kai vaikas pradeda
lankyti prie‰mokyklin´ grup´ – pasilykite
‰eimos nariams literatros ir kuo daÏniau
priminkite, kad vaikai ugdosi stebòdami,
klausydami, eksperimentuodami, Ïaisda-
mi,taigi remdamiesi visais penkiais poj-
ãiais;

•
leisti ‰eimai paãiai pasirinkti jai priimtinus
dalyvavimo prie‰mokyklinòs grupòs veiklo-
je bdus – vieni tòvai noriai lankosi grupò-
je, o kiti bijo, kad, kai jie ateis ∞ grup´, vai-
kas pradòs ‰òlti, ir jie nesugebòs susitarti;
pedagogas turi stebòti ir i‰siai‰kinti, kaip
‰eima labiau mògsta bendrauti – individua-
liai ar per tòv˜ susirinkimus ir kt;

•
i‰laikyti konfidencialumà – bendraudamas
su ‰eima, pedagogas turi bti labai takti‰kas
ir subtilus. ·eimos nariai turòt˜ bti rams
Ïinodami, kad pedagogas neskleis jokios in-
formacijos apie j˜ ‰eimà nei savo kolegoms,
nei kitoms ‰eimoms. Tiek pedagogai, tiek
tòvai turòt˜ prisiminti, kad yra dalyk˜, apie
kuriuos negalima kalbòti vie‰ai.
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Kodòl ir kaip reikòt˜ paai‰kinti ‰eimai vaiko pasirengimo
mokyklai sampratà bei ugdymo bdus
Jau nuo pirm˜j˜ vaiko buvimo prie‰mokyklinòje grupòje dien˜ pedagogui reikòt˜ parodyti ‰ei-
mai, kad yra rpinamasi vaiko brandinimu mokytis pirmoje klasòje bei vertinamas vaiko gyveni-
mas „ãia“ ir „dabar“. Tòvai galvoja apie vaiko ateit∞, rengia j∞ mokyklai, gyvenimui. Rpindamiesi
vaiko ateitimi, jie daÏnai ne∞vertina vaikystòs, tarsi pamir‰ta, kad vaikystò – tai nepakartojama,
unikali vertybò ir jà reikia branginti bei puoselòti. Penkiameãiai ir ‰e‰iameãiai dar nesugeba suvok-
ti ateities taip, kaip suaugusieji. Jie nori bti mylimi, gerbiami, i‰klausomi ‰ià akimirkà. Nuo to,
kaip vaikas ugdomas vaikystòje, priklauso visas tolesnis jo gyvenimas. Todòl itin svarbu derinti
vaiko ir ugdytoj˜ interesus, neuÏgoÏti vaiko, padòti jam atsiverti. Prie‰mokyklinio ugdymo tiks-
las – laiduojant vaiko asmenybòs skleidimàsi ugdyti aktyv˜, savimi ir savo gebòjimais pasi-
tikint∞, stiprià paÏinimo motyvacijà turint∞ vaikà, sudaryti prielaidas tolesniam sòkmingam
ugdymui(si) mokykloje (2002).

·eimai paai‰kinti ir drauge aptarti pasirengimo mokyklai sampratà bei ugdymo bdus ir formas
reikia todòl, kad:

•
tai padòs tòvams geriau suvokti prie‰mokyklinòs grupòs paskirt∞ ir vaiko ugdymo(si) tikslus,
nes daugiau nei 80% ‰eim˜ ∞ klausimà: „Ko tikitòs i‰ vaiko ugdymo(si) prie‰mokyklinòje
grupòje?“ atsako, kad tikisi, jog vaikas paÏins raides, skaitmenis, i‰moks skaityti, ra‰yti, skai-
ãiuoti ir kt.;

•
tai padòs tòvams geriau suvokti prie‰mokyklinio ugdymo sampratà – ne skaitymas, ra‰ymas
ar matematika yra svarbiausi dalykai prie‰mokyklinòje grupòje, bet vaiko savaranki‰kumo,
socialinòs, sveikatos ir meninòs kompetencij˜ ugdymas;

•
tòvai geriau suvoks Ïaidimo ir kit˜ ugdymo(si) bd˜ svarbà brandinant vaikà mokyklai, nes,
kai vaikas pradeda lankyti prie‰mokyklinò grup´, daugelis tòv˜ orientuojasi ∞ Ïinias ir akade-
min∞, mokyklin∞ mokymà.

Paai‰kinti ‰eimai vaiko pasirengimo mokyklai sampratà ir ugdymo bdus bei formas pedagogas
gali labai ∞vairiai: per tòv˜ susirinkimus plaãiau supaÏindinti tòvus su Ïaidimais ir kitais ugdymo
metodais, kurie atskleist˜ tòvams dideles Ïaidimo galimybes brandinant vaikà mokyklai; pakviesti
bsimàj∞ pirmos klasòs mokytojà, kuris turòt˜ nuraminti tòvus ir paai‰kinti, kad netikslinga bsi-
màj∞ pirmokòl∞ mokyti skaityti ir ra‰yti, kad viso to jis i‰moks mokykloje; tòvams leidus, filmuoti
ugdomàjà veiklà grupòje ir parodyti filmuotà medÏiagà; suburti paramos grup´, t. y. tuos tòvus,
kurie gali padòti pedagogui paai‰kinti kitiems grupòs tòvams vaiko pasirengimo mokyklai sampra-
tà ir ugdymo bdus bei formas; parodyti, kad grupòs ugdomoji (daiktinò) aplinka ir priemonòs
(∞vairs uÏra‰ai, vaik˜ vardai ant spinteli˜ ir kitur, vardinòs kortelòs, savaitòs temos aptarimas, vai-
k˜ ir pedagogo sukurtos taisyklòs, dienotvarkò, „ryto Ïinios“, „dienos naujiena” ir kt.) skatina vai-
kà domòtis raidòmis ir skaitmenimis; kviesti ‰eimos narius dalyvauti grupòs ir ∞staigos gyvenime.
Labai daÏnai pedagogai sako, kad ‰eimos nariai nenoriai lankosi grupòje. Noròdamas paskatinti
‰eimos narius dalyvauti grupòs veikloje pedagogas turòt˜:

