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Kas yra smulkioji motorika? Tai judesiai, kuriuos atliekant 

dalyvauja smulkieji kūno raumenys (pirštų, riešo, veido mimikos, 

akių). Norint, kad vaiko kalbos raida būtų sklandi, juos lavinti yra 

labai svarbu.  

Kodėl? Viskas paprasčiau nei atrodo. Smegenyse esančios zonos, 

atsakingos už kalbą ir rankų bei pirštų judesius, yra viena šalia 

kitos. Taigi užsiimdami smulkiąją motorika ir jos lavinimu, taip 

pat skatiname vystytis ir kalbinius įgūdžius, o kai kurie pirštų ir 

riešo judesiai susiję su aplinkos suvokimu, intelektine smegenų 

veikla.  

Smulkiosios motorikos lavinimu reikėtų užsiimti jau ankstyvoje 

vaikystėje: pirštukų masažas nuo kūdikystės, žaidimai, pvz.: „Virė 

virė košę“ ir kt., o vėliau rankų pirštų žaidimai, skirti smulkiosios 

motorikos lavinimui. Užduotims ir žaidimams tinka sagos, 

įvairūs makaronai ar kruopos – juos galima dėlioti, rūšiuoti ar 

skaičiuoti. Verta naudoti plastiliną, modeliną, mokytis pažinti 

spalvas, brėžti linijas, jungti taškus ar verti karoliukus, kirpti tiesias 

linijas, vėliau vingiuotas, iškirpti objektus, plėšyti, glamžyti 

popierių į kamuoliuką ir kt. O parduotuvėse galima rasti gausų 

priemonių, tinkamų smulkiosios motorikos lavinimui pasirinkimą 

– kaladėles, dėliones, įvairių konstruktorių ir specialių 

ergoterapinių žaislų. Taip pat lipdukų klijavimas, magnetinių 

detalių naudojimas specialioms magnetinėms lentoms ar 

knygelėms - puikus smulkiosios motorikos lavinimas. Turime 

nepamiršti, kad veikla turi atitikti vaiko amžių. Vaikučiui turi 

būti įdomu ir ne per sunku. Galime pradėti nuo paprasčiausių 

pratimų – delniukų patrynimo, plojimo rankytėmis, o tik vėliau 

pereiti prie sunkesnių, daugiau atidumo reikalaujančių užduočių. 

3-7 metų vaikams pagrindiniai užsiėmimai, padėsiantys lavinti 

smulkiąją motoriką bei tinkantys ikimokyklinuko amžiui, - 

piešimas (įvairiomis priemonėmis, technikomis ir kuo daugiau), 

piešimas pirštais, spalvinimas (puiki treniruotė, reikalaujanti dar 

daugiau koncentracijos, koordinacijos ir tikslumo nei piešimas, nes 

tenka stengtis spalvinant neperžengti nurodytų ribų),  rašymas, 

karpymas, smulkių detalių vėrimas, rišimas, pynimas, 

konstravimas, įvairių įrankių naudojimas.  

Kadangi skiriasi vaikų temperamentas, tai ir užduotys turėtų būti 

skirtingos. Vaikams krapštukams, galima duoti užduotėlių, kuriose 

kažką reikia iškirpti, suverti ir panašiai. Tačiau aktyvius 

auginantiems mamai ir tėčiui reikia parodyti daugiau iniciatyvos ir 

išmanumo. Tėvai turėtų patys įsitraukti į žaidimą: ropoti, dainuoti, 

žaisti, dėlioti, konstruoti. Matydamas patenkintą mamą ar tėtį, 

vaikas pats įsitrauks į veiklą. Jokiu būdu nereikia užduoties 

„nuleisti iš dangaus“. Viskas turi būti lyg smagus bendras 

žaidimas. 

 


