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"Žingsnis po žingsnio" stebėjimo programa

Įžanga

Ši stebėjimo programa - tai reikšmingas indėlis, siekiant apibūdinti aklų ir sutrikusios
regos vaikų "orientacijos ir mobilumo" raidos sritį. Programoje sutrikusios regos
vaikais besirūpinantiems specialistams, tėvams ir mokytojams pateikiamas pagrindas,
kuriuo remiantis reikia stebėti ir treniruoti sutrikusios regos vaikus arba sutrikusios
regos vaikus, turinčius papildomą negalią. Čia pateikiama ir galimybė įvertinti
treniravimosi progresą. Knyga "Žingsnis po žingsnio" leidžia jos naudotojams stebėti
ir vertinti įvairius minėtos raidos aspektus atskirai bei sąveikaujant vieną su kitu.
Gaunami rezultatai rodo vaiko vystymąsi, negana to, gali pasitarnauti kaip išsamesnės
diagnostikos, prioritetų nustatymo ir intervencijos pagrindas.
Pagal šios programos struktūrą, iš pradžių žingsnis po žingsnio apibūdinami atskiri
įgūdžiai, akcentuojant dinamišką ryšį, esantį tarp stebėjimo, judėjimo ir aplinkai
būdingų charakteristikų. Taikomas tiesioginio stebėjimo metodas yra be galo palankus
vaikui: jam tiesiog negali nepavykti. Knygos pavadinimas turi simbolinę reikšmę: jis
simbolizuoja į tikslą orientuotą mažų aklų arba sutrikusios regos dviejų – šešerių metų
amžiaus vaikų judėjimą, kuris prisideda prie palaipsninio individualaus ir socialinio
mobilumo vystymosi.
Tiems, kurie naudosis knyga, linkime didelės sėkmės ir kviečiame juos pasidalinti
savo patirtimi su jos redaktoriais.

Dr. C.R.A. van Dijk
"Sensis" tyrimai ir plėtra
Nyderlandai
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Orientacijos ir mobilumo stebėjimo programa

Pagrindas
Svarbi sutrikusios regos vaikų tėvų ir jais besirūpinančių specialistų
užduotis – optimizuoti vaiko galimybes nepriklausomai ir saugiai judėti.
Šiuo atveju akcentuojama mentalinė orientacija ir fizinis mobilumas.
Mentalinė (protinė) orientacija – tai sugebėjimas suvokti aplinką ir
teisingai reaguoti į iš tos aplinkos siunčiamus stimulus. Fizinis
mobilumas yra sugebėjimas judėti iš vienos vietos į kitą naudojantis
nuosavais motorikos įgūdžiais, pojūčiais, įžvalga ir, jei tai būtina,
pagalbinėmis priemonėmis.
Šios stebėjimo programos centre – vizualiniai, motoriniai, jusliniai,
adaptaciniai ir specifiniai orientacijos ir mobilumo įgūdžiai, kurie yra
labai svarbūs norint išplėtoti sugebėjimą judėti į tikslą orientuotu būdu.
Programa gali padėti nustatyti vaiko pasiektą lygį ir padėti įvertinti jo
pažangą praėjus tam tikram apmokymų ir nuolatinės pagalbos
laikotarpiui. Ji sukurta remiantis amerikiečių "Peabody mobilumo
rinkiniu", kuris buvo sukurtas Tenesio Peabody kolegijoje Jungtinėse
Amerikos Valstijose (1980) ir buvo pavadintas jo vardu.