•
parodyti, kad ‰eimos nariai yra laukiami
grupòje, pavyzdÏiui, pasilyti paÏymòti i‰-
kabintoje lentelòje, kurià savaitòs dienà gali
ateiti ∞ grup´, o paskui drauge su vaikais
padòkoti tòvams skelbim˜ lentoje ar kt.;

•
i‰ anksto aptarti lankymosi grupòje tvarkà:
paai‰kinti, kad visada galima klausinòti,
kaip pasielgti tam tikroje situacijoje, i‰ pra-
dÏi˜ pasilyti pabti su savo vaiku, o kità
kartà – su vaik˜ grupele (ne daugiau kaip
su dviem trim vaikais);

•
leisti pasirinkti ir paklausti, kà tòvai patys
noròt˜ daryti;

•
paskatinti veiklos metu atsipalaiduoti ir
bti Ïaismingiems;

•
esant reikalui, suteikti Ïini˜ apie ‰io am-
Ïiaus vaik˜ raidos ypatumus.

Kaip suderinti ‰eimos ir pedagogo lkesãius dòl vaiko ug-
dymo(si)
Sàveikaudamas su ‰eima, pedagogas turi laikytis tvirtos ir nuoseklios pozicijos. Pirmiausia jis
pats turi pasitikrinti grupòs bendradarbiavimo su ‰eima pobd∞ ir atsakyti sau, ar:

•
jam gerai Ïinomi bendradarbiavimo su tò-
vais principai ir nuostatos ir ar jie sutampa
su prie‰mokyklinòs grupòs tikslais;

•
bendradarbiavimo bdai buvo aptarti kartu
su tòvais ir visa bendruomene;

•
jis bei kiti ∞staigos darbuotojai turi laiko pa-
sikalbòti su tòvais;

•
tòvai turi galimybi˜ ir laiko susitikti ir
drauge pasitarti;

•
grupò (institucija) parodo, kad vaikai ir tò-
vai visada yra laukiami ir vertinami;

•
tòv˜ ir kit˜ institucijos darbuotoj˜ bendra-
vimas liudija abipus´ pagarbà bei lygyb´, ar
prie‰ingai, darbuotojai laikosi „eksperto“
nuostatos ir sàmoningai kuria distancijà;

•
tòvai dalyvauja sprendÏiant bendras vaiko
(grupòs, institucijos) problemas;

•
aptartos ir nustatytos konfidencialumo i‰-
laikymo procedros;

•
grupòs met˜ programa apibendrinama, ap-
tariama kartu su tòvais.
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Jau mokslo met˜ pradÏioje pedagogas turòt˜ pasakyti tòvams, kad drauge su jais reikòs aptar-
ti vaiko ugdymo(si) klausimus ir priimti bendrus sprendimus:

•
siekiant i‰siai‰kinti vaiko poreikius, elge-
sio ypatumus, mokymosi bdus ir esamà
pasiekim˜ lyg∞ vaikui pradòjus lankyti
prie‰mokyklin´ grup´;

•
nustatant vaiko gebòjimus ir sritis, kuriose
jam reikalinga parama;

•
jeigu reikia, sudarant individualià ugdy-
mo programà;

•
aptariant, kokie ugdymo metodai bus tai-
komi brandinant vaikà mokyklai;

•
svarstant, kokios paslaugos bus teikiamos
vaikui ir kokios paramos ‰eima pageidaut˜
rengiant vaikà mokyklai;

•
vertinant vaiko per metus padarytà pa-
Ïangà.

Pedagogas gali pasitelkti ∞vairius bdus, kurie padeda suderinti lkesãius dòl vaiko ugdymo(si)
prie‰mokyklinòje grupòje: tai individuals pokalbiai; anketinò ‰eim˜ apklausa ir apklausos re-
zultat˜ pateikimas bei aptarimas; ‰eimos nari˜ lankymasis grupòje ir veikla su vaikais; ‰eimos ir
pedagog˜ bendradarbiavimo sutartis: vaikui pradòjus lankyti prie‰mokyklin´ grup´, aptariami
bendri tikslai, ‰eimos ir pedagogo ∞sipareigojimai; tòv˜ susirinkimai, kuri˜ metu pedagogas taiko
aktyvius mokymo metodus: Ïaidimus, bendrà uÏduoãi˜ sprendimà, darbà maÏomis grupòmis, re-
fleksijà, pavyzdÏiui, „Kokius Ïaidimus labiausiai mògote Ïaisti vaikystòje?“, „Kokias savybes ugdò
‰ie Ïaidimai?“ ir kt.

