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Kiekvieno žmogaus augimo ir vystymosi periodas yra ypatingas išskirtinėmis galimybėmis 

ir poreikiais. Kūdikio asmenybė formuojasi dar jam iki gimstant. Kokia bus vaiko psichologinė bei 

fizinė sveikata priklauso ir nuo to, kaip vyko vystymasis iki gimimo. Vaikui gimus, tolesnį augimą 

ir vystymąsi lemia išorinio pasaulio aplinkybės. Nuo gimimo iki trejų metų atsiveria didžiausios 

galimybės formuotis vaiko asmenybės pagrindui, nes šiam amžiaus tarpsniui būdingas imlumas, 

kūrybiškumas, konstruktyvumas.  

Ankstyvojo amžiaus vaikams suaugusysis yra sektinas pavyzdys, todėl ugdymas prasideda 

nuo šalia esančių žmonių elgesio, kalbos turinio ir formos, gyvenimo būdo ir ritmo, požiūrio į 

aplinką, aplinkinius, formavimo. Vaiko „programavimas“ vyksta tada, kai artimi žmonės ką nors 

veikia su džiaugsmu ar emociniu pakylėjimu- ta veikla „įsirašo“ kaip sektina. Kadangi 

vaikopasąmonė yra atvira ir pasirengusi priimti, ikimokyklinio amžiaus ugdymo pedagogai, tėvai, 

kiti mažylio aplinkoje esantys žmonės, kurdami gyvenimo aplinką ir sąlygas, vykdydami ugdymo 

procesą, labiausiai lemia vaiko įpročių atsiradimą( tiek teigiamų, tiek, deja, neigiamų).  

Artėjant mokslo metams, į darželį vėl pradeda rinktis nauji vaikučiai. Mes, mokytojos, 

norėdamos pateisinti vaikų ir tėvų lūkesčius, rūpinamės, kaip jie jausis mūsų grupėje. Integracija į 

ikimokyklinę įstaigą, vaiko sveikata ir fizinis bei psichinis vystymasis priklauso nuo adaptacijos, 

todėl tam turi būti skiriama itin daug dėmesio. Mūsų įstaigoje lopšelinukų adaptacija prasideda 

anksčiau, nei mokslo metai. Vasaros metu- liepą, rugpjūtį- tėveliams siūloma prisijungti prie 

lankančių mažylių lauko aikštelėse, kartu pažaisti, pasivaikščioti. Taip vaikučiai susipažįstasu nauja 

aplinka, mokytojomis. O atėjus rugsėjui, vaikučių adaptacija tęsiasi jau ir grupėje. Adaptacijos metu 

užmezgami ryšiai tarp ugdytojų, tėvų ir vaikų- taip formuojasi didelė „šeima“.  

Kartais tėvams sunku suprasti savo vaiką. Dažnai vyrauja toks mąstymo modelis: mano 

vaikas yra asmenybė ir visi turi su tuo taikstytis. Mes, pedagogai, tam pritariame, bet tai yra tik 

pirmas asmenybės raidos etapas. Kitas etapas- padėti vaikui pajausti ir suvokti, kad kiekvienas 

žmogus, esantis šalia jo, irgi yra asmenybė. Taip pat dažnai vyrauja klaidinga tėvų nuomonė, kad 

vaikas turi laisvai pasirinkti, ką, kaip ir su kuo jam veikti. Todėl labai svarbu tėvams perteikti 

supratimą, kad iš tikrųjų vaikas turi pasirinkti iš to, ką jie patys kruopščiai, o gal net griežtai 

atrenka.  

Dalis tėvų neskiria vaiko poreikių nuo įnorių, kurie būna pavojngi sveikatai ir psichikai. 

Pavyzdžiui, mama sako, kad vaikas nemiega pietų pogulio. Tad turime rasti būdą, kaip gražiai 

paaiškinti, kad visus vaiko įpročius formuoja ugdytojai.  



Dirbdami pedagogai vadovaujasi mokslo pagrindais- jie turi atsispirti tendencijoms, 

ideologiniams ir reklaminiams dalykams. Mokslininkai teigia, kad asmeninės vertybės vaikui 

susiformuojaiki 5-6 metų. Todėl ugdymas turi būti lankstus: išimčių gali būti tada, kai to reikalauja 

susidariusi situacija.  

Ankstyvajame amžiuje smulkioji ir stambioji motorika, gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą ir 

judėti   (vaikščioti, bėgioti) yra labai svarbūs faktoriai vaiko sveikatai bei lemia jo vystymąsi. Kuo 

vaikas jaunesnis, tuo labiau jo protinis išsivystymas priklauso nuo fizinio išsivystymo. Todėl labai 

svarbu sudaryti tinkamas sąlygas, kurios skatintų kiek įmanoma aktyviai judėti. Grupėje mažyliai 

sportuodami, šokdami gali pilnai patenkinti savo poreikį judėti.  

Šio amžiaus vaikams didelę reikšmę turi tvarka, išorinio pasaulio dėsningumas ir logika. 

Jie moka  ir mokosi tyrinėti pasaulį. Dėl jautriųjų laikotarpių fenomeno, kai vaikas tampa ypač 

imlus, vyksta prisitaikymas. Todėl pagrindiniai uždaviniai- atpažinti tuos laikotarpius (vaiko 

stebėjimas) bei patenkinti jo poreikius. 2-3 metų amžiaus vaikai itin imlūs tvarkai, tad 

pristatydamižaisląar priemonę, mokome stengtis ją padėti į tam skrtą vietą. Sudarę sąlygas vaikui 

pažaisti žaislu ar priemone vienam, primename, kur padėti žaislą; stebime, pagiriame už į vietą 

padėtą priemonę.  

Aplikacija, lipdymas, piešimas vyksta kaip organizuota veikla, tačiau dėl mažo vaikų 

amžiaus dažniau tai vyksta kaip individuali veikla. Taip pat visada yra tam tikros vietos vaikų 

savarankiškam bei individualiam darbui, kada vaikas tam jaučia poreikį.  

Vaikas daug laiko ir jėgų naudoja savo asmenybei kurti. Mes, mokytojai, privalome 

nepamiršti, jog kiekvienas vaikas turi turi savo vidinį mokymąsi, savęs kūrimo planą, fiziologinę 

bei socialinę raidą ir poreikius, kurie turi būti patenkinti, kad jis galėtų vystytis. Tam, kad 

pedagogas galėtų pasiūlyti vaikui būtiniausius dalykus, kurie atitiktų vaiko poreikius, jis turi būti 

geras stebėtojas. Vaikas, savo ruožtu, taip pat yra geras stebėtojas ir mėgdžiotojas, tad mokytojui 

svarbu stebėti ir save.  

Nuo jutimo iki suvokimo. Toksyra tiesiausias kelias, formuojant ir aktyvinant vaiko 

intelektualią veiklą, siejant pojūčių ugdymą ir tobulinimą kartu su loginio mąstymo ugdymu. Įgytos 

žinios ir jutiminė patirtis padeda atpažinti ir atrasti nežinomus dalykus, vaikas ugdo savarankiškumą 

ir pasitikėjimą savo jėgomis, išmoksta naudotis pasirinkimo laisve, ugdosi atsakomybės jausmą... 
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