
VAIKO RAIDOS 
STEBöJIMO 
ORIENTYRAI: 

 
 
 
 
 

3-4 METAI 
 
 

KALBOS SUVOKIMAS 
 
 
1. Pradeda suvokti sąlygos sakinius jeigu ... tai arba kadangi. 
2. Paeiliui įvykdo 2-3 tarpusavyje susijus nurodymus. 
3. Supranta, kai žaidžiant jam sakoma: įsivaizduok, kad mes... 
 
 
 
 
 



SAKYTINö KALBA 
 
1. Kalba 4-5 žodžių sakiniais. 
2. Pasakoja apie praeities nutikimus. 
3. Vartoja veiksmažodžių būtąjį laiką. 
4. Kalba apie save, naudodamas įvardžius aš, mane. 
5. Gali padeklamuoti bent vieną eil÷raštuką ar padainuoti dainelę. 
6. Kiti gali suprasti, ką vaikas šneka, bet kalbant vis dar pasitaiko tarties klaidų. 
7. nor÷damas ką nors sužinoti, klausia kas?, kod÷l?  
8. Atsako į klausimus kas?, kod÷l? ir kaip? 
 
 

PAŽINIMO GEBöJIMAI  
 
1. Įvardija 4 spalvas. 
2. Sugrupuoja kalad÷les ir žiedus pagal dydį. 
3. Mato ir apibūdina iškilusį sunkumą. 
4. Atlieka 2-3 dalių meninį sumanymą. 
5. Teiraujasi, klausia kod÷l? ir kaip?, reikalaudamas paprastų atsakymų. 
6. Moka suskaičiuoti 7 daiktus. 
 
 

BENDRAVIMO ĮGŪDŽIAI 
 
 
1. Aiškiau suvokia daiktų funkcijas ir grupavimą, pavyzdžiui l÷lių namelio baldus 

sud÷lioja į atitinkamus kambarius, sugrupuoja piešinius. 
2. Ima suvokti praeitį ir dabartį, pavyzdžiui: vakar ÷jome į teatrą, šiandien einame į 

biblioteką. 
 
 

VISO KŪNO JUDESIAI 
 
 
1. Apib÷ga kliūtis. 
2. 5-10 sekundžių išstovi ant vienos kojos. 
3. Šokin÷ja ant vienos kojos. 
4. Stumia, traukia, vairuoja ratukinius žaislus. 
5. Nučiuožia ledo kalneliu. 
6. Pagauna jam mestą atšokusį kamuolį. 
7. Nulipa 4-6 laiptus, statydamas vis kitą koją. 
8. Važin÷ja triratuku, jį vairuoja. 
9. Verčiasi kūlio pirmyn ir atgal. 
 
 
 



PIRŠTŲ IR RIEŠO JUDESIAI 
 
1. Pastato devynių kalad÷lių bokštą. 
2. Br÷žia ore kryžiaus ženklą. 
3. Žaidžia su moliu, sm÷liu ( lipdo bandutes, gyvatukes, sausainius). 
4. Abiem rankom atlieka nesud÷tingus veiksmus ( atsuka dangtelį, naudoja kiaušinių 

plakiklį, ištraukia vinį). 
5. Apibraukia šabloną. 
6. Perkerpa popierių. 
 
 

SOCIALINIAI GEBöJIMAI 
 
1. Pradeda bendrauti su kitu vaiku ar suaugusiuju. 
2. Dalinasi žaislais, priemon÷mis  ar valgiu. 
3. Pradeda žaisti vaidmeninius žaidimus, vaidina sceneles ( pavyzdžiui namus, 

keliones, žv÷ris). 
4. Nor÷damas pasinaudoti kitiems priklausančiais, paprašo leidimo. 
5. 10-15 minučių dalyvauja nedidel÷se, aukl÷tojos vadovaujamos grupel÷s veikloje. 
 
 

SAVITVARKOS ĮGŪDŽIAI 
 
1. S÷kmingai įsipila iš mažo ąsot÷lio. 
2. Užsisega ir atsisega drabužių sagas. 
3. Plaunasi rankas. 
4. Savarankiškai naudojasi tualetu. 
5. Pats valgo įvairų maistą naudodamasis šaukštu, šakut÷mis ir stikline. 
6. Apsiauna. 
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