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VAIKO PAŽINIMO SVARBA

Ugdytojai (pedagogai, tėvai) neretai nesugeba pažinti vaiko, įžvelgti 
individualių kiekvieno vaiko gebėjimų bei gabumų ir dėl to nepadeda jų 
realizuoti. 

Tam, kad parinktų tikslingas, individualizuotas, autentiškas, t.y.,
atitinkančias vaiko poreikius ir išgales užduotis, galėtų tinkamai įvertinti
ugdymo(si) pasiekimus (rezultatus) ir suteiktų būtiną individualizuotą
pagalbą, pedagogai pirmiausiai turi išmanyti vaiko amžiaus tarpsnio 
ypatumus.

(Pastaba: Amžiaus tarpsnio apibūdinimai skirtinguose šaltiniuose gali šiek tiek skirtis, bet 
bendri dėsningumai išlieka).
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KOKIĄ REIKŠMĘ VERTINIMAS TURI VAIKO 
ASMENYBĖS RAIDAI?

■ požiūris į save (savivertė) ir savo mokymąsi;
■ lūkesčiai ir gyvenimo siekiai, 
■ užmojai ir atkaklumas, tikslų siekimas, 
■ iniciatyvumas ir veržlumas, nebijojimas rizikuoti, 

imtis naujų darbų, 
■ noras (ar baimė) tobulintis, mokytis naujų dalykų;
■ tobulinimosi sėkmė ir pasiekimai.

Nuo to, kaip vaikas išgyvens šį itin svarbų jo asmenybės raidai 
tarpsnį (3 – 6m.), iš esmės priklausys ir jo tolesnio gyvenimo 
kelias: 
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Kaip pedagogai, atsižvelgdami į vaikų raidos 
ypatybes, turėtų elgtis,
vertindami vaiko pasiekimus, kad 
nenuslopintų jo noro domėtis, smalsauti, 
siekti tobulėti ir t.t.?



KUO YPATINGAS 
KIEKVIENAS AMŽIAUS 

TARPSNIS? 

Toliau kalbėsime apie mažų vaikų bendrąsias augimo ir 
raidos tendencijas bei ugdymosi bei vertinimo ypatumus.



TRIMEČIAI
 Trimečiai - maži "kodėlčiukai", kurie stebi 

juos supantį pasaulį ir mėgdžioja viską, ką 
jame išvysta. 

 Trimečiai vis dar mąsto labai konkrečiai, 
abstrakčios sąvokos (tokios, kaip „geras", 
„blogas" ir pan.) jiems vis dar labai sunkiai 
arba išvis nesuprantamos. 

 Trimečiams labai patinka išmokti naują 
veiksmą ir jį kartoti. 



Savęs suvokimas. Savivertė.
Didžiuojasi savimi, nes daug ką jau geba (ir nori!) atlikti pats. Jei tėvai/pedagogai yra 
pakankamai kantrūs, vaikas greitai įgyja pasitikėjimo, autonomijos  ir savarankiškumo.

■ Labai svarbu vengti vaiko kritikavimo ir menkinimo („tu niekam tikęs..., nieko 
nesugebi..., tu toks verksnys, koks iš tavęs bus vyras...“  ir pan.) 

■ Kritikos padariniai neišaiškėja iki mokyklinio amžiaus pradžios, bet jau yra įskiepyti..

■ Suaugusieji, kritikuodami vaiką, tarsi siekia jį pastiprinti („koks tu 
nesavarankiškas..“), bet tuo dar labiau įtvirtina nepasitikėjimą savimi

■ Blogai ir kai suaugusieji nuolat abejoja vaiko galimybėmis („nelipk – nukrisi, nebėk 
– pargriūsi ir pan.) Vaikas ima nebepasitikėti savo galimybėmis (gal net visam 
gyvenimui)

■ Daug geriau yra ne barti už nesavarankiškumą, bet paskatinti, pastiprinti visas 
norimo elgesio apraiškas



Įsivertinimo galimybės
Trimečiui įsivertinimo galimybės – labai 
menkos.
Vertina save remdamasis suaugusiojo 
vertinimais.

