
 

 

          Smulkiosios motorikos lavinimas ne tik gerina pirštų, plaštakos, riešo, rankų–akių koordinaciją, 

stimuliuoja kalbos raidą, bet ir ugdo dėmesį, atmintį, susikaupimą, kantrybę, padeda atpalaiduoti rankas, 

sumažina protinį nuovargį. 

          Kognityvinių gebėjimų vystymasis, susijęs su rankų judesių ugdymu, yra ypač aktyvus kūdikystėje ir 

ankstyvoje vaikystėje dėl to, kad rankos judėjimas, tiriant įvairius objektus, yra sąlyga, kad vaikas pažintų 

objektyvųjį pasaulį. ,,Tiesioginis praktinis kontaktas su objektais, veiksmai su jais lemia vis daugiau naujų 

objektų savybių ir jų tarpusavio ryšių atradimą” (D.Elkonin). 

          Kiekviename amžiaus tarpsnyje vaikas sugeba atlikti tam tikrus veiksmus. Bręstant nervų sistemai, plečiasi 

galimybės. Kiekvienas naujas pasiekimas atsiranda dėl to, kad ankstesni įgūdžiai buvo sėkmingai įvaldyti. 

 

SMULKIOSIOS MOTORIKOS VYSTYMOSI KALENDORIUS 

 8 mėn. -1metai - su daiktais geba atlikti vis daugiau veiksmų – ne tik noriai ima ir meta, bet ir deda į krūvą ar 

vieną į kitą (pvz., sudeda kaladėles į kibirėlį). Kiekvienoje rankoje gali turėti po daiktą. Daiktus ima trimis 

pirštais (nykščiu, rodomuoju ir didžiuoju). Netrukus pradės tobulinti pincetinį griebimą, imti daiktus tik nykščiu 

ir rodomuoju pirštuku. 

 1-2 metai - pradeda aktyviau naudotis rodomuoju pirštu Jau gali atlikti daug koordinacijos reikalaujančius 

veiksmus (pvz., sudeda kaladėles vieną ant kitos, pasuka ar paspaudžia rankenas, suveria stambesnius žiedus ant 

pagaliuko, geba beveik savarankiškai pavalgyti, atsigerti). Atsiranda pirmieji piešimo įgūdžiai - piešia taškus ir 

apskritimus. Antrųjų metų pabaigoje pradeda ryškėti dominuojanti ranka.  

 2-3 metai - rankos judrumas leidžia laikyti žirkles ir net mokytis kirpti popierių. Lape nubrėžia liniją, atsiranda 

pirmosios sąmoningos figūros. Piešimo būdas keičiasi kartu su pieštuko laikymo būdu. Geba žaisti su 

smulkesniais daiktais, ant siūlo veria didelius karoliukus, lipdo plastiliną ar molį, varto knygutę. 

 3-4 metai - jau užtikrintai piešia, moka nukopijuoti apskritimus, kryželius, kerpa lapą išilgai nubrėžtos linijos. 

Gali sudėti aukštą bokštelį iš nedidelių kaladėlių, iš plastilino padaro smulkias detales (pvz., kamuoliukus, 

juosteles). Nors jau aiški dominuojanti ranka, žaisdamas sumaniai naudojasi abiem. Netrukus išmoks laikyti 

rašiklį ar pieštuką, kaip ir suaugęs. 

 4–5 metai - smulkūs motoriniai įgūdžiai jau primena suaugusiųjų judesius. Judesiai yra tobulesni, todėl iškirpti 

daiktą iš popieriaus ar spalvinti, neišeinant iš kontūrų, jau nėra taip sunku. Pradeda mokytis rašyti, geba 

nukopijuoti matomas raides, parašo skaičius, užrašo savo vardą, nubrėžia nenutrūkstančias linijas per visą lapą. 

 5–6 metai – rankų judesiai turėtų būti puikiai suderinti. Jau laiko rašiklį trimis pirštais, piešia smulkias detales, 

žino, kaip naudotis žirklėmis.  

 

Šaltiniai:  

https://beaauty.ru/lt/lips/formy-raboty-po-razvitiyu-melkoi-motoriki-ruk.html   

https://secondhandivanovo.ru/lt/detskaya-moda/u-rebenka-razvita-krupnaya-i-melkaya-motorika-melkaya-  

motorika.html                                                                                                                                                                       
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