Tikslinė grupė
Stebėjimo programa buvo sukurta dviejų - šešerių metų amžiaus
sutrikusios regos vaikams ir vaikams, kurie turi regėjimo bei protinę
negalią. Ji koncentruota į aklus arba labai prasto regėjimo vaikus, kurių
rega yra iki 6/200 (0.03). Kai kurias programos dalis galima naudoti
dirbant su kitokią negalią turinčiais vaikais ir tais vaikais, kuriems sunku
judėti į tikslą orientuotu būdu. Vis dėlto, stebimas vaikas turi sugebėti
suprasti žodinius ar ranka duodamus nurodymus ir į juos reaguoti.
Vykdant kai kuriuos programos segmentus, reikia, kad vaikas būtų tokio
amžiaus, jog sugebėtų išlaikyti sukoncentruotą dėmesį nuo penkių iki
dešimt minučių.

Programa
Programoje "Žingsnis po žingsnio" aprėpiamos penkios vystymosi sritys:
vizualinis stebėjimas, motoriniai įgūdžiai, jusliniai įgūdžiai (juslių
panaudojimas), adaptacija (įžvalga), orientacija ir mobilumas. Visoms
šioms vystymosi sritims būdingos į tikslą orientuoto judėjimo
charakteristikos. Kiekvieną raidos sritį sudaro įgūdžiai, kurie, savo
ruožtu, susideda iš įvairių žingsnių. Iš viso programoje yra 185 žingsniai.
Taigi laikantis šio plano, žingsnis po žingsnio tobulinamas į tikslą
orientuotas judėjimas. Įgūdžiai yra šio tobulinimo gairės, o "žingsniai"
žymi kelią link jo.
Kiekvienas atskirai raidos sričiai skirtas skyrius prasideda nuo
pagrindo. Jį seka bendri nurodymai treneriui, vėliau rasite reikalingų
priemonių ir rezultatų vertinimo apžvalgas.
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Kiekvieną įgūdį sudaro penki žingsniai (smulkesni įgūdžiai), kurių
aprašymai išdėstyti didėjančio sudėtingumo tvarka. Kiekvienam įgūdžiui
lavinti skirti pratimai prasideda nuo situacijos apibūdinimo. Toliau
duodami specifiniai su aplinka ir pačiu mokančiuoju (treneriu) susiję
nurodymai.
Kiekviename žingsnyje apibūdinamas elgesys, kurį reikia stebėti,
pateikiama ir iliustracija.
Pavyzdžiui:

vystymosi sritis | adaptacija
įgūdis | sugebėjimas orientuotis savo namų situacijose

Programoje žingsnius stebintis asmuo minimas kaip "treneris". Čia
turima galvoje abi – tiek vyriškąją, tiek moteriškąją – lytis. Tai taip pat
taikoma ir visiems žodžio "vaikas" naudojimo atvejams.
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Patarimai naudotojams
Bendrieji
• Atliekant daugelį programoje aprašytų pratimų, treneris gali stebėti
atliekamus žingsnius ir tobulinamus įgūdžius natūraliomis, kasdienėmis
aplinkybėmis. Be to, dirbant su vaiku, reikalingos informacijos galima
gauti iš tėvų ar kitų su juo dirbančių asmenų.
• Jei vaikas jau sugeba atlikti sudėtingesnes užduotis, o jo įgūdžiai išlavėję, nėra
būtina pradėti nuo lengviausio etapo. Jei kyla abejonių dėl vaiko funkcionavimo
lygio, geriausias sprendimas būtų pradėti treniruotis nuo šiek tiek žemesnio, nei
lygis, iki kurio, tikimasi, vaikas yra išsivystęs.
• Treneris turėtų suderinti stebėjimui pasirinktą vietą su lavinamu įgūdžiu. Tai
reiškia, kad dirbti reikia tylioje aplinkoje, kurioje, priklausomai nuo stebimo
vaiko įgūdžio, turi būti arba pilna įvairių stimulų arba tik keletas jų. Tekste
reikiamose vietose rasite apie tai pateikiamų nurodymų.
• Svarbi šios programos savybė yra ta, kad, pagal ją, mokantysis dažnai pažodžiui
nurodo vaikui, ką jis turi daryti, kad įvykdytų tai, kas jo prašoma. Tiesą sakant,
vaikui tiesiog negali nepasisekti, o tai taip pat yra vienas iš programos tikslų. Jei
vaikas nepasielgia taip, kaip iš jo tikimasi, spontaniškai ir savarankiškai,
mokantysis teikia vaikui pagalbą žodžiu, pasitelkdamas kalbą ir/arba rankų
judesius arba norimą veiksmą pademonstruoja.
• Programoje yra nemažai pratimų, kuriuos norint atlikti, reikalingos tam tikros
mokomosios priemonės. Tai nurodoma pirmame kiekvieno atskirai raidos sričiai
skirto skyriaus puslapyje. Kiekvieno įgūdžio lavinimo apraše rasite tinkamos
tam aplinkos ir siūlomų priemonių apibūdinimus. Pasirinktas priemonės reikėtų
suminėti vertinimo lape, nes šis aspektas svarbus tolimesniems stebėjimams.
• Jei vaikas nei savarankiškai, nei sulaukęs kažkokios formos pagalbos, nesugeba
atlikti sekančio programos žingsnio, to įgūdžio lavinimo stebėjimas
nutraukiamas. Ši „stabdymo taisyklė“ taikoma visos programos metu, išskyrus
pratimą, skirtą vestibuliarinio aparato veikimo stebėjimui.