Suaugusiojo vertinimas – vaiko elgesio 
formavimas:
■ Apdovanojimas už tinkamą elgesį;
■ Netinkamo elgesio ignoravimas;
■ Tinkamo elgesio modeliavimas;
■ Baudimas už akivaizdžiai 

netinkamą elgesį (būdai: privilegijų 
atėmimas, padarinių pašalinimas, 
sugadinto objekto sutaisymas ir 
pan.)

■ Baudimo taisyklės – aiškios ir 
nekintančios (vaikas turi aiškiai 
žinoti, kas jo laukia)

■ Baudimo formos – neįžeidžiančios 



KETURMEČIAI - PENKIAMEČIAI 

Energingi ir kūrybingi, dažnai nekantrūs ir mėgstantys „pakvailioti“.
 Pradeda suprasti humorą, todėl itin mėgsta pašmaikštavimus, 

„apvertimus“, paradoksus.
 Fantazija - beribė, todėl dažnai painioja tai, kas realu su tuo, kas 

išgalvota. 
 Didžiuojasi tuo, ką jau moka daryti PATS. Jeigu buvo skatinamas 

pasitikėti savimi, jis jau gali tai pademonstruoti. 
 Nebijo išbandyti naujų dalykų: lakstyti laiptais, lėkti dviratuku 

(dažniausiai dar su "palaikomaisiais" ratukais), paspirtuku ir pan. 
 Linksmiausi, veikliausi ir entuziastiškiausi iš visų ikimokyklinio 

amžiaus vaikų. 
 Nori būti suaugęs. Giriasi jaunesniems ir silpnesniems, koks jis 

didelis/stiprus/šaunus ir pan.
 Patinka planuoti ir spręsti, kas už ką atsakingas. 



Savęs suvokimas. Savivertė.
Vaiko savivokos lygis jau gana aukštas:

■ Jis supranta, kas jis yra ir koks jis yra (vis dar labiau remdamasis 
suaugusiųjų nuomone).

■ Tiki, jog pasieks norimą tikslą. Neretai pervertina save. Mėgsta girtis. 
Jaučia pavydą

■ Objektyvaus „Aš – vaizdo“ susidaryti jis dar nepajėgus (lemia tėvų 
elgesys, o ypač – pačių tėvų savivertė: jei ji aukšta, o elgesys –
palaikantis, vaiko savivertė aukštesnė, jei nuvertinantis – žemesnė) .

Savikontrolė jau tvaresnė: 

■ jau geba paisyti paprastų taisyklių; 

■ žaisdamas su kitais vaikais beveik visada pasidalina ir palaukia eilės; 

■ mėgsta kalbėti ir gali ilgai ir išsamiai diskutuoti. 



Įsivertinimo galimybės

Keturmečio - penkiamečio įsivertinimo 
galimybės – vis dar nepakankamos.

■ Reikia padėti suvokti realias 
galimybes (KAIP?.....)

Ir drauge

■ Būtina stiprinti pasitikėjimą savimi 
ir 

tikėjimą, esant „šio to vertu“.

Suaugusiojo vertinimas – vaiko elgesio 
formavimas. Ką daryti pedagogui?

■ Apdovanoti už tinkamą elgesį;

(KUO?... KAIP?...)

■ Ignoruoti netinkamą elgesį;

■ Modeliuoti tinkamą, pageidaujamą 
elgesį;

o taip pat:

■ skatinti nebijoti rizikos, nebijoti 
klysti, 



KAS GERIAU?

SAVĘS PERVERTINIMAS?

Kodėl? 

NEPAKANKAMAS SAVĘS 
VERTINIMAS?

Kodėl?



ŠEŠIAMEČIAI

■ Maždaug nuo šešerių metų vaiko raidoje nebevyksta tokie motorikos 
“raidos šuoliai”, kokių apsčiai būdavo anksčiau. Tai metas, kuriuo 
tobulinama visa tai, kas jau įgyta: smulkiosios motorikos, koordinacijos 
gebėjimai.

■ Tuo tarpu iš tiesų vyksta didžiuliai socialinių ir kognityvinių
gebėjimų šuoliai: ant tų pagrindų, kuriuos gavo iki šešerių, 
jis “augina” tuos gebėjimus, kurie lydės jį visą gyvenimą bei 
leis tapti vis labiau savarankiškai mąstančiu ir vis mažiau 
emociškai priklausomu žmogumi.



