
Kiekvienam amžiaus tarpsniui 

būdingi organizmo pakitimai; 

Pirmieji treji vaiko metai – tai 

svarbus atskirų judesių lavinimo 

laikotarpis. Vyksta pokyčiai 

organizmo viduje, kaulų ir raumenų 

sistemoje. 

Tretieji – ketvirtieji vaiko metai – 

audringas judesių koordinacijos 

lavėjimo periodas. 

Ketverių metų vaiko kūno judesiai 

intensyviai lavėja, jis turi daug noro ir 

energijos judėti. 

Pirmieji šešeri vaiko gyvenimo metai 

– akies, rankos judesių koordinacijos 

formavimosi etapas, vaikai pradeda 

suvokti savo kūno galimybes.  

 

 

 

Bendrosios profilaktinės priemonės, 

kurias darželio bendruomenė kartu su 

tėveliais taiko praktikoje, idant išaugtų 

sveikas vaikas. 

• reguliari, sistemingai atliekama 

mankšta;  

• sveikas maistas ir racionali 

mityba;  

• pasivaikščiojimai gryname ore;  

• laisva nevaržanti apranga ir 

tinkama avalynė;  

• grūdinimasis;  

• grynas oras patalpose; 

• fizinis aktyvumas, atitinkantis 

vaiko organizmo poreikį;  

• pusiausvyra tarp aktyvios 

fizinės veiklos, ramių žaidimų ir 

statinės veiklos; 

• Taisyklingos laikysenos 

mokymas.  

  

 

  

 

 „Žmoguje tvirta ir pastovu tai,                                                                                         

kas atsinešta iš vaikystės“.                                                                                                                        

/Marija Montesori/ 

  

Fizine veikla vaikai realizuoja visus 

svarbiausius savo poreikius – 

judėjimo, pažintinius, veikimo, 

bendravimo, saviraiškos, atskleidžia 

savo fizines išgales ir gebėjimus. 

Judėjimas gali pakeisti vaistus, bet visi 

vaistai negali pakeisti judėjimo 

poveikio             

                                 /T.Tasas/   

 

2017 m.  KAUNAS 



Mūsų pėdos – didžiausią apkrovą 

gaunanti kūno dalis: jos palaiko kūno 

pusiausvyrą, slopina smūgius ir neša 

viso kūno svorį. Iki 5-6 metų, kol 

formuojasi skliautas, visi vaikai yra 

plokščiapadžiai. 

Netinkama avalynė apriboja judrumą, 

dėl to prasčiau dirba blauzdos 

raumenys, jie aptingsta ir nesivysto. 

Svarbiausia, kad batukai būtų lanksčiu 

padu, tvirtu  užkulniu ir centimetru 

didesni už pėdą, kad ji galėtų laisvai 

judėti. Vaikai, ypač vienų - dvejų 

metukų, turėtų kuo daugiau aktyviai 

judėti basi. Šleivas vaikų pėdas galima 

taisyti paprasčiausiai sukeičiant batus 

– kairįjį apauti ant dešinės kojos, o 

dešinįjį – ant kairės. 

Pagrindinės kojų 

deformacijos yra  

"x" ir "o" formos  

• O  forma - norma iki  vaikui 

sueina 2- 2.5 metai,  

•  X kojyčių forma – iki 4-5 

metų.  

Todėl neretai X ir O kojyčių formą 

galima pavadinti natūralios vaiko 

raidos dalimi. Reikėtų susirūpinti, 

jeigu raida užsitęsė, bet visada 

naudinga stiprinti kojų raumenis ir 

raiščius. 

Sėdėdamas vaikas turėtų vadovautis 

keturių atramos taškų taisykle - abi jo 

kojos turi remtis į žemę, o rankos ties 

alkūnėmis - tvirtai į stalą. Nuo 5-6 

metų amžiaus vaikai jau yra pajėgūs 

suprasti taisyklingos laikysenos 

reikalavimus. Todėl patartina 

išmokyti vaiką kontroliuoti savo kūno 

padėtį tiek stovint, tiek sėdint.  

netaisyklingos sėdėsenos pavyzdžiai 

Suaugusieji 

būtinai turi 

stebėti vaiko 

laikyseną ir 

raginti juos 

pataisyti 

netaisyklingą 

kūno padėtį, 

žaidimo metu 

skatinti dažnai 

keisti 

užimamas 

pozicijas. 

Daugelio atveju  būna, kad vaiko 

netaisyklinga laikysena yra tiesiog 

blogas įprotis, nuo kurio galima 

atpratinti nuolat primenant vaikui apie 

kūno padėtį.  

 