Galimi bendradarbiavimo su ‰eima bdai
Pedagogai savo darbe taiko daug ir ∞vairi˜ sàveikos su ‰eima bd˜. Kur∞ bdà ir kada taikyti, turò-
t˜ nuspr´sti grupòs pedagogas, atsiÏvelgdamas ∞ ‰eimos kultrà. Bendradarbiavimo su ‰eima bdai
skirstomi ∞ neformaliuosius (pokalbiai atvedant ir pasiimant vaikà, Ïinutòs ir uÏra‰˜ knygutòs,
skelbim˜ lentos, informaciniai lai‰kai ir kt.) ir formaliuosius (susirinkimai, lankymasis ‰eimose,
‰eim˜ lankymasis prie‰mokyklinòje grupòje, veikla ‰eim˜ kambaryje, tòv˜ ir vaik˜ veikla bibliote-
koje, jeigu ji yra, padòkos tòvams ir kt.). âia aptarsime tradicinius ir keletà netradicini˜ bendra-
darbiavimo su ‰eima bd˜.

Skelbim˜ lenta ir kita vaizdinò medÏiaga. Skelbim˜ lenta turòt˜ bti esteti‰ka ir ry‰ki, atkrei-
pianti dòmes∞. Informacija, medÏiaga pateikiama ai‰kiai ir struktri‰kai. MedÏiaga turòt˜ bti ak-
tuali ir ∞domi grupòs tòvams. Tai gali bti informacija apie savaitòs renginius, i‰vykas, grupòs sve-
ãius ar naujà grupòs nar∞, apie ∞domesn´ pedagogin´, psichologin´ literatrà tòvams ir apskritai
apie viskà, kas padeda tòvams geriau perprasti grupòs veiklà. ·i medÏiaga turòt˜ bti pritaikyta
grupòs ‰eim˜ kultriniam savitumui, demonstruoti pagarbà ir tolerancijà visiems skirtumams –
kultriniams, etniniams, religiniams, socialinio ekonominio statuso, ‰eimos padòties, speciali˜j˜
poreiki˜ ir kt. Skelbim˜ lentoje galòt˜ bti vietos ir tòv˜ pasisakymams, pavyzdÏiui, „·eim˜ sky-
relis“ arba „âia ra‰ote Js, tòveliai!“

Øvairs ra‰teliai tòvams apie vaiko pasiekimus, ∞gdÏius, elgesio savybes. Tai gali bti trumpa in-
formacija tòvams (ne kiekvienai ‰eimai), pavyzdÏiui, „Laurynas ‰iandien pats perskaitò eilòra‰tu-
kà“, „Domantas ‰iandien padòjo Rokui i‰mokti vaÏiuoti dviraãiu“. Tai gali bti informacija tò-
vams apie tai, kà vaikui labiausiai patinka veikti, apie naujà jo atradimà ir kt. Nors ra‰teliai yra
puiki forma bendrauti su tòvais, bet asmeninis bendravimas neturòt˜ nukentòti.

Lai‰kai. Lai‰k˜ tikslai ir temos gali skirtis. Viena i‰ galim˜ lai‰k˜ tòvams form˜ – „Penktadienio
lai‰keliai“, kuriuose pedagogas tòvams trumpai apibdina praòjusià savait´ ir supaÏindina su atei-
nanãios savaitòs grupòs planais (ketinimai vykti ∞ mi‰kà, grupòs ‰ventòs, i‰vyka ∞ teatrà, tòveli˜ dar-
boviet´ ir kt.). Tuo parodysite, kad tòvai jums yra labai svarbs, todòl jums rpi, kad jie Ïinot˜
apie tai, kas vyksta grupòje. âia pedagogui galòt˜ talkinti vaikai. Jie galòt˜ sukurti „firmin∞“ gru-
pòs lai‰k˜ popieriaus Ïenklà. Kopijavimo aparatu padaugin´s krvel´ popieriaus su „firminiu“
grupòs Ïenklu, pedagogas skatins ir vaikus ra‰yti ar pie‰ti lai‰kus vieni kitiems, kitos grupòs vai-
kams, bsimajam pirmos klasòs mokytojui ir t. t.

Tòv˜ (‰eimos nari˜, tik mam˜, tik tòv˜ ir kt.) susirinkimai. Pirmas tòv˜ susirinkimas papras-
tai vyksta ruden∞. Tada ir reikòt˜ susitarti, kaip daÏnai tòvai rinksis, i‰sirinkti tòv˜ komitetà, kuris
atstovaus kitiems tòvams sprendÏiant reikalus su institucijos vadovais, aptarti dalykini˜ susirinki-
m˜, kuriuose dalyvaus tòvai ir pedagogai, temas, bendrus projektus ir kt. Ø tokius pasitarimus gali-
ma pasikviesti institucijos direktori˜, bsimàj∞ mokytojà, kitus specialistus, bendruomenòs narius.
Pedagogas turòt˜ Ïinoti, kad labai svarbu prat´sti bendravimà ir bendradarbiavimà po susirinki-
mo.

Padòkos ‰eimos nariams uÏ paramà, pagalbà. Tòvai visada gerai jausis, jeigu sulauks pedagogo,
vaik˜ ir visos bendruomenòs padòkos nors ir uÏ maÏiausià dòmesio Ïenklà ar pagalbà siekiant kuo
kokybi‰kesnio vaik˜ ugdymo.

Mamos Kalòd˜ ‰ventei i‰keptas pyragas, tòvelio pagalba tvarkant Ïaidim˜ aik‰tel´, ‰eimos pagalba
organizuojant vasaros stovyklà, parama grupòs vaikus aprpinant popieriumi ar kitomis priemo-
nòmis, tòveli˜ para‰yta daina grupòs spektakliui ir t. t. – tai darbai, uÏ kuriuos pedagogas kartu su
vaikais neturòt˜ pamir‰ti padòkoti tòveliams.

Øvairs uÏra‰ai (knygelòs, dienora‰ãiai ir kt.), keliaujantys i‰ darÏelio ∞ namus ir atgal. ·i
bendravimo su tòvais forma galima, jeigu tòvams stinga laiko daÏniau lankytis grupòje ar jei jie ne-
turi telefono.