Šešiametis. Koks jis?
Visų pirma, egocentriškas, norintis nuolat būti dėmesio centre, būti 
“geriausias”. 

Šešiametis:
 Tai - energijos kamuolys
 gali specialiai prieštarauti, kvailioti ir kritikuoti (šis periodas praeina 

gan greitai ir tai – besivystančios asmenybės požymis.)
 emocingas: lengvai pravirksta, supyksta (padeda fizinė veikla, t.p. 

aiškios taisyklės ir rutina, siūlymas rinktis siūlyti iš dviejų alternatyvų)
 prisiriša prie pedagogo, kuris dažnai yra didysis autoritetas.



ŠEŠIAMEČIAI GRUPĖJE

■ Mokosi žaisdami. Visi žaidimai yra naudingi; žaidžiant 
išmokstama geriau negu iš „specialių priemonių“;

■ Vaikai turi jausti, kad nėra teisingo ar neteisingo būdo veikti, 
kurti; būtina skatinti nebijoti rizikos, nebijoti klysti, nes tai 
skatina asmeninę raišką ir tobulėjimą;

■ Bet kuri veikla – ir žaidimas ar mokymasis, ir tvarkymasis ar 
priešpiečiai – teikia vaikams džiaugsmą;  vaikai pasirengę 
eksperimentuoti tiek individualiai, tiek grupėje; imamasi 
daug ko, tačiau retai kas baigiama; vaikai didžiuojasi darbų 
apimtimi, tačiau nesirūpina jų išbaigtumu;

■ Ir t.t.



Savęs suvokimas. Savivertė.
■ Savęs suvokimas – „operantinis“, t.y., jis yra tai, ką veikia, ką moka daryti: „Aš einu į 

darželį“, „Aš moku važiuoti dviračiu“ ar pan. (tik 8 – 11 m. vaikai jau gali apibūdinti savo 
psichologines ypatybes)

■ Savivertė:  esminis bruožas – egocentrizmas (jis – „pasaulio bamba“, visatos centras)

■ Save vertina pernelyg aukštai, neįvertindami kitų požiūrio į juos ir objektyvių laimėjimų.

■ Nekritiškas sau, bet kritiškas kitiems

BET: 
kadangi jau žinome, koks svarbus yra teigiamas savęs vertinimas, 
turime, kiek įmanoma, stengtis, kad vaiko savivertė būtų aukšta, nes tai 
teikia jam pasitikėjimo savo jėgomis ir tikėjimo, kad, jei tik pasistengs, jis 
visko pasieks. 



PATARIMAI UGDYTOJAMS:

Ir grupėje, ir namuose 6-mečiui reikėtų daugiau aiškesnių struktūrų, 
kurios padėtų priprasti prie labiau struktūruoto mokyklos gyvenimo). 
Taip pat:
 džiaugtis dėl jo (ir su juo) - vaikui tai labai svarbu
 būti tolerantiškiems vaiko savanaudiškumui ir egocentrizmui (tai 

normalu ir tai praeis); drauge skatinti realistinį šešiamečio požiūrį 
į save;

 negailėti pagyrų; šešiamečiams svarbu žinoti, kad jie gali daryti 
klaidų ir turi išmokti garbingai pralaimėti. Jeigu pernelyg spausite 
(gražiai elgtis, puikiai atlikti visas užduotis), be reikalo stumsite 
vaiką į stresinę situaciją, elgsitės netinkamai pagal vaiko amžių. 
Skirkite vaikui dėmesio ir džiaukitės juo tokiu, koks yra!

 mokyti gerbti ir save, ir aplinkinius.



Pastaba
Nepamirškite: visa tai, kas čia 
parašyta, nebūtinai turi idealiai tikti ir 
jūsų vaikui - KIEKVIENAS VAIKAS 
VYSTOSI SAVAIP ir SAVO TEMPU! 

Svarbiausia:

Stiprinkite vaiko  
Pasitikėjimą Savimi Ir 
Tikėjimą esant „šio to 
vertu“.
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