Nurodymai, susiję su vaiku
• Svarbu su vaiku užmegzti artimą kontaktą. Ko gero, kokia aplinka ir laikas bus
tinkamiausi mokymuisi, geriausiai pasakyti gali vaiko tėvai ar kiti su juo
dirbantys asmenys.
• Pasistenkite vaiką sudominti ir atkreipti jo dėmesį. Pavyzdžiui, bandykite tai
padaryti su jo mėgstamiausiais žaislais.
• Nevizualinio pobūdžio užduotis, kurių metu vaikas galimai gali pasinaudoti jam
likusia rega, reikia adaptuoti taip, kad tokios galimybės neliktų. Tekste rasite
pasiūlymų, kaip tai padaryti.
• Dirbant pagal šią programą, labai svarbu, kad vaikas suvoktų, ko iš jo norima.
Tačiau jis neturėtų jaustis taip, lyg būtų dresuojamas!
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Nurodymai stebėtojui
• Visą programą vykdyti reikia padalinus ją į keletą seansų. Vis dėlto, jei tik
vaikas įgali tai atlikti, patartina per vieną seansą baigti treniruoti vieną raidos
sritį.
• Priimkite bet kokį vaiko atsaką, idant parodytumėte jam, kad jis puikiai įvaldęs
reikiamą įgūdį arba veiksmą.
• Kad paskatintumėte reikiamą atsaką, patarkite vaikui žodžiu arba parodykite
rankomis, pateikite pavyzdį. Mokantysis gali prilaikyti vaiko kūną arba rankas
– tai aktyvi parama. Baldai gali būti pasyvia atrama.
• Stebėjimui pasiruoškite, kad bereikalingai neprarastumėte naudingo laiko. Be
to, prieš pradėdami stebėjimą, pasiruoškite tam skirtas priemones.
• Pasidarykite reikalingų lapų kopijas ir stebėjimo metu žymėkitės vaiko
rezultatus („balus“). Kitas būdas fiksuoti rezultatus – vaizdo įrašai ir
papildomi kolegos ar vieno iš tėvų užrašai.

Rezultatai ir jų apibendrinimas
Kiekvieno žingsnio metu žymimi rezultatai rodo, kokio lygio pagalba vaikui yra
reikalinga. Jei pasirodo, kad vaikas nesugeba atlikti užduoties dėl kitokių
sveikatos sutrikimų, treneris turi tai pažymėti reikiamoje grafoje.
Rezultatus žymėti galima taip:
Šį žingsnį atlieka puikiai ir padaro tai savarankiškai;
Šį žingsnį atlieka dalinai, kad užduotis būtų atlikta, reikia šiek tiek žodinės
pagalbos arba pagalbos parodant rankomis;
Šio žingsnio dar nėra įvaldęs, dėl to vaikui reikia daug ir nuolatinės pagalbos
užduočiai atlikti;
Nesugeba atlikti žingsnio dėl kitokių sveikatos sutrikimų.
... gali nueiti į savo
miegamąjį