Tòv˜ knyga. DaÏnai ryte ∞ grup´ vienu metu ateina ne vienas vaikas. Jie daÏniausiai pedagogui
nori papasakoti „kai kà labai svarbaus“, tad tòvai ne visada turi galimyb´ pasikalbòti su pedagogu.
Tokiu atveju reikòt˜ pasilyti tòvams naudotis tòv˜ knyga, kur ∞ra‰omos Ïinutòs, informacija, ku-
ri tà dienà svarbi vaikui ir pedagogui (pedagogas neturòt˜ pamir‰ti knygà perÏiròti kasdien!).

Keletas patarim˜, kaip i‰vengti konflikt˜ bendradarbiaujant
su ‰eima
Pasistengti suprasti ‰eimos narius. Svarbu neskubòti daryti neigiam˜ ‰eimos ir vaiko vertinim˜.
Pirmiausia reikòt˜ pagalvoti, kodòl ∞vyko konfliktas, ir i‰siai‰kinti prieÏastis.

Palaukti. Pirmiausia pedagogas turòt˜ nuslopinti savo nuoskaudà ir pykt∞. Kai praeina kiek laiko,
situacija gali atrodyti ne tokia jau bloga. Palaukimas padeda nusiraminti ir ramiai ∞vertinti ∞vykius,
priimti tinkamus sprendimus ir apgalvoti veiksmus.

Imtis iniciatyvos. Reikia gerai jausti situacijà ir esant reikalui gebòti imtis iniciatyvos ir lai-
ku kreiptis ∞ ‰eimà. Pedagogas gali pasakyti: „A‰ noròãiau i‰girsti js˜ nuomon´ apie tai, kà
sumaniau“ arba „Gal galòtumòte i‰klausyti mane ir patarti?“.

Prisiimti kalt´. ·eima patiki, „atiduoda“ vaikà pedagogo atsakomybei. Pedagogui reikòt˜
vengti epizodini˜, trump˜ pokalbi˜ su ‰eimos nariais apie netikus∞ vaiko elges∞. Tai svarbu
todòl, kad nuo tos akimirkos, kai ‰eima palieka vaikà pedagogo globai, pedagogas pats atsako
uÏ viskà, kas vyksta grupòje.
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Jei nepavyko i‰spr´sti konflikto, pasikviesti treãiàj∞ asmen∞. Tai reikòt˜ daryti atsargiai,
treãiasis asmuo turòt˜ bti palankus pedagogui ir informuotas apie konfliktà.

Sàveikos su ‰eima sòkmò – pagarba ‰eimos kultrai
Sudarant bendradarbiavimo su ‰eima programà, pedagogui reikòt˜ siekti, kad joje numaty-
tos priemonòs skatint˜ partneryst´ bei pozityvius ir konstruktyvius santykius. Tai padaryti
lengviau, jei pedagogas atsiÏvelgia ∞ kiekvienos ‰eimos kultrà ir suvokia, kad:

•
vienos ‰eimos kultra nòra geresnò ar blo-
gesnò uÏ kitos ‰eimos kultrà;

•
pedagogo pagarba kiekvienos ‰eimos kult-
rai kelia teigiamus ‰eimos jausmus pedago-
go atÏvilgiu;

•
pagarba kultriniams ‰eim˜ skirtumams
padeda vaikui saugiai jaustis;

•
‰eimos kultra veikia vaiko poÏir∞ ∞ ugdy-
mà(si).

Liaudies i‰mintis sako: „Gera pradÏia – pusò darbo“. Pedagogui pradòjus dirbti su nauja grupe,
svarbu kuo greiãiau uÏmegzti pagarbius santykius su ‰eimomis. Tòvai nepaÏ∞sta vieni kit˜ ir peda-
gogo, todòl labai svarbu padòti jiems ∞gyti pasitikòjimo bei kuo daÏniau pasijusti svarbiems. Jau
pirmosiomis savaitòmis pedagogas turi stiprinti tòv˜ pasitikòjimà: skirti laiko jiems i‰klausyti, ro-
dyti susidomòjimà j˜ silymais, raginti i‰sakyti savo rpesãius, abejones ir kt. Bendradarbiauda-
mas su ‰eima pedagogas turòt˜ vadovautis ‰iomis nuostatomis:

•
pagarba – gerbti kiekvienà ‰eimà ir priimti jà tokià, kokia ji yra; esant reikalui, mokytis i‰ ‰eim˜,
semtis patirties ∞vairiais vaiko ugdymo klausimais;

•
pozityvumas – sutelkti dòmes∞ ∞ teigiamàsias ‰eimos ypatybes, veiklà organizuoti taip, kad ji bt˜
maloni tiek tòvams, tiek pedagogui; siekti, kad sàveikà lydòt˜ teigiamas tarpusavio ry‰ys, gebòti paro-
dyti ‰eimai, kad ji yra stipri ir daug kuo gali padòti;

•
nuoseklumas – suvokiant prie‰mokyklinòs grupòs ypatumus, laipsni‰kai ∞traukti ‰eimà ∞ prie‰mo-
kyklinòs grupòs gyvenimà, priminti ‰eimai, kad viskam reikia laiko;

•
individualizavimas – ‰eim˜ interesai, planai, pajamos skiriasi, todòl tai, kas gali sudominti vienas
‰eimas, kitoms gali bti visai nepriimtina ar nepadaryti jokio poveikio;

•
∞sipareigojimas – jausti atsakomyb´ uÏ teikiamà tòvams informacijà apie vaikà ir pagal galimybes
vykdyti duotus ∞sipareigojimus;

