VAIKO RAIDOS
STEBöJIMO
ORIENTYRAI:

5-6 METAI
KALBA
1. Kalba ypač daug ir palyginti taisyklingai.
2. Klausin÷ja ką reiškia nežinomi žodžiai.
3. Gali paaiškinti kai kurių žodžių reikšmes.
4. Gramatin÷ vartosena nedaug skiriasi nuo suaugusiųjų..
5. Moka atmintinai 4-5 eil÷raščius.
6. Moka patarlių, mįslių, priežodžių.
7. Pasakoja apie įvykį ar išgalvotas istorijas.
8. Nuosekliai d÷sto savo mintis.
9. Pastebi savo ir draugų kalbos klaidas , jas taiso.
10. Pasakoja ir apibūdina grožin÷s ir pažintin÷s literatūros knygelių iliustracijas.

SOCIALINö IR EMOCINö RAIDA
1. Suvokia savo šeimą kaip kartu gyvenančius žmones.
2. Suvokia ne tik savo, bet ir kitų šeimų buvimą.
3. Suvokia, kad be namų ir darželio yra kitas pasaulis.
4. Supranta ir prisitaiko prie darželio dienotvark÷s ir taisyklių.
5. Bendrauja ir sutaria su bendraamžiais ir suaugusiais.
6. Pasidalija su kitais daiktus, žaislus.
7. Žaidžia šalia kitų vaikų vienas; su vienu ar dviem vaikais.
8. Dalyvauja grupiniuose žaidimuose.
9. Neverkia išsiskirdamas su t÷vais.
10. Džiaugiasi savo laim÷jimais.
11. Tausoja, saugo savo ir kitų žaislus, daiktus.
12. Iškilus nes÷kmei, paguodžia kitus, padeda.
13. Seka kitų pavyzdžiu.
14. Gerbia ir užjaučia neįgalius, senyvo amžiaus žmones.

PAŽINIMO ĮGŪDŽIAI
1. Žino ir pasako kur gyvena.
2. Skiria spalvas, suranda jas aplinkoje bei pavadina.
3. Suvokia ir paaiškina kitiems pagrindines eismo taisykles.
4. Išmano iš ko pagaminti daiktai, nusako jų paskirtį.
5. Rūšiuoja, klasifikuoja daiktus pagal dydį, formą, spalvą.
6. Supranta ateities įvykių laiką.
7. Skaičiuoja iki 10 ir daugiau, atpažįsta skaitmenis.
8. Pažįsta daug raidžių, bando skaityti.
9. Išvardija savait÷s dienas.
10. Išvardija metų laikus ir nusako jų požymius.
11. Tiksliai vartoja sąvokas vakar, šiandien, rytoj,.
12. Domisi literatūra, TV laidomis.
13. Turi žinių apie suaugusiųjų darbą, profesijas.
14. Domisi Lietuvos ir pasaulio istorija.

VISO KŪNO JUDESIAI
1. Eina, b÷gioja laisvai įveikdamas kliūtis.
2. Gali nušokuoti į priekį 2 metrus..
3. Šokin÷ja nuo įvairių įrengimų lengvai atsispirdamas abiem kojomis.
4. Pab÷ga nuo gaudančio.
5. Šokin÷ja per virvutę.
6. Pralenda pro įvairaus pločio ir ilgio kliūtis.
7. Išlaiko pusiausvyrą l÷čiau ar greičiau eidamas siaurais paaukštinimais.
8. Laipioja ir kybo ant įvairių įrengimų.
9. Dešiniąja ranka atmuša kelis kart nuo žem÷s atšokusį kamuolį.
10. Varo kamuolį pirmyn bei valdo jį kojomis.
11. Juda ir keičia judesius paisydamas muzikos tembro ir pobūdžio.
12. Važin÷ja dviračiu, paspirtuku ir riedučiais.

PIRŠTŲ IR RIEŠO JUDESIAI
1. Lanksto iš popieriaus ir kitų medžiagų įvairius daiktus.
2. Gerai valdo ir laiko rašymo, piešimo, tapymo ir kt. priemones.
3. Viską atlieka dešiniąja ( ar kairiąja ) ranka.
4. Kopijuoja ar rašo savo vardą.
5. Parašo skaitmenis nuo 1 iki 10.
6. M÷gdžioja laiško, recepto rašymą.
7. Konstruoja iš smulkių detalių įvairius modelius.
8. Pats nupiešia ir iškerpa įvairius daiktus, figūr÷les.
9. Tvarkingai tepa klijus, bando siuvin÷ti, nerti vašeliu.
10. Moka pilstyti vandenį iš vieno indo į kitą.
11. Kuria įvairius menin÷s veiklos darbelius iš smulkių detali, s÷klų ir kt.

SAVARANKIŠKUMO ĮGŪDŽIAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Savarankiškai nusiprausia, valo dantis, nueina į tualetą. Susišukuoja.
Savarankiškai nusirengia ir apsirengia.
Padeda žaislus į vietą, pastebi netvarką.
Atlieka įsipareigojimus ir konkrečias užduotis.
Rūpinasi savo fiziniu saugumu.
Pats sprendžia.
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