
REIKŠMINGIAUSI VAIKO RAIDOS ETAPAI 

 

Vaiko 
amžius 

Rega, dėmesys Klausa, kalbos 
suvokimas 

Aktyvi veikla Socialinis kontaktas Ekspresyvi kalba Kūno kontrolė Emocijos 

Naujagimis Vyzdžių reakcija į 
šviesą 

Krūpteli, suklūsta Delniukai sugniaužti Kontaktas „akys-
akys“ 

 Kilsteli galvą 
gulėdamas ant pilvo 

Nepasitenkinimą 
išreiškia verksmu 

2 mėn. Fiksuoja žvilgsnį Pažįsta motinos 
balsą 

Ištiesia delnus, 
nespaudžia nykščio 

Seka veidus. 
Atpažįsta buteliuką, 
išsižioja 

Šypsosi 
kalbinamas 

Spardosi, mosikuoja 
rankomis 

Pasitenkinimas, 
domėjmasis 

3 mėn. Seka daiktą 180 
laipsnių kampu 

Nustoja verkti, 
išgirdęs varpelį  

Siekia žaislo Aktyviai siekia 
artimųjų dėmesio 

Guguoja Gulėdamas ant pilvo 
atsiremia dilbiais 

Pyktis, liūdesys 

4 mėn. Apžiūrinėja savo 
rankas 

Suka galvą į garso 
pusę 

Apžiūrinėja žaislą 
rankose 

Atpažįsta mamą, 
prisiriša prie jos 

Atsiranda 
priebalsiai v, m, b 

Sėdimoj padėty nugara 
tiesi, galva vidurio 
linijoje 

Laimė, 
džiaugsmas 

5 mėn. Paėmęs žaislą jį 
apžiūrinėja 

Domisi čežančiu 
popieriumi 

Ima daiktą Akimis laukia maisto Juokiasi balsu, 
skiemenuoja 

Remiasi rankom 
gulėdamas ant pilvo 

Šypsosi 
spontaniškai 

6 mėn. Daiktą perima iš 
rankos į ranką 

Ieško nukritusio 
daikto akimis 

Perima žaislą iš 
rankos į ranką 

Skiria nepažįstamus 
žmones 

Čiauška Kelia galvą gulėdamas 
ant nugaros, verčiasi 

Baimė 
nepažįstamiems  

7–8 mėn. Stengiasi pasiekti 
žaislą iš toliau 

Akimis ieško ir 
suranda garso 
šaltinį  

Palaiko abiejose 
rankose po žaislą 

Žaidimas „slėpynės 
už baldų“ (ku-kū) 

Įvairios intonacijos, 
šnibždėjimas 

Tūpčioja Prisiriša prie vieno 
žmogaus 

9 mėn. Pastebi kaladėlę 
dėžutėje 

Nukreipia žvilgsnį 
tiesiai į garso šaltinį 

Ieško nuo stalo 
nukritusio daikto 

Suvokia priežasties–
pasekmės ryšius 

Gestai: ate, katutės  Vienas ilgiau pasėdi, 
šliaužia, atsistoja 
įsikibęs 

Užtikrintumas 

10 mėn. Pastebi, ima 
smulkius daiktus 

Paprašytas akimis 
ieško pažįstamo 
žmogaus ar daikto 

Deda kaladėlę į 
dėžutę, daužo vieną į 
kitą 

Skirt. baimės 
reakcija, prikl. nuo 
kt. asmens 
lyties, amžiaus  

„Mama, tete“ Stovi prie baldų, ropoja Atsargumas 

11–12 
mėn.  

Pasirinktinai žiūri 
paveikslėlius 

Vykdo prašymus su 
gestu 

Mėgdžioja veiksmus, 
mauna žiedus ant 
ašies 

Ateina šaukiamas 
vardu 

Pirmas žodis Vaikšto įsikibęs, 
vedamas, pasilenkęs 
pakelia daiktus 

Atsiskyrimo 
nerimas, 
drovumas 

18 mėn. 
(1,5 metų) 

Pažįsta nuolatinius 
aplinkos daiktus 

Rodo paveikslėlius, 
kūno dalis 

Pastato 3 kaladėlių 
bokštą 

Moka išreikšti 
pagrindinius 
poreikius, apkabina 
kitus 

4–6 daiktų 
pavadinimai 

Kabarojasi laiptais 
pilvu, pakelia atsitūpęs 
daiktus 

Empatija. 
Dalinimasis. 
Savęs 
nuraminimas. 
Gėda, kaltė 

24 mėn. 
(2 metai) 

Džiaugiasi 
judančiais daiktais. 
Suvokia „didelis-
mažas“ 

Vykdo dviejų dalių 
prašymą (be gesto) 

Pastato pagal pavyzdį 
4 kaladėlių traukinį 

Žaidžia šalia kitų 
vaikų 

Dviejų žodžių 
sakiniai 

Lipa laiptais po laiptelį, 
bėga keisdamas kryptį, 
spiria kamuolį 

Sieja jausmus su 
žodžiais, įvardija 
savo jausmus 

30 mėn. 
(2,5 metų) 

Uždeda kaminuką 
ant kaladėlių 
traukinio 

 Pagal pavyzdį piešia 
horizonta-lius ir 
vertikalius brūkšnius  

Pasako savo vardą 
ir pavardę 

Pavadina 
paveikslėlius, 
įvardija savo 
veiksmus 

Žaidžia tupėdamas, 
lipa laiptais žemyn 
laikydamasis turėklų 

Moka slėpti 
emocijas, toleruoja 
atsiskyrimą 

36 mėn. 
(3 metai) 

Gali parodyti 
ilgiausią liniją iš trijų 

Vykdo prašymus su 
2 prielinksniais 

Pagal pavyzdį pastato 
tiltą iš 3 kaladėlių, 
piešia apskritimą 

Dalyvauja 
grupiniame žaidime 

Trijų žodžių 
sakiniai, pasako 
spalvas, rūšiuoja 
pagal formą 

Lipa laiptais 
nepristatydamas kojos, 
šokinėja ant abiejų 
kojų 

Apibūdina save 
kaip gerą, blogą ir 
pan. 

42 mėn. 
3,5 metų) 

Pažįsta spalvas  Pagal pavyzdį piešia 
kubelį, pliusą 

 Įvardžiai, pasako 
savo amžių, 
supranta sąvoką 
„toks pat“ 

Važiuoja triračiu, 
šokinėja pirmyn 

 

48 mėn. 
(4 metai) 

 Paliepimai su 4 
prielinksniais 

Konstrukcinis 
žaidimas, 5 kaladėlių 
vartai,  
vaidmeninis žaidimas 

 Pasakojimas, 
dainos, eilėraščiai, 
vardas, pavardė, 
lytis 

Stovi 5–6 sekundes 
ant vienos kojos, 
gaudo kamuolį 
sulenkęs rankas  

 