•
objektyvumas – apibdinant tòvams vaikà turòti kuo daugiau tikslesnòs ir i‰samesnòs informacijos apie
j∞, vengti i‰ankstinĩ  nuostat ;̃

•
konfidencialumas – nekalbòti apie vaikus bei j˜ ‰eimas uÏ ∞staigos rib˜, pokalbi˜, diskusij˜ su
‰eimomis informacija negalima keistis kitiems suaugusiesiems ar vaikams girdint, jeigu kas nors
teiraujasi informacijos apie vienà ar kità ‰eimà, prie‰ jà suteikiant reikia gauti ‰eimos sutikimà;

•
pasitikòjimas – pedagogas turi i‰saugoti tòv˜ pasitikòjimà: ‰eimai reikia pateikti bendrà informacijà
apie ∞staigà, grup´, diegiamà metodikà bei informacijà apie jos vaikus; uÏra‰us apie vaikus ir ‰eimas
gali skaityti tik ∞staigos, grupòs personalas bei specialistai (specialusis pedagogas, psichologas ar kt.) ir
tik esant reikalui, kai reikia padòti pedagogui.

Ainscow ir Muncey (1989) apra‰o tyrimà, kurio metu tòv˜ buvo pra‰oma nurodyti, kokià
informacijà profesionalai turòt˜ teikti ‰eimoms. Tòvai daÏniausiai pageidavo teisingos, glaus-
tos ir jiems vertingos informacijos. Tòvai pedagogams silo:

•
bendraujant su jais bti nuo‰irdiems ir at-
viriems. Pasiteisinimus ir miglotus ai‰kini-
mus tòvai paprastai supranta ir interpre-
tuoja kaip pernelyg gynybi‰kà nuostatà ar-
ba tiesiog kaip i‰sisukinòjimà;

•
mokòti klausytis ir i‰klausyti tòvus. Tòv˜
nuomone, pedagogai turi pripaÏinti, kad
visi tòvai apie savo vaikus Ïino toki˜ daly-
k˜, kuri˜ daÏniausiai neÏino pedagogai. ·i
informacija gali bti labai svarbi padedant
vaikui ∞veikti sunkumus;

•
nebijoti tòvams sakyti: „A‰ neÏinau“. Tò-
vai paprastai vertina sàÏiningumà, o tai ga-
li padòti stiprinti ‰eimos ir pedagogo part-
neryst´;

•
skatinti. Tòvams reikia pedagogo padràsi-
nimo, patarim˜, o ne kaltinim˜.
Bendraujant su ‰eima svarbiausia, kad dia-
logas bt˜ prasmingas – be ∞tampos, drau-
gi‰kas ir pagr∞stas tarpusavio supratimu.

I‰ prie‰mokyklinòs grupòs – ∞ mokyklà
Prie‰mokyklinis ugdymas – jungiamoji pakopa tarp ikimokyklinio ir pradinio ugdymo. Vienas
‰ios pakopos tiksl˜ – siekti, kad mokyklos lankymo pradÏia ir tolesnis mokymasis joje vaikui bt˜
sòkmingi.

Tad pereinamasis, adaptacijos laikotarpis vaikui bus daug lengvesnis ir mokyklos lankymo pradÏia
bus sòkminga, jeigu ‰iame procese aktyvs ir konstruktyviai bendradarbiaujantys bus abu pedago-
gai – prie‰mokyklinòs grupòs pedagogas ir pradinòs klasòs mokytojas. Svarbu, kad abu pedagogai
bt˜ susipaÏin´ su diegiamomis ugdymo programomis (Bendràja prie‰mokyklinio ugdymo ir ug-
dymosi programa ir Pradinio ugdymo programa), j˜ tikslais ir uÏdaviniais, kad abu laikyt˜si vie-
nodos brandumo mokyklai sampratos.

Galimi prie‰mokyklinio ugdymo pedagogo ir pradini˜ klasi˜ mokytojo bendradarbiavimo bdai:

•
bendri prie‰mokyklinòs grupòs ir pradinòs
klasòs vaik˜ ir pedagog˜ krybiniai, ekolo-
giniai ir kt. projektai, laikra‰ãi˜ leidyba,
koncertai, spektakliai, sporto varÏybos;

•
bendri darÏelio auklòtoj˜, prie‰mokyklinio
ugdymo pedagog˜ ir pradini˜ klasi˜ moky-
toj˜ metodiniai susirinkimai, metodinòs
dienos;
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•
∞vairi pradini˜ klasi˜ moksleivi˜ veikla dar-
Ïelyje ir darÏelinuk˜ – mokykloje (parodos,
koncertai, ‰ventòs, kelionòs, i‰vykos, eks-
kursijos ir kt.);

•
atvir˜ dur˜ dienos bsimoje klasòje (kartu su
tòvais, prie‰mokyklinòs grupòs pedagogu);

•
moksleivi˜ „Ïaidim˜ dienos“ prie‰mokykli-
nòje grupòje;

•
prie‰mokyklinòs grupòs pedagogo, pradini˜
klasi˜ mokytojo ir tòv˜ (esant reikalui ‰iuo-
se renginiuose turòt˜ dalyvauti ir kiti spe-
cialistai – logopedai, specialieji pedagogai,
socialiniai, seninijos, vaik˜ teisi˜ apsau-
gos, socialinòs paramos skyri˜ darbuotojai)
diskusijos – „apskritieji stalai“;

•
bendri prie‰mokyklinòs grupòs pedagogo,
pradini˜ klasi˜ mokytojo ir tòv˜ susirinki-
mai.
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PEDAGOGO BENDRAVIMAS SU TñVAIS,
KURIANT SPECIALIˆJˆ POREIKIˆ VAIKAMS
PALANKˆ MIKROKLIMATÑ

Regina Giedrienò

Prie‰mokyklinòs grupòs pedagogas, prie‰ susitikdamas su bsim˜j˜ ugdytini˜ tòvais, turòt˜ i‰
anksto susirinkti informacijà, kurie vaikai turi speciali˜j˜ ugdymosi poreiki˜. ·i informacija svarbi
numatant, koki˜ ugdymo(si) sàlyg˜ reikòs ‰iems vaikams integruoti ∞ prie‰mokyklin´ grup´.

Dideli˜ speciali˜j˜ ugdymosi poreiki˜ vaiko priòmimas ∞ grup´. Jei grup´ pradeda lankyti ne-
dideli˜ speciali˜j˜ ugdymosi poreiki˜ turintys vaikai, integravimosi sunkum˜ neturòt˜ kilti. Jei
kuris nors vaikas turi dideli˜ speciali˜j˜ ugdymosi poreiki˜ – judòjimo sutrikim˜, dòl kuri˜ vaiko
i‰vaizda kuo nors ypatinga, Ïymià protin´ negal´ – gali tekti kalbòtis su kit˜ vaik˜ tòvais, i‰siai‰-
kinti j˜ nuostatas, siekti, kad jie geriau suprast˜ tokià negal´ turint∞ vaikà, jo galimybes ir palan-
kiai Ïiròt˜ ∞ jo buvimà prie‰mokyklinòje grupòje. Kalbantis su tòvais galima turòti vaiko nuotrau-
k˜, jo padaryt˜ darbeli˜, plaãiau papasakoti, kà jis geba veikti, kà mògsta, kas jam nepatinka, kaip
su juo bendrauti. Siekiama, kad tòvai geranori‰kai pripaÏint˜ vaiko teis´ bti kartu su kitais, bt˜
nusiteik´ padòti.

Gerai, jei speciali˜j˜ poreiki˜ vaikas ∞ prie‰mokyklin´ grup´ ateina tada, kai  kiti vaikai su juo jau
susipaÏin´ neakivaizdÏiai. Pedagogas turòt˜ papasakoti vaikams apie naujàj∞ j˜ draugà. Turòt˜ pa-
rodyti vaikams jo nuotrauk˜ ar filmuotos medÏiagos atkarpòl´. Reikòt˜ atsakyti ∞ visus vaik˜ klau-
simus kuo natraliau – pavyzdÏiui, kad tai vaikas, kuris pats negali vaik‰ãioti; bet gali sòdòti, kad
jis mògsta formuoti mol∞, pai‰yti flomasteriais ar kt. Reikòt˜ kuo plaãiau aptarti vaiko gebòjimus ir
kaip su juo bendrauti, kad pirmàkart susitik´ vaikai nesutrikt˜, nepasimest˜. Reikòt˜ aptarti ir tas
situacijas, kuriose bsimajam draugui gali prireikti pagalbos, numatyti, kaip jam padòti: pastumti
veÏimòl∞, paduoti nukritus∞ daiktà ar kt. Apie vaikà ir jo galimybes kalbama keletà kart˜ po trupu-
t∞, o ne apie viskà i‰ karto.

Labai naudinga padòti vaikams patiems pajusti, kà rei‰kia, kai ko nors negali: vaik‰ãioti, matyti,
girdòti, suprasti, kas vyksta aplink. Vaikai gali bti paskatinami tai i‰bandyti: uÏri‰tomis akimis
susirasti Ïaidimui reikalingà Ïaislà, pereiti per grup´; uÏsiki‰us ausis bandyti suvokti, kà sako peda-
gogas ar grupòs draugas; pamòginti pabògioti, pa‰okinòti aptvarstytomis kojomis. Taip vaikai ge-
riau supranta dideli˜ speciali˜j˜ ugdymosi poreiki˜ turinãio vaiko galimybes.

Speciali˜j˜ ugdymosi poreiki˜ vaikas galòt˜ kur∞ laikà „ra‰yti“ lai‰kus vaik˜ grupei. Juose galòt˜
bti kalbama apie jo norà ateiti ∞ grup´, susirasti draug˜, kartu bti, kà nors veikti. Drauge galòt˜
bti atsiunãiama vaiko darbeli˜ bei paai‰kinimai, kaip jis juos darò. Taip vaikai dar geriau supras-
t˜, kà ir kaip su juo galima veikti.

Labai svarbus yra pirmasis vaik˜ susitikimas – vaikai galòt˜ susipaÏinti, trumpai pabendrauti. Su-
augusieji – pedagogas ir tòvai – turòt˜ pasistengti, kad pirmasis susitikimas bt˜ palankus,
dÏiaugsmingas. Vaikai, kurie daug kart˜ matò ypatingos i‰vaizdos vaiko nuotraukas ar girdòjo apie
jo bendravimo bei veiklos savitumà, paprastai tok∞ vaikà priima natraliai.

 Vòliau dideli˜ speciali˜j˜ ugdymosi poreiki˜ vaikas grupòje galòt˜ likti vis ilgiau. I‰ pradÏi˜ peda-
gogas ir tòvai turòt˜ padòti vaikams suprasti, kaip su juo bendrauti. Paskui siekiama vis natrales-
ni˜ jo kontakt˜ su kitais vaikais.
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Speciali˜j˜ ugdymosi poreiki˜ turinãio vaiko tòv˜ reagavimas ∞ vaiko sunkumus. Kitokios
pagalbos reikia tòvams, kuri˜ vaikai turi nedideli˜ speciali˜j˜ ugdymosi poreiki˜. NemaÏa ‰i˜ vai-
k˜ tòv˜ natraliai priima Ïinià apie tai, kad j˜ vaikas turi speciali˜j˜ ugdymosi poreiki˜, su tuo
susitaiko, stengiasi padòti vaikui. Tokie tòvai neslepia nuo pedagogo vaiko poreiki˜, prie‰ingai,
apie juos kalba, ai‰kina, koks yra vaikas, kokios aplinkos, globos ir ugdymo jam reikòt˜.

Taãiau yra tòv˜, kurie ilgai nesusitaiko su vaiko sunkumais. Pedagogas pastebi vaiko elgesio ir ug-
dymosi sutrikimus, o tòvai atkakliai juo neigia, vengia pedagogo arba su juo konfliktuoja. Tokiu
atveju labiausiai nukenãia vaikas. Pedagogas turòt˜ gebòti konsultuoti tòvus, pamaÏu keisdamas j˜
nuostatas ir palengvindamas emocin´ vaiko savijautà.

Tòvai neigia vaiko problemà. Tòvai pedagogui ir aplinkiniams teigia, kad vaikas „Dar prakal-
bòs“, „Jis viskà gali, tik yra lòtas“, „Jis geba, tik nekalba“.

Toks tòv˜ elgesys, psicholog˜ nuomone, rei‰kia, jog tòvai nujauãia, kad vaiko raida ne visai ∞pras-
ta, nerimauja dòl to, taãiau nenori patikòti, kad vaikas turi speciali˜j˜ ugdymosi poreiki˜. Jiems
atrodo, kad jei niekas ne∞vardins problemos, jos lyg ir nebus. Tas, kuris bando atkreipti dòmes∞ ∞
tai, kad vaiko gebòjimai skiriasi nuo kit˜ bendraamÏi˜ gebòjim˜, paÏeidÏia saugumà, griauna
slaptà vilt∞. Todòl tòvai arba vengia susitikti su pedagogu, arba yra pasireng´ reaguoti konfliktu.
Suprantama, gali bti ir kit˜ tokio tòv˜ elgesio prieÏasãi˜.

Vaikas dòl to daÏnai jauãiasi vieni‰as, nesuprastas, be pagalbos. Jis negali kalbòtis apie sunkumus
su tòvais, nes jie stengiasi „negirdòti“ vaiko problem˜. Tòvai nesistengia vaikui padòti, nes tai lyg
ir ∞rodyt˜ problemos buvimà.

Kaip elgtis. Keletà susitikim˜ reikòt˜ kalbòti tik apie vaiko laimòjimus ir taip uÏmegzti su tòvais
jiems saug˜ bendravimà.

Kai tòvai patys atkreips dòmes∞ ∞ vaiko elgesio ar ugdymosi problemas, reikòt˜ mòginti paai‰kinti,
kad jam kai kas tikrai labai nesiseka. Jei tòvai apie tai daugiau nekalba, pagyrus vaikà atsargiai
bandyti aptarti vienà ugdymosi problemà.

Tuoj pat reikòt˜ pasilyti keletà bd˜, kaip dirbti su vaiku. Jokiu bdu nereikòt˜ sakyti: „Daryki-
te kà nors“. Tai tik pykdo tòvus, nes jeigu jie Ïinot˜, kà daryti, kad vaiko raida bt˜ sòkmingesnò,
daÏniausiai tikrai padaryt˜ viskà, kà gali.

Po tam tikro bendradarbiavimo laikotarpio, jei vaiko sunkumai i‰lieka, reikòt˜ pasilyti kreiptis
specialist˜ pagalbos.

Tòvai kaltina vaikà dòl kylanãi˜ sunkum˜. Paprastai sakoma: „Jis galòt˜, bet tingi“, „Jis tyãia
taip daro, kad Jus paerzint˜“.

·ie tòvai taip pat nesusitaik´ su vaiko problema, nerimauja dòl to, taãiau jiems lengviau manyti,
kad vaikas neklauÏada, tinginys, negu pripaÏinti, kad jis turi speciali˜j˜ ugdymosi poreiki˜. Jie
guodÏiasi mintimi – jei vaikas „pageròt˜“, t. y. pasikeist˜ jo charakteris, problem˜ nelikt˜. Specia-
lieji ugdymosi poreikiai tòvams atrodo nuolatiniai, o elgesio problemos – pa‰alinamos, ∞veikia-
mos.

Vaikas jauãiasi kaltas, negeras, nevertas pagarbos, nemylimas. Tòv˜ ir vaiko energija nukreipiama
santykiams reguliuoti, o ne tikrajai problemai spr´sti. Vaikas neturi gero emocinio kontakto su tò-
vais, tòvai ir vaikas neveikia i‰vien.

Kaip elgtis. Pedagogas turòt˜ tapti vaiko draugu, patikòtiniu. Siekdamas padòti atsikratyti kaltòs
dòl ugdymosi problem˜ jausmo, turòt˜ daÏniau pagirti vaiko ketinimus, pastangas, bendravimà
su pedagogu ir kitais vaikais. Reikòt˜ daÏnai pagirti vaiko bendravimà ir pastangas tòvams.

Skirti uÏduoãi˜ pagal vaiko jògas ∞ namus, kad tòvai pamatyt˜ vaiko nusiteikimà kà nors daryti,
stengtis.

Paskui, tinkamai parinkus situacijas, atkreipti tòv˜ dòmes∞ ∞ vaiko ugdymosi sunkumus. Siekti
vaiko ir tòv˜, tòv˜ ir pedagogo partnerystòs.

Tòvai tiki stebuklingu pasveikimu. Tòvai tikisi: „Ugdomas kartu su sveikais vaikais jis visai pa-
sikeis“, „Lig ‰iol jis buvo netinkamai ugdomas, gal dabar viskas bus gerai“.

·ie tòvai su vaiko negale yra susitaik´ tik esamam momentui, jiems nepriimtina mintis, kad vai-
kas sunkum˜ turòs visà gyvenimà. Ypaã skaudÏiai jie reaguoja ∞ kalbas apie vaiko raidos perspek-
tyvà, jeigu ‰i nòra labai dÏiuginanti.

Vaikas kur∞ laikà tiki tòv˜ ∞diegta mintimi, kad viskas bus gerai, o kai Ïymesni˜ poslinki˜ nòra,
labai nusivilia. Kartais jam atrodo, kad jis privalo pateisinti tòv˜ lkesãius, bet kadangi tai ne∞ma-
noma, nuolat i‰gyvena stresà, nesòkmòs jausmà.

Kaip elgtis. Kelti vaikui tikslus pagal jo jògas. DÏiaugtis ir labai vertinti net paãius menkiausius
vaiko laimòjimus. Padòti paãiam vaikui pamatyti, jog ‰iandien geba daugiau, negu anksãiau.

Kalbòtis su vaiku apie pana‰ià negal´ turinãi˜ Ïmoni˜ pasiekimus, gyvenimo bdà.

Kalbòtis apie vaiko perspektyvà su tòvais. Tai daryti labai atsargiai, pasilyti paskaityti brandÏi˜
straipsni˜.

Bandyti padòti suvokti, kad atviras abipusis bendravimas su vaiku ir ‰ilti emociniai santykiai yra
viena i‰ svarbiausi˜ vertybi˜, auginant speciali˜j˜ poreiki˜ vaikà.

Esant reikalui, patarti tòvams kreiptis ∞ psichologus. Jie padòt˜ tòvams ∞veikti j˜ paãi˜ problemas
ir priimti vaikà tok∞, koks jis yra.

Tòvai perdòtai globoja vaikà. Tòvai stengiasi padaryti uÏ vaikà netgi tai, kà jis jau pats gana ge-
rai sugeba: maitina, nors patys teigia, kad vaikas gali valgyti pats; nenori palikti vieno greta kit˜
vaik˜, kad ‰ie jo nenuskriaust˜, ir kt.

Kai kuri˜ psicholog˜ teigimu, ‰ie tòvai yra susitaik´ su specialiaisiais vaiko poreikiais, taãiau dar
nei‰mok´ matyti vis didòjanãi˜ jo galimybi˜. Kartais tòvai taip tarsi kompensuoja miglotai suvo-
kiamà savo kalt´ uÏ tai, kad vaiko raida ne∞prasta.

Perdòtai globojamas vaikas sunkiau ∞gyja savaranki‰kumà, lòãiau ugdosi btinus ∞gdÏius, nepasi-
tiki savimi, daÏniau nusivilia savimi. Kartais perdòtai globojamam vaikui pasaulis atrodo toks ne-
suprantamas ir sudòtingas, kad jis nieko nedr∞sta imtis pats.

Kaip elgtis. Susitinkant su tòvais reikòt˜ padòti jiems suvokti, kad vaikas jau daug kà gali pats.
Apie vaiko laimòjimus reikòt˜ ra‰yti lai‰kus ∞ namus.

Pravartu sudaryti sutartis su tòvais, kad namuose ir prie‰mokyklinòje grupòje bus siekiama ugdyti
tuos paãius savaranki‰kumo ∞gdÏius: aptariama, kurie ∞gdÏiai svarbesni ir kaip j˜ siekti. Tai pa-
skatina tòvus ir namuose suteikti vaikui daugiau savaranki‰kumo.

Tòvai pabròÏia, kad aukojasi vaikui. Jeigu tòvai daro dòl vaiko viskà, kà gali, taãiau to pernelyg
nepabròÏia, jie yra tik mylintys, vaikui gero linkintys tòvai. Taãiau kartais tòtis, mama ar moãiutò
nuolat kartoja, kad jie aukojasi vaikui, kad dòl vaiko sugriuvo j˜ gyvenimas, priekai‰tauja, kad jis
nepateisina j˜ lkesãi˜. Kai kurie psichologai ai‰kina, kad taip elgiasi tòvai, kuri˜ paãi˜ socialiniai
ry‰iai su aplinka dòl btinybòs nuolat bti namuose su vaiku yra susiauròj´.
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Vaikas labai daÏnai jauãiasi suvarÏytas, nepateisinantis tòv˜ vilãi˜, kaltas dòl ‰eimoje susiklosãiusi˜
aplinkybi˜.

Kaip elgtis. Susitinkant su tòvais reikòt˜ padòti jiems suprasti, kad grupòje vaikas jauãiasi gerai,
yra pakankamai priÏirimas. Paai‰kinti, kad tà laikà, kur∞ vaikas praleidÏia grupòje, tòvai gali skirti
sau, savo reikalams, darbui.

Øtraukti tòvus ∞ bendravimà su kitais – ∞ tòv˜ komiteto veiklà, ∞ tòv˜ paramos vien˜ kitiems grupes
ir kt. ,– taip padedant uÏmegzti ir palaikyti naujus socialinius ry‰ius.

Pedagogo pagalba tòvams pirmiausia yra pagalba vaikui – tai padeda susikurti geram bendravimo
ir partnerystòs klimatui, kuris palankus vaiko ugdymui(si).
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