miegamasis
Norint išsamiai apžvelgti surenkamus balus ir
matyti, kaip jie keičiasi laikui bėgant, jums suteikiama galimybė bendros
apžvalgos lape sudaryti gaunamų rezultatų profilį. Tuo tikslu bendrosios
apžvalgos lape (profilyje) prie kiekvieno įgūdžio ir atliekamo žingsnio treneris
nurodo rezultatus. Tai reikia atlikti nuspalvinant langelius pagal atitinkamus
žingsnius. Tačiau atkreipkite dėmesį: spalvinkite žymėdami tik tuos žingsnius,
kurie jau yra
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pilnai įvaldyti. Rezultatų (±) ir (-) nespalvinkite. Jei vaikas negali
įvaldyti tam tikro žingsnio dėl sveikatos sutrikimų, treneris turi išbraukti
vieną ar keletą langelių arba visą įgūdį.

Rezultatų interpretavimas
Šios programos „balų“, norint surasti bendrą jų skaičių, sudėti negalima.
Programa nepateikia ir jokio pagrindo sulyginti atskirų vaikų rezultatus.
Vis dėlto, sudarytas rezultatų profilis gali parodyti bendrą įgytų vaiko
įgūdžių vaizdą. Todėl tokį sudarytą profilį galima naudoti, norint įvertinti
pažangą ir vaikui būtiną pagalbą.

Kopijavimo medžiaga
Šiuos lapus gali kopijuoti kiekvienas knygos naudotojas; jie naudingi,
norint kurti duomenų laikmenas:
1 duomenų lapas
•
1 rezultatų profilio lapas
35 rezultatų vertinimo lapai
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Duomenų lapas

Vardas

Gimimo data

Vystymosi sritys

Stebėjimo

Trenerio

data 1

inicialai

Stebėjimo
data 2

Trenerio

Stebėjimo

Trenerio

inicialai

data

inicialai

Vizualinis stebėjimas

Motoriniai įgūdžiai

Jusliniai įgūdžiai

Adaptacija

Orientacija ir
mobilumas

©Sensis
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Profilinis rezultatų lapas

Vaiko vardas:

Rezultatų profilis
Prie kiekvienos stebėjimo datos teigiamas rezultatas (+) žymimas nuspalvinant vieną iš atitinkamų langelių. Jei
vaikas negali įvaldyti įgūdžio arba atlikti reikiamo žingsnio dėl kitų sveikatos sutrikdymų, atitinkamą langelį reikia
pažymėti kryžiuku (x). Nenuspalvinti langeliai rodo, kuriems įgūdžiams ir žingsniams reikia skirti papildomą dėmesį.

Vystymosi sritys
Stebėjimo data

Vizualinis stebėjimas
V 1-6 Supratimas ir fiksavimas
V 2-6 Atidus žiūrėjimas ir objekto sekimas
V 3-6 Akių ir rankų koordinavimas
V 4-6 Akių ir pėdų koordinavimas
V 5-6 Sugebėjimas atskirti spalvas
V 6-6 Krypties imitavimas
Stebėjimo data

Motoriniai įgūdžiai
M 1-10 Pagrindiniai judesiai
M 2-10 Sėdėjimas ir šliaužimas
M 3-10 Stovėjimas
M4-10 Ėjimas
M 5-10 Pusiausvyros išlaikymas
M 6-10 Kopimas laiptais
M 7-10 Leidimasis laiptais
M 8-10 Bėgimas
M 9-10 Šokinėjimas
M10-10 Kopimas
Jusliniai įgūdžiai
Stebėjimo data
S1-5
Garso šaltinio vietos nustatymas
S2-5
Objektų atpažinimas liečiant rankomis
S3-5
Objektų atpažinimas liečiant pėdomis
S4-5
Kvapų atpažinimas
S 5-5
Vestibuliarinio aparato veikimo stebėjimas
Stebėjimo data

