VAIKO RAIDOS
STEBöJIMO
ORIENTYRAI:

2-3 METAI

KALBOS SUVOKIMAS
1.
2.
3.
4.
5.

Vardinant žinomus daiktus, parodo juos paveiksl÷lyje.
Gali atpažinti daiktus, kai nurodoma jų paskirtis.
Supranta, klausimus kas? ir kur?
Supranta neiginius ne, negalima, nedaryk.
M÷gsta klausytis (10-15 min.) skaitomų nesud÷tingų pasakų, knygų ir prašo v÷l
paskaityti.
6. Padeda daiktus ant, į, po, šalia.
7. Parodo paveiksl÷lyje vaizduojamus veiksmus (valgymą, miegojimą, b÷giojimą)

SAKYTINö KALBA
1.
2.
3.
4.

Kalba 2-4 žodžių sakiniais.
Klausin÷ja kas? ir kur?
Sudaro neigiamus sakinius, pavyzdžiui: „negaliu atidaryti.
Į nesud÷tingus klausimus atsako taip arba ne, taip pat atsako į klausimus kas tai? ką
veikia?
5. Reiškia norus ir pageidavimus.
6. Vartoja daiktavardžių daugiskaitą.

PAŽINIMO GEBöJIMAI
1. Reaguoja į paprastus nurodymus: Duok man kamuolį ir kalad÷lę. Pasiimk savo
batukus ir kojinaites.
2. Pasirenka ir varto knygas su paveiksl÷liais, įvardija daiktus piešin÷liuose, viename
paveiksl÷lyje atpažįsta keletą daiktų.
3. Liesdamas skaičiuoja nuo 1 iki 3 daiktų.
4. Tapatina 4 spalvas rasdamas joms poras.
5. M÷gina žaisti su dar nematytu žaislu.

BENDRAVIMO ĮGŪDŽIAI
1.
2.
3.
4.
5.

Gali trumpai pasakyti ką daro.
M÷gdžioja suaugusiųjų veiksmus, pavyzdžiui, žaidžia namų ruošą.
D÷mesį sutelkia dar ribotai. Daugiausia išmoksta tyrin÷damas.
Pagal paskirtį naudoja 5 žaislus.
Parodo, kuris daiktas yra mažas, o kuris didelis.

SOCIALINIAI GEBöJIMAI
1. Stebi kitus vaikus, trumpam įsijungia į jų žaidimą.
2. Geba rinktis vieną iš dviejų.
3. Gina savo turtą.
4. Pradeda žaisti namus, įsijungia į nesud÷tingą vaidmeninį žaidimą.
5. Apie 5-10 minučių dalyvauja nedidel÷s grup÷s veikloje: dainuoja, ploja, šoka.
6. Skiria moterišką ir vyrišką gimines.
7. Nori viską padaryti pats.
8. Kartą paragintas geba palaukti savo eil÷s.
9. Apie 15 min. žaidžia savarankiškai.
10. Įvairius jausmus reiškia veiksmais, žodžiais, grimasomis.

VISO KŪNO JUDESIAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gerai b÷ga į priekį.
Šokin÷ja vietoje abiem kojom.
Vaikšto ant galų pirštelių.
Spiria į priekį ant žem÷s gulintį kamuolį.
Statydamas vis kitą koją, užlipa 4-6 laiptus.
Peršoka 15 cm aukščio objektą, nusileidžia ant kojų
Meta kamuolį per galvą.

PIRŠTŲ IR RIEŠO JUDESIAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suveria keturis didelius karolius.
Verčia puslapį po vieną.
Kerpa žirkl÷mis.
Laiko pieštuką ne sugniaužęs kumštyje, o tarp nykščio ir kitų pirštų.
Daug ką padaro viena ranka.
Ore br÷žia apskritimą, vertikalius, horizontalius brūkšnius. Volioja, minko, tempia,
spaudžia molį.
7. Valdo plaštaką (sukrauna daiktus vieną ant kito, sudeda nedideles detales į krūveles).

SAVITVARKOS ĮGŪDŽIAI
1.
2.
3.
4.

Valgo šaukštu beveik neišliedamas.
Geria iš vaikiško puodelio.
Nusivelka paprastą neužsegamą drabužį.
Kitiems padedant, apsivelka užsegamą apsiaustą, megztinį, nusiplauna ir nusišluosto
rankas.
5. Kitiems padedant, dieną s÷kmingai naudojasi tualetu.
6. Padeda suaugusiems į vietą sud÷ti žaislus ir priemones.
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