VAIKO RAIDOS
STEBöJIMO
ORIENTYRAI:

4-5 METAI
KALBA
1. Taisyklingai taria beveik visus kalbos garsus.
2. Pats pradeda pokalbį su to paties amžiaus vaikais bei suaugusiais.
3. Pasakoja pie tai ką sukūr÷.
4. Raiškiai deklamuoja eil÷raščius.
5. Supranta palyginimus pvz.: gražus, gražesnis, gražiausias.
6. Kalb÷damas vartoja sud÷tinius sakinius.
7. Kalba apie prižastis vartodamas jungtukus nes, kad, kod÷l.
8. Atpasakoja teksto turinį, nors gali supainioti faktus.
9. Pradeda sekti trumpas pasakas, istorijas,
10. Pasakoja apie tai, ką mato paveiksl÷liuose.

SOCIALINö IR EMOCINö RAIDA
1. Sutaria su suaugusiais ir vaikais.
2. Kai reikia, moka paprašyti pagalbos.
3. Paslaugus, padeda kitiems.
4. Iškilus konfliktinei situacijai, sugeba mandagiai paaiškinti kitiems.
5. Žaidžia šalia vaikų vienas.
6. Žaidžia su vienu ar dviem vaikais.
7. Žaidžia nesud÷tingus stalo žaidimus.
8. Netrukdo kitiems žaisti.
9. Bendrauja su daugeliu vaikų.
10. Pasidalija su kitais žaislais.
11. Realiai suvokia savo geb÷jimus, kas sekasi gerai, kas prasčiau.
12. Laikosi taisyklių, moka paaiškinti, motyvuoti vienokį ar kitokį savo elgesį.
13. Gerbia ar užjaučia neįgalius, senyvo amžiaus žmones.
14. Atidus ir d÷mesingas gyvūnams ir augalams.

PAŽINIMO ĮGŪDŽIAI
1. Pažįsta ir randa aplinkoje pagrindines spalvas.
2. Grupuoja, klasifikuoja daiktus pagal vieną savybę.
3. Skaičiuoja iki 10 ir daugiau.
4. Pasakoja apie tai kas buvo vakar, šiandien, kas bus rytoj.
5. Žino medžių, g÷lių ir kt. augalų, gyvūnų pavadinimus.
6. Turi elementarių žinių apie saugų eismą.
7. Moka atmintinai 4-5 eil÷raščius.
8. Domisi knygel÷mis, TV laidomis.
9. Domisi raid÷mis ir žodžiais.
10. Pažįsta keletą didžiųjų raidžių.
11. Kopijuoja savo vardą.
12. Yra labai smalsus, dažnai klausin÷ja.
13. Nupešia žmogeliuką iš 6 atpažįstamų dalių (galvos, liemens, rankų, kojų).Sugeba
atpažinti ir palyginti savo kūno dalis su palygintomis.
14. Stebi kas vyksta jį supančiame pasaulyje, eksperimentuoja.

VISO KŪNO JUDESIAI
1. Eina, b÷gioja įveikdamas kliūtis.
2. Eina atbulas.
3. Šokin÷ja pakaitomis ant vienos ir kitos kojos.
4. Šokin÷ja nuo paaukštinimo.
5. Pralenda pro įvairaus pločio ir aukščio įrengimus.
6. Eidamas suoleliu, rąstu apsisuka ir sugrįžta atgal.
7. Lipa aukštyn kop÷t÷l÷mis.
8. Meta kamulį kitam.
9. Sugauna teniso kamuoliuką, mestą iš 1 metro.
10. Ridena kamuolį, pataiko į vartus.
11. Varo kamuolį vietoje (5-6 ir daugiau kartų).
12. Klausydamas muzikos keičia judesių spartą.
13. Važin÷ja dviračiu ir geba pasukti.

PIRŠTŲ IR RIEŠO JUDESIAI
1. Sulanksto popierių į kelias dalis.
2. Apvedžioja geometrines figūras.
3. Iškerpa žirkl÷mis nupieštas figūras, daiktus.
4. D÷lioja ornamentus kaip smulkias mozaikas.
5. Konstruoja iš stambesnių konstrukcijų.
6. Piešia ir tapo naudodamas įvairias priemones.
7. M÷gdžioja rašymą ir parašo keletą dižiųjų raidžių.
8. Br÷žia linijas, apskritimus, užbrūšniuoja tuščias erdves.
9. Žaisdamas pirštelių žaidimus, geba judinti atskirus pirštus.
10. Moka tinkamai ištepti klijais ir suklijuoti.
11. Įveria siūlą į adatą.

SAVARANKIŠKUMO ĮGŪDŽIAI
1. Geba savarankiškai nusiplauti rankas, veidą, valytis dantis, bet dažnokai reikia
priminti, paraginti.
2. Stegiasi pats apsirengti, nusirengti.
3. Susivarsto batų raištelius.
4. Užtrauktuko vieną pusę įstato į tam skirtą vietą ir užtraukia.
5. Priminus tvarko savo daiktus, žaidimo vietą.
6. Pavalgo be suaugusių pagalbos.
7. Nori būti svarankiškas, bet kai nepasiseka, kreipiasi į suaugusįjį ar draugą.
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