Adaptacija
A1-8
Kūno įsisąmoninimas
A 2-8 Erdvės įsisąmoninimas
A 3-8 Kairės ir dešinės atskyrimas
A 4-8 Sugebėjimas atskirti formas
A 5-8 Sugebėjimas atskirti dydžius
A 6-8
Orientavimasis savo namų situacijose
A 7-8
Orientavimasis savo aplinkoje
A 8-8

Orientacija ir mobilumas
Stebėjimo data
O1-8 Vaikščiojimas su vedliu
O2-8 Čiuopimo ir savisaugos technikos
O3-8 Įprastinės arba vaikiškos lazdos naudojimas
O4-8 Ėjimas tiesia linija
O5-8 Orientacinės informacijos naudojimas patalpoje
O 6-8 Naudojimasis orientyrais patalpoje
O7-8 Orientacinės informacijos naudojimas lauke
0 8-8 Naudojimasis orientyrais lauke
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Vizualiniai įgūdžiai

Vystymosi sritis: Vizualinis stebėjimas

Pagrindas
Sąveika su aplinka labai priklauso nuo mūsų pojūčių. Regos nebuvimas arba jos
apribojimas vaidina labai svarbų vaidmenį vystantis mūsų sensomotoriniams įgūdžiams.
Dėl šios priežasties svarbu nustatyti, ar, judėdamas apslinkoje ir ją tyrinėdamas, vaikas
naudojasi jam likusia rega ir kokiu būdu tai daro. Taigi šią vystymosi sritį nagrinėjančio
skyriaus poskyriai yra susieti su tais įgūdžiais ir funkcijomis, kuriuos taikant yra svarbi
rega.

Instrukcijos treneriui
Darbą pradėkite tyliame kambaryje, kuris gali būti pritemdytas. Duokite vaikui
pakankamai laiko priprasti prie šviesos. Įsitikinkite, ar vaikas apie rašiklio-žibintuvėlio ar
objekto buvimo vietą negauna garsinės informacijos. Naudojant juosteles fonas turėtų
būti kontrastingas. Punktas „sugebėjimas atskirti spalvas“ nurodo, kad vaikas užduotį
teisingai atlikti privalo tris kartus iš keturių. Tačiau dėl to jam gali pasidaryti nuobodu,
dėmesys gali pradėti blėsti. Jei pirmo arba antro bandymo metu iš karto tampa aišku, kad
vaikas atlieka užduotį tinkamai, galima pereiti prie kitos užduoties punkto.

Reikalingos priemonės
Suvokimas ir fiksavimas:

rašiklis – žibintuvėlis ir didelis ryškios spalvos kamuolys (Ø 25cm) arba
kitas vaikui pažįstamas ir įdomus daiktas
Atidus žiūrėjimas ir sekimas: rašiklis – žibintuvėlis ir blizgantis metalinis šaukštas arba
kitas nedidelis vaikui pažįstamas ir įdomus daiktas
Akių-rankų koordinavimas: nedidelis ryškios spalvos kamuoliukas (Ø 6cm) ir žaislas
Akių-pėdų koordinavimas: ryškios spalvos juostelės (4cm), didelis kamuolys, žaislai,
apskritimai, ant kurių galima atsistoti (Ø 20cm)
Gebėjimas atskirti spalvas: du keturių spalvų (raudonos, geltonos, žalios ir mėlynos) diskų rinkiniai
Krypties imitavimas:
papildomų priemonių nereikia

Balai
+ Šį žingsnį atlieka puikiai ir padaro tai savarankiškai;
± Šį žingsnį atlieka dalinai, kad užduotis būtų atlikta, reikia šiek tiek žodinės pagalbos arba pagalbos parodant
rankomis;
- Šio žingsnio dar nėra įvaldęs, dėl to vaikui reikia daug ir nuolatinės pagalbos užduočiai atlikti;
X Nesugeba atlikti žingsnio dėl kitokių sveikatos sutrikimų.

Vystymosi sritis: Vizualinis stebėjimas

© Sensis
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Vizualiniai įgūdžiai | V1-6

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Suvokimas ir fiksavimas
Aplinka
Treneris pritemdė kambarį ir sėdi trumpu atstumu priešais vaiką. Pristatydamas 1 žingsnį, maždaug
po dviejų minučių treneris uždega šviesą, o tada praėjus maždaug penkioms sekundėms vėl ją
užgęsina. Pristatydamas 2, 3, ir 4 žingsnius, jis vėl pritemdo kambarį ir maždaug penkias sekundes
šviečia žibintuvėliu vaiko burnos arba kaklo kryptimi (ne į akis!) maždaug per 30 centimetrų atstumą.
Labai svarbu, kad, įjungiant ir išjungiant žibintuvėlį, jis neskleistų jokio garso. Tinkama bet kokia
reakcija, rodanti, kad vaikas suvokia švieso buvimą arba nebuvimą. Pristatydamas 5 žingsnį, treneris
kambary gali vėl uždegti šviesą.

... sugeba reaguoti į didelį
viršuje esantį šviesos šaltinį
(šviestuvą)

reagavimas

... sugeba reaguoti į nedidelį
šviesos šaltinį (žibintuvelį),
esantį tiesiai prieš jį

reagavimas

...sugeba reaguoti į nedidelį
šviesos šaltinį, esantį įvairiuose
regos lauko taškuose (viršuje,
apačioje, kairėje, dešinėje)

reagavimas

... sugeba fiksuoti ribotą
šviesos šaltinį 5 sekundes

fiksavimas

... sugeba regėjimu
fiksuoti objektą

fiksavimas

Vystymosi sritis: Vizualinis stebėjimas
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Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Vizualiniai įgūdžiai IV 2-6

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Atidus žiūrėjimas ir objekto sekimas
Aplinka
Kambarys blausiai apšviestas. Pavyzdžiui: užuolaidos užtrauktos, nėra jokio dirbtinos šviesos šaltinio.
Treneris sėdi priešais vaiką nedideliu atstumu. Pristatydamas 6 ir 7 žingsnius, jis horizontalia ir
vertikalia kryptimi judina žibintuvėlį 25 centimetrų atstumu nuo vaiko veido. Bendras tokių judesių
diapazonas neturėtų viršyti maždaug 60 centimetrų nuotolio. Vaikas turi gebėti sekti šviesos šaltinį tris
iš keturių jo judesių serijų. Pristatant 8, 9 ir 10 žingsnius, vaikas turi akimis sekti objektą viso judesio
metu.

... sugeba sekti horizontaliai
judinamą šviesos šaltinį

horizontalių judesių sekimas

... sugeba sekti vertikaliai judantį
šviesos šaltinį

vertikalių judesių sekimas

... sugeba sekti horizontaliai
judantį daiktą

horizontalių judesių sekimas

... sugeba sekti vertikaliai judantį
daiktą

vertikalių judesių sekimas

... sugeba sekti ratu judantį objektą

žiedinių judesių sekimas
© Sensis
Vystymosi sritis: Vizualinis stebėjimas
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Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Vizualiniai įgūdžiai | V 3-6

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Akių-rankų koordinavimas
Aplinka
Šviesą kambaryje reikia pritaikyti atsižvelgiant į vaiko poreikius. Atliekant 11 žingsnį, treneris laiko
kamuolį vaiko akių lygyje, maždaug per 25 centimetrus. Atliekant 12 žingsnį, treneris lėtai
horizontalia kryptimi judina kamuolį per maždaug 25 centimetrų atstumą nuo vaiko veido. Atliekant
13 žingsnį, vaikas taip pasodinamas stalo, kurio ilgis – maždaug 1,5m, gale, kad galėtų laisvai padėti
savo rankas ant stalo. Treneris atsistoja kitame stalo gale ir paridena kamuolį link vaiko, ridenimo
greitis turi būti toks, kad vaiko nesustabdytas kamuolys nukristų nuo stalo ant grindų. Pradedant 14
žingsnį, vaikui stebint žaislus sudėkite ant grindų. Atliekant 15 žingsnį, vaikas turi stovėti per vieną
metrą nuo durų.

... sugeba žiūrėti į daiktą, jo siekti
ir jį pagauti

pagavimas
... sugeba žiūrėti į horizontaliai judantį
daiktą, siekti jo ir jį pagauti

pagavimas

... sugeba žiūrėti į link jo
besiridenantį daiktą, siekti jo ir jį
sugauti

pagavimas

... sugeba žiūrėti į ant grindų gulintį
daiktą, siekti jo ir jį pakelti

pakėlimas

... sugeba žiūrėti į durų rankeną,
jos siekti ir sugriebti, kad
atidarytų duris

sugriebimas
© Sensis
Vystymosi sritis: Vizualinis stebėjimas

17

Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Vizualiniai įgūdžiai V 4-6

Akių – pėdų koordinavimas
Aplinka

Kambario apšvietimas pritaikomas atsižvelgiant į vaiko poreikius. Prieš pradedant atlikinėti žingsnius,
vaikui turi būti leista apžiūrėti ir pačiupinėti priemones. Norint atlikti 16 žingsnį, treneris, stebint
vaikui, padeda vieną iš apskritimų ant grindų, maždaug per 60 centimetrų nuo vaiko. 17 žingsnio
atlikimui treneris ant žemės patiesia šešias juosteles, vienos jų gale padeda kamuolį, o vaiką pastato
kitame jos gale. Atliekant 18 žingsnį, treneris tarp vaiko ir kamuolio padeda du žaislus. 19 žingsnyje
treneris dvi juosteles sudeda 90 laipsnių kampu ir vėl gale vienos juostelės padeda kamuolį, o tarp
kamuolio ir vaiko – du žaislus. Atliekant 17, 18 ir 19 žingsnius, treneris paragina vaiką eiti link
kamuolio iš juostelių padarytu taku. O atliekant 20 žingsnį, treneris taip sudeda apskritimus, kad
vaikas galėtų nuo vieno iš jų užlipti ant kito.

... sugeba uždėti pėdas ant
grindų esančio apskritimo

pėdų uždėjimas

... sugeba eiti iš juostelių
sudarytu taku link kamuolio

sekimas

... sugeba peržengti arba
išvengti
ant
juostelių
sudėtų objektų

išvengimas

... sugeba peržengti arba
išvengti daiktų, esančių ant 90°
kampu sudėtų juostelių

išvengimas

... sugeba padėti pėdas ant
atsitiktine tvarka ant žemės
išdėliotų apskritimų

perėjimas
©Sensis

Vystymosi sritis: Vizualinis stebėjimas

18

Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Vizualiniai įgūdžiai | V 5-6

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Sugebėjimas atskirti spalvas
Aplinka
Kambario apšvietimas turi būti pritaikytas atsižvelgiant į vaiko poreikius. Vaikas ir treneris sėdi prie
stalo vienas priešais kitą. Treneris vaikui į rankas paduoda pabrauktos spalvos skridinį ir paprašo jo
surasti tokios pačios spalvos skridinį ant stalo bei, jei tik įmanoma, pasakyti, kokios jie abu spalvos.
Atliekant kiekvieną žingsnį, vaikui suteikiama daugiausia keturi bandymai atlikti užduotį. Po
kiekvieno bandymo spalvoti skridiniai perdėliojami atsitiktine tvarka. Treneris pažymi rezultatą kaip
teigiamą, jei vaikas sugeba pasirinkti tris iš keturių reikiamų spalvų. Pastaba: gebėjimas atskirti
spalvas taip pat gali būti pagrįstas kontrastingais skirtumais. Jei treneris nėra tikras dėl rezultato, jis
turi tai pažymėti rezultatų lape, nes tai gali būti svarbi informacija tolimesnių stebėjimų metu.

... sugeba atskirti raudoną ir
geltoną spalvas

raudona - geltona

... sugeba atskirti geltoną ir
žalią spalvas

geltona - žalia

... sugeba atskirti mėlyną,
geltoną ir raudoną spalvas

mėlyna - geltona - raudona

... sugeba atskirti žalią,
raudoną ir mėlyną spalvas

žalia - raudona - mėlyna

... sugeba atskirti raudoną,
žalią, geltoną ir mėlyną
spalvas

raudona - žalia - geltona mėlyna
Vystymosi sritis: Vizualinis stebėjimas
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Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Vizualiniai įgūdžiai IV 6-6

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Krypties imitavimas
Aplinka

Kambario apšvietimas pritaikomas atsižvelgiant į vaiko poreikius. Trenerio rūbai taip pat gali aiškiai
matytis. 26, 27 ir 28 žingsnių metu vaikas ir treneris yra vienas priešais kitą, atstumas tarp jų –
maždaug vienas metras. Atliekant 29 ir 30 žingsnius, iš pradžių atstumas nedidelis (maždaug 1
metras), tačiau, jei vaiko rega tai leidžia, atstumą galima didinti. Pasirinktas atstumas turi būti
pažymėtas rezultatų lape. Tinkamas yra bet koks vaiko atsakas, rodantis, kad jis gali vizualiai stebėti
trenerį ir imituoti jo judesius.

... sugeba imituoti ranka aukštyn
– žemyn daromus judesius

aukštyn - žemyn
... sugeba imituoti į kairę – į dešinę
daromus judesius ranka

kairė - dešinė
... sugeba imituoti rankų judesius,
atliekamus įvairiomis
kryptimis atsitiktine tvarka

visos kryptys

... sugeba sekti trenerį
viena kryptimi

sekimas
... sugeba sekti paskui trenerį įvairiomis
kryptimis

sekimas
©Sensis
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Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Motoriniai įgūdžiai

Vystymosi sritis: Motoriniai įgūdžiai

Pagrindas
Amžius iki 6 metų yra svarbus laikotarpis visų rūšių esminių motorinių įgūdžių raidai.
Aklumas ir rimti regos sutrikimai kelią ypatingai didelę grėsmę pačio vaiko inicijuojamų
motorinių įgūdžių vystymuisi, nes vaikui trūksta regimųjų stimulų. „Normalus“ motorikos
vystymasis formos, tvarkos ir laiko atžvilgiu yra svarbus, jei norima, kad optimaliai
vystytųsi ir kitos sritys. Šiame skyriuje minimo judėjimo formos yra susietos ne vien su
tokiu normaliu vystymusi, jos taip pat labai svarbios tobulinant lokomotorinius įgūdžius,
kuriuos praktikuojant dominuoja orientacija ir mobilumas.

Nurodymai treneriui
Treneris dirba tokioje vietoje, kurioje vaikui judant atsirastų pakankamai iššūkių,
tačiau kuri tuo pačiu metu būtų ir saugi. Jei vaikas jau gali vaikščioti, svarbu patikrinti
ir visą supančią teritoriją. Jei jis nereaguoja į kalbą, treneris gali stimuliuoti jį lengvai
priliesdamas arba su kažkokiu garso šaltiniu. Jei vaikui reikalinga atrama, treneris
prilaiko jį už liemens arba rankų. Kaip pasyvi atrama gali pasitarnauti baldai. Atliekant
su laiptais ir kopimu į viršų susijusias užