
MOTORINĖ RAIDA
 

atlikdamas sudėtingesnius smulkiosios ir stambiosios motorikos pratimų

derinius (važinėjimas dviračiu, batraiščių užrišimas, rašymas, piešimas);

atlikdamas smulkiosios motorikos judesius, reikalaujančius tam tikros jėgos

amplitudės: sunku vaizduoti objektus tam tikro dydžio, tam tikrose ribose, pvz.,

spalvindami gali išlįsti už piešinio kontūro ribų, nesilaikyti rašymo linijų, „rėmų”

ir pan.;

piešdamas, rašydamas, karpydamas, kopijuodamas, kai reikalinga tai atlikti

greitesniu tempu;

mokantis taisyklingai laikyti rankoje piešimo ar rašymo priemonę (atraminiais

jiems yra didysis ir bevardis pirštai, tai trukdo atlikti plastiškus rankos judesius,

reikalingus rašymui ir piešimui;

mokantis tinkamai naudotis peiliu ir šakute;

apčiuopiant atpažindamas daiktą pagal jo formą. 

Jei vaiko motorinė raida VĖLUOJANTI ar SUTRIKUSI, jis gali patirti SUNKUMŲ:

TURINYS

Motorinės raidos
svarba ir sunkumai
jai vėluojant ar
sutrikus

Ženklai, įspėjantys
apie vėluojančią
motorinę raidą

ATMINTINĖ:
ankstyvoji vaiko
motorinė raida 

 

KODĖL JI TOKIA SVARBI?
 

Judesių raida yra pagrindas tolimesnei pažintinei ir kalbos raidai. Motorinė sistema

leidžia vaikui tirti aplinką, bendrauti su kitais žmonėmis, užmegzti draugystės

ryšius, pažinti aplinkinį pasaulį. Stambiosios ir smulkiosios motorikos išsivystymas

leidžia vaikui koordinuoti kūno dalių judesius, išlaikyti pasirinktą judėjimo kryptį ir

greitį, dozuoti jėgą. 

VILNIAUS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA



jiems greitai paskausta ranka rašant ar piešiant; 

labai sunkiai sekasi atlikti izoliuotus rankų pirštų judesius (pirštukų žaidimai,

rankų pirštų sunėrimai ir kt.); 

vaikas savaip laiko rašiklį ar piešimo priemonę – apglėbia visais pirštais arba

laiko kumštyje;

patiria sunkumų apskaičiuodami judesio jėgą, kai reikia atlikti veiksmus pincetu,

su sąvaržėle ir pan. 

nepavyksta pilnai pasilenkti per liemenį į priekį ir atsilenkti atgal;

negali tiesia nugara sėdėti ant grindų pilnai ištiesę kojas į priekį;

sunku atlikti ritmiškus judesius (šokių, šuoliukų);

dėl pernelyg didelės jėgos naudojimo, dažnai lūžta jų pieštukai;

negali atlikti kūlversčio;

smulkiosios motorikos judesiai grubūs, netikslūs, todėl vengia smulkiosios

motorikos užduočių;

dėl rašymo ar piešimo metu įtempimo perkėlimo į pečius, dažnai nesigauna

ryškios linijos arba jos nepavyksta tiksliai;

jiems sunkiai sekasi dinamiški judesiai, kurie reikalingi žaidimams su kamuoliu,

bėgimui.

 

Dėl sulėtėjusios motorinės raidos vaiko JUDESIAI gali būti NEHARMONINGI:

nerangi eisena, lėtas bei „sunkus” bėgimas;

sunkumai bandant pašokinėti ant vienos kojos;

judesių plastiškumo trūkumas (gali būti pastebima, kai reikia lipti laiptais – jie

pristato koją, o ne keičia vieną su kita);

buvimas prasižiojus, pasitaiko seilėtekis;

sunkumai atliekant energingus, jėgos reikalaujančius judesius (kamuolio metimas,

lipimas kopetėlėmis);

judrių žaidimų vengimas;

apkūnumas.

