
Nemanykime, kad „dar anksti“... 

 
 Džiugu, kad daugelis jaunų tėvų, auginančių atžalas, stebi  savo vaikus, domisi jų raidos 

ypatumais. Lygina su bendraamžiais. Natūralu, kad tuomet kyla įvairūs  klausimai: ar normali raida, 

jei  mažylis mažai kalba? ką turi mokėti  1-3 metų vaikas? kaip paskatinti raidą?  

Žinoma, įvairi ir gausi literatūra šiandien prieinama kiekvienam.  Tik toje patarimų ir nurodymų 

gausoje nelengva susiorientuoti. Be to, neretai 

tėvams kelia nerimą gana kategoriški standartai, 

nurodantys, ką ir kiek tam tikro amžiaus vaikas 

turėtų gebėti.  Aišku viena, kad šiuolaikinėje 

visuomenėje stipriai pasikeitė požiūris į ankstyvąjį 

vaiko ugdymą, kuris apima visas vystymosi sritis - 

socialinę, emocinę, kalbinę, fizinę.  

Nors žmogaus raida vyksta visą gyvenimą, tačiau 

svarbiausi jos pamatai sudedami nuo pat 

ankstyvosios vaikystės. Noriu paminėti keletą 

svarbių dalykų, kurie gali pagreitinti, teigiamai 

paveikti tolesnę  vaiko raidą. 

  Nuo gimimo iki 3 metų žmogaus smegenys 

auga, didėdamos vidutiniškai 50 %. Taip sparčiai 

kaip iki 3 metų žmogaus smegenys jau nebeaugs ir 

nebesivystys niekada. Todėl vaiko ugdymu reikia 

užsiimti kuo anksčiau, kadangi šį gyvenimo laikotarpį žmogaus smegenų sistema vystosi 

intensyviausiai. Knygos „Po trejų jau vėlu“ autorius Masaru Ibuko rašo „Ryšių tarp smegenų 

fiziologijos ir vaiko psichologijos tyrimai parodė, kad vaiko protinių sugebėjimų ugdymo pagrindas 

– jo asmeninė patirtis pirmaisiais trejais gyvenimo metais, t.y. aktyviausiu galvos smegenų ląstelių 

vystymosi metu. Nei vienas iš vaikų negimsta jau būdamas genijumi arba kvailiu. Viskas priklauso 

nuo galvos smegenų stimuliacijos ir išsivystymo laipsnio svarbiausiais mažylio gyvenimo metais, 

t.y. pirmaisiais trejais gyvenimo metais.“  

Raidos psichologijoje sakoma, kad vaikystėje labai svarbus jausminis suvokimas. Tai visų 

kitų žmogaus pojūčių pagrindas. Sakoma, kad visą pasaulėjautą formuojame per savo jutimo 

organus: regos, uoslės, klausos, lytėjimo, skonio. Todėl pageidautina pasirūpinti visomis vaiko 

juslėmis. Pavyzdžiui, kad lavėtų vaiko klausa, rekomenduojama visą laiką kalbėtis su vaiku, jam 

skaityti, dainuoti. Norint patenkinti mažylio poreikį žaisti, liesti įvairius paviršius, medžiagas reikia 

duoti jam molio, rankų dažų. Socialinių mokslų daktarė A. Brazauskaitė sako: „Nukreipkime savo 

žvilgsnį į mažylio delniukus ir pirštukus: jis liečia, tyrinėja įvairius daiktus, maigo, baksnoja molį. 

Rankutę įkiša į dažus, brauko, plekšnoja. Piršteliai šokinėja taip, lyg vaikas grotų fortepijonu. Iš  

pasitenkinimo mažyliui tįsta seilė, visas dėmesys sutelktas į šį „darbą“ .Darbas su dažais teigiamai 

veikia mažylio spalvų suvokimą ir atmintį. Piešiant sutvirtėja ryšiai tarp galvos smegenų dešiniojo 

ir kairiojo pusrutulių, lavėja vaiko kūrybiškumas, savivoka, sensorika, smulkioji motorika. Todėl 

tėvai, kurie aktyviai užsiima tuo, pastebi akivaizdžią mažylio vystymosi pažangą. Ne mažiau svarbu 

ir tai, kad  piešimo metu vaikas patiria daugybę teigiamų emocijų. 

 Pasak dr. A. Brazauskaitės „piešimas vaikystėje tokia pat natūrali ir spontaniška veikla, kaip 

žaidimas, vaikščiojimas, kalbėjimas žodžiais. Nėra puikesnės pirštukų mankštos už žaidimus su 

dailės priemonėmis. Piešiant lavinama smulkioji motorika, sensomotorika, įsivaizdavimas, emocinė 

raiška. Tyrinėdamas medžiagas ir žaisdamas su jomis, vaikas turi galimybę visa tai asocijuoti su 

aplinkos įvykiais ir veiksmais. Pirštukais ir rankytėmis spaudžiama, glostoma, maigoma. Liesdamas 

medžiagas, vaikas kaupia skirtingą sensorinį patyrimą. Šiame procese pirštukų judesio amplitudė 

labai plati, ji gali būti prilyginama tik grojimui kanklėmis ar fortepijonu. Asociacijos, 

įsivaizdavimas, nusakymas siekiant išreikšti patyrimą skatina sąvokų ir kalbėjimo formavimąsi. 

Ankstyvojoje vaikystėje piešiant daug lengviau išreikšti savo patirtį, jausmus nei žodžiais. Piešimas 

– tai kompleksiškas procesas, įtraukiantis judesių įgūdžius, akių - rankos koordinaciją, jutimus, 

įsivaizdavimą, kūrybą ir t.t.“ 

Kai kuriose Europos šalyse praktikuojamas piešimas nuo pat kūdikystės, t.y. nuo 6 mėnesių 

amžiaus. Menotyrininkų pastebėjimu kūdikių piešiniai turi bendrų bruožų su impresionistų 

paveikslais, kuriuose dominuoja intuityvios tapybos metodas. 



Meninė veikla ir vaizduojamoji kūryba yra veiksmingi harmoningos asmenybės ugdymo 

įrankiai jau nuo pat vaiko gimimo. Mokslininkų tyrimai rodo, kad veikiami  turtingos muzikinės 

aplinkos ir tinkamo ugdymo lavėja vaiko muzikiniai gabumai  Ankstyvoji muzikinė patirtis daro 

akivaizdžią įtaką tolesnei muzikinių gabumų raidai. Vaikystės muzikiniai įspūdžiai ir ankstyvas 

meninis ugdymas teigiamai veikia vaiko kalbos bei matematinius gebėjimus.  

Vaiko smegenų vystymasis yra tiesiogiai susijęs su smulkiosios motorikos lavinimu. Apie 

didelę smulkiosios motorikos lavinimo naudą žinojo dar mūsų proseneliai, o mes iki šiol su savo 

vaikučiais naudojame jų atrastus lavinamuosius žaidimus su pirštukais. Rusų pedagogas V. 

Suhomlinskis rašė: „Vaiko protas sukoncentruotas jo pirštukų galiukuose“. Žymus vokiečių 

mokslininkas E. Kantas rankas vadino galvos smegenų pusrutulių matomąja dalimi. Italų humanistė 

ir pedagogė, visame pasaulyje žinomos metodikos autorė Marija Montesori savo darbe su vaikais 

taip pat sėkmingai naudojo smulkiosios motorikos įgūdžius. Sklandi vaiko kalba ir pirštukų 

miklumas yra tarpusavyje susiję: kairiojoje kaktos srityje yra už kalbą „atsakinga“ Broca sritis. Ji 

tiesiogiai susijusi su rankų ir kalbos padargų (t.y. smulkiąja) motorika. Taigi kuo aktyviau juda 

pirštukai, tuo daugiau impulsų gauna Broca sritis, tuo palankesnės sąlygos greičiau išmokti kalbėti.  

Mokslininkai fiziologai jau seniai patvirtino intelekto ir rankų motorikos neatsiejamąjį ryšį: 

kuo šiuolaikiškesnė smulkiosios rankų motorikos metodika, tuo geriau yra išsivystę mažylio loginis 

mąstymas, dėmesys, atmintis, kalba ir intelektas.  Smulkiosios motorikos įgūdžių lavinimas turi 

įtakos tolimesniam vaiko gyvenimui – tam, kad jis pats galėtų apsirengti, piešti ir rašyti, o taip pat 

atlikti daugybę įvairiausių buitinių ir mokymo užduočių vaikas turi lavinti plaštakos ir pirštukų 

koordinuotus judesius. Įvertindami išlavėjusios rankų motorikos įtaką vaiko raidai, pedagogai ir 

psichologai jau nuo 2-3 mėnesių rekomenduoja pradėti aktyviai lavinti vaiko pirštukus.  

Todėl  norisi paraginti mamas ir tėčius ir priminti, kad su vaiku reikia pradėti aktyviai 

bendrauti ir užsiimti dar gerokai prieš tai, kai jis ištars savo pirmus žodžius ir padarys savo pirmus 

žingsnelius, nes nuo pat mažens meninė ir pažintinė veikla yra labai susijusios. O įdėjus  pastangų, 

tikėtina, kad rezultatai  išsklaidys bet kokius nuogąstavimus dėl  raidos nesklandumų. 
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