
Vaikų žaidimai ikimokykliniame amžiuje 
 

 

 

Vaikystė nuo suaugusiojo asmens gyvenimo skiriasi daugeliu požymių. Vienas jų tas, kad vaikystėje 

labai domimasi vaidybine veikla. Atsiranda interesas pažinti aplinką ir žmones, įsisamoninant 

informaciją ir ją taikyti praktikoje. Pažintinis interesas ugdomas per įvairias asmens savybes 

(draugiškumą, drąsą, ryžtą, pasitikėjimą savo jėgomis, valingumą it t.t.) per aplinkos daiktų ir reikšmių 

suvokimą , jų klasifikavimą, įsimenant daugelį veiksmų, žaidybinių judesių, situacijų, siužetų, kalbos 

terminų, eilėraštukų, muzikos elementų (melodijų, muzikinės ritmikos). 

Vaikai yra natūraliai žaismingi, mėgsta žaisti ir daro tai, kai tik gali. Žaidimo motyvas – malonumas, 

pasitenkinimas. 

Žaidimas turi didelę įtaką vaiko psichiniam ir fiziniam brendimui. Žaidimu vaikas ugdomas kaip 

asmenybė: formuojasi tos asmenybės psichikos pusės, nuo kurių ateityje priklausys vaiko sėkmė 

moksle, darbe bei santykiai su žmonėmis. 

Žaidimas – tai įnašas į pažinimo, kalbos, intelektinį, fizinį ir socialinį – emocinį vaiko ugdymą. 

Žaidimas skatina vaiko sensorinę, motorinę, socialinę 

raidą, lavina mąstymą, protą, fantaziją, kūrybiškumą, 

savarankiškumą, iniciatyvą, pasitikėjimą savo jėgomis, 

grūdina jausmus ir emocijas, lavina gebėjimus, 

judesius, pažintinius procesus, turtina vaizduotę, ugdo 

gabumus žaisti ir t. t. Žaidimas padeda išsiugdyti 

specifines sampratas, reikalingas suprasti įvairius 

gyvenimo reiškinius. Taigi žaisdamas vaikas tobulėja ir 

bręsta. Žaidimas ne tik veikia, bet ir atspindi ugdymą. 

Žaidime išryškėja asmeninės vaiko savybės, susijusios 

su socializacija, meistriškumu, vaizduote, proto 

lankstumu, kurios užtikrina galimybę prisitaikyti ir 

suteikia pasirinkimo laisvę. Žaisdamas vaikas suvokia, 

jog gali būti bet kurių vykstančių dalykų priežastis ar 

net gali juos keisti (Piaget). Vaikas pradeda suprasti, jog visa, ką jis daro, turi priežastį ir pasekmes, be 

to, jis pradeda prisiminti atsakomybę už savo elgesį.  

Žaidžiant dėmesys kreipiamas ne į jo rezultatus ar atlikimo būdą. Vaikas žaisdamas koncentruojasi į 

patį procesą. Žaidimas neturi nei pirmos, nei antros, nei trečios dalies, neturi pabaigos. Vaikai gali 

suplanuoti, ką darys, bet gali net patys nežinoti, kas žaidime įvyks ir kada. Žaisdami vaikai sujungia tai, 

ką žino, su tolesniais savo gebėjimais, mokosi bendrauti, reikšti savo mintis, emocijas, norus. Žaidžiant 

greičiau lavėja kalba pasitikėjimas savimi.  

 



 

Žaidžiant funkcinius žaidimus su daiktais susipažįstama su 

spalvomis, formomis, dydžiais, erdviniu daiktų išdėstymu, 

kai kuriomis gamtinėmis medžiagomis.  

Daiktinėje veikloje ugdomo gebėjimai apibendrinti ir 

konstravimo elementai. Priemonės funkciniams žaidimams 

turi būti įvairių spalvų, formų, dydžių. Spalvoti daiktai 

sudedami į tokios pačios spalvos indus. Mažos kaladėlės į 

dėžutes sudedamos pagal formą (kubeliai, plytelės). Įvairių 

formų smulkių detalių ( trikampių, kvadratų, stačiakampių, 

rutulių ir kt.), iš kurių vaikas, suaugusiojo pamokytas, gali 

padaryti įvairių daiktų( iš trikampių – eglutę, iš cilindro ir 

pusrutulio – grybą ar pan.) 

Įtvirtindamas sensorinius (jutiminius) vaiko veiksmus 

pamažu reikia pratinti vaiką ne tik tyrinėti, bet ir lyginti. 

Judrieji žaidimai padeda lavinti judesių koordinaciją, vikrumą, formuoja vaikščiojimo, šokinėjimo, 

mėtymo ir kitus pagrindinius judesius. 

 

Siužetiniai žaidimai. Šie žaidimai turi siužetus, kuriuose vaikas vaizduoja viską, kuo pats gyvena, kas 

jam aktualu, kas jį jaudina. Paprastai siužetiniais žaislais vaizduojami keli tarpusavyje susiję veiksmai. 

Siužetiniai žaislai, tai į tikrus objektus panašūs žaislai (lėlės, gyvūnai, transporto priemonės bei įvairios 

buitinės ir darbo priemonės). Žaislų pakaitalai – įvairi gamtinė medžiaga: gilės, kaštonai, akmenukai ir 

t.t; įvairi pagalbinė medžiaga: popierius, audinių atraižos, virvutės, lentelės ir t.t. Žaidimams su lėlėmis 

reikia baldelių (tvirtų, patogių), indų (lėkštučių, šaukštų, puodelių ir t.t.) 

 

Siužetiniai vaidybiniai žaidimai. Suvokęs savo identiškumą vaikas imasi darau – tikiu vaidmens, tačiau 

pradėjęs žaisti jo dar neįvardija. Tik atlikęs daugybę vienas po kito einančių loginių veiksmų, išmoksta 

priskirti sau vaidmenį. Žaidimo motyvas gali būti naujas žaislas, artimųjų elgesys, įdomūs veiksmai ir 

pan. Tikslai paaiškėja žaidžiant: paruošti lėlei pusryčius, iškviesti gydytoją ir pan. Jie nepastovūs 

dažnai keičiasi. Žaidimo siužetas ir vaidmenys nesudėtingi. 

 

Žaidybinė aplinka. Žaidybinė aplinka (žaislai, jų pakaitalai, atributai, baldeliai ir pan.) ne tik padeda 

vaikui atgaivinti atmintyje neseniai patirtus įspūdžius, bet ir skatina norą savarankiškai žaisti 

siužetinius žaidimus. Todėl labai svarbu tinkamai sutvarkyti žaidybinę aplinką. 

Pranešimas parengtas remiantis N. Grinevičienės knyga ,,Vaikystės žaidimai“ 
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