Vaikams, kuriems sunku suderinti stambiosios ir smulkiosios motorikos judesius,
būdinga:

Ženklai, įspėjantys apie
vėluojančią motorinę raidą



sunkiai išlaiko pusiausvyrą balansuodami (eidami per apverstą suolą, siaurą

rąstą);

gali stovėti ant vienos kojos tik labai trumpą laiką, stengdamiesi išstovėti atlieka

kompensuojančius, pusiausvyrą palaikančius judesius kūnu, rankomis (dauguma

4,5-5 metų vaikų gali stovėti ant vienos kojos 5 sekundes, 6-10 metų iki 12

sekundžių);

sunkiai sekasi klūpėti (ne sėdėti) ant kelių;

dažnai užkliūva, griūna;

sunkiau fiksuoja žvilgsnį sekdami judantį objektą;

vėliau nei kiti vaikai išmoksta važiuoti dviračiu;

gulint ant pilvo negali vienu metu išlaikyti pakeltos galvos, rankų ir kojų (lėktuvo

poza);

su malonumu triukšmauja, patinka, kai suaugęs juos ilgai suka už rankų aplink

save, mėto į viršų;

sunkiai įsimena dainas, eilėraščius, daugybos lentelę, tardami žodžius gali

iškreipti garsų eiliškumą;

sunkiai diferencijuoja panašius garsus, neskiria panašiai skambančių žodžių;

išsiskiria prasta akies–rankos koordinacija, tai pasireiškia sunkumais gaudant

kamuolį, piešiant, pilant skystį į indelį;

patiria sunkumų suvokdami erdvę.

Motorinio vystymosi nepakankamumas gali pasireikšti ir PUSIAUSVYROS
SUVOKIMO TRŪKUMU.

Pusiausvyros sistema reikšminga dėl ryšių su regimuoju ir klausos suvokimu. Jei

sutrinka pusiausvyros suvokimas, vaikams ne tik sunku koordinuoti kūno judesius,

bet ir kontroliuoti akių raumenis, analizuoti regimąją informaciją, koordinuoti
akies–rankos judesius.

Pusiausvyros suvokimo trūkumą turintiems vaikams būdinga: 

Ženklai, įspėjantys apie
vėluojančią motorinę raidą



sportinių užsiėmimų vengimu;

nenoru veikti su judančiais įrenginiais, sūpynėmis, kamuoliu ir pan.;

vengimu šokinėti nuo bet kokio aukščio pakylų, baime laipioti kopėtėlėmis

(švediška sienele);

baime balansuoti ant rąsto;

nenoru lenkti galvą žemyn atliekant kūlverstį, mėginant stovėti ant galvos;

pykinimu atliekant sukimosi judesius, kai pykinimas nepraeina ilgesnį laiką;

baime prarasti pusiausvyrą atliekant nesudėtingus sukimosi judesius;

lipant laiptais stipriai įsikabina į turėklus;

dažnu nesėkmingu griuvimu save traumuojant, dėl to praeina noras veikti;

bendravimo vengimu, menka saviverte. 

Vaikai, kurių pusiausvyros suvokimas sutrikęs, gali IŠGYVENTI BAIMĘ ir

NEPASITIKĖJIMĄ ATLIKDAMI JUDESĮ.

Jie nenoriai juda, bijo nukristi, jiems reikia suaugusiųjų artumo, kad jaustųsi saugūs,

dažnai būna „prilipę” prie mamos. Tokie vaikai vengia judrių žaidimų, nebendrauja

su judriais vaikais.

Vaiko elgesyje jaučiama baimė ir nepasitikėjimas atliekant judesį pasireiškia:

Ženklai, įspėjantys apie
vėluojančią motorinę raidą



ATMINTINĖ:
 

ankstyvoji vaiko
motorinė raida

Maždaug nuo                       mėnesių vaikas moka:

• paeiti kelis žingsnius atbulomis,

• užlipti ant kėdės,

• šokinėti ant abiejų kojų,

• pro ką nors pralįsti.
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2424Maždaug nuo                        mėnesių vaikas moka:

• nesilaikydamas rankomis lipti laiptais,

• spirti kamuolį nevirsdamas,

• išlaikyti pusiausvyrą ant 20 cm pločio pagrindo,

• atsitiktinai pagauti kamuolį,

• suktis ant išilginės ašies,

• bėgioti, šokinėti.

Maždaug nuo                        mėnesių vaikas moka:

• trumpai išstovėti ant vienos kojos,

• šokinėti ant vienos kojos,

• nuo ko nors nušokti,

• verstis kūlversčiu.
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