
KOKIUS ĮGŪDŽIUS TURI TURĖTI VAIKAS? 
(paruošta remiantis Portage ankstyvojo ugdymo programa) 

 

4-5 metų 5-6 metų 
BENDRAVIMO ĮGŪDŽIUS: 

 
    -Prašyti pagelbėti, kai negali apsieiti pats 
(vonioje,  panorėjęs gerti); 
     -Kalbėtis su suaugusiais; 
     -Pakartoti eilėraštį, dainelę ar pašokti 
kitiems; 
   -Dirbti namų ruošos darbus savanoriškai 20-
30 min.; 

-Atsiprašyti, kai jam neprimenama 75%; 
-Dirbti pasikeisdamas su 8-9 vaikais ir t. t.  

BENDRAVIMO ĮGŪDŽIUS: 
 

-Pasakyti apie savo jausmą: pyktį, laimę, 
meilę; 
-Žaisti su 4-5 vaikais be nuolatinės priežiūros 

ar vadovavimo; 
-Paaiškinti kitiems žaidimo taisykles ar 
veiksmus; 
-Pamėgdžioti suaugusiojo veiksmus; 
-Laikytis protavimo reikalaujančio žaidimo 
taisyklių ir t.t. 
 

 
 

SAVITARNOS ĮGŪDŽIUS: 

-Nuvalyti savo skudurėliu tai, ką išlaistė; 
-Vengti nuodų ir kenksmingų medžiagų; 
-Atsisagstyti (užsisagstyti) savo drabužius; 
-Nuimti indus nuo stalo; 
-Sujungti ir užtraukti išskiriamą užtrauktuką 
ir t.t. 
 

 

SAVITARNOS ĮGŪDŽIUS: 

 -Pasirinkti drabužius pagal orą bei 
atitinkančius progą; 
-Sustoti neperspėtas šaligatvio pakraštyje (prie 
gatvės), pasižiūrėti ir pereiti gatvę; 
-Apsitarnauti prie stalo pats, perduoti indą su 
patiekalu; 
-Atsakyti už vieną namų ruošos darbą, 

atliekamą kasdien (pvz.: padengti stalą, išnešti 
šiukšles); 

-Eiti vienas pats į darželį, žaidimo aikštelę 
arba parduotuvę netoli namo ir t.t.  

PAŽINIMO ĮGŪDŽIUS: 

-Paimti nurodytą daiktų skaičių; 
-Pasakyti paros laiko pavadinimą, susijusį su 
tam tikra veikla; 
-Pasakyti, ko trūksta, kai pašaliname vieną 
daiktą iš trijų; 
-Įvardyti 8 spalvas; 
-Piešti žmogų (galvą, liemenį, kojas, rankas) ir 
t.t. 

PAŽINIMO ĮGŪDŽIUS: 

-Suskaičiuoti iki 20 daiktų ir pasakyti, kiek yra; 
 -Parodyti savo kairę ir dešinę pusę; 
 -Parašyti savo vardą; 
 -Pasakyti kuris daiktas pirmas, antras, trečias; 
 -Žinoti raidyno raides; 
 -Kopijuoti rombą; 
 -Pasakyti savo gimimo mėnesį ir dieną ir t.t.    
         

 
 



MOTORIKOS ĮGŪDŽIUS: 

-Bėgti keičiant kryptį; 
 -Eiti suoliuku ar rąstu išlaikant pusiausvyrą; 
 -Šokti 10 kartų pirmyn neparvirsdamas; 
 -Peršokti virvutę, pakeltą 5 cm; 
 -Šokti atbulas 6 kartus; 
 -Mesti ir pagauti didelį kamuolį; 
 -Iškirpti 5 cm skersmens skritulį ir t.t. 

 

 

MOTORIKOS ĮGŪDŽIUS: 

-Rašyti atskiras spausdintas raides popieriaus 
lape; 
 -Eiti suoleliu arba rąstu pirmyn ir atgal, šonu; 
 -Suptis sūpuoklėse pats įsisupdamas, pats 
susistabdydamas; 
-Padaryti paprastus daiktus iš popieriaus pagal 
pavyzdį; 
 -Pakelti bėgant daiktą nuo žemės; 
 -Gaudyti viena ranka minkštą kamuolį ir t.t. 

KALBĖJIMO ĮGŪDŽIUS: 

-Vykdyti 3 nuoseklius nurodymus; 
 -Parodyti, kas paveikslėlyje nelogiškai; 
 -Vartoti sudėtinius sakinius; 
 -Pasakyti paskutinį sakinio žodį, kurio trūksta; 

 

 

KALBĖJIMO ĮGŪDŽIUS: 

-Vartoti prielinksnius „per", „pro", „šalin", 
„iš", „link", „nuo", „ant", „prieš"; 
 -Atsakyti į klausimą: „Kodėl?" su paaiškinimu; 
 -Derinti skaitvardį, būdvardį ir daiktavardį; 
 -Vartoti taisyklingai žodžius „vakar", „rytoj" ir 
t.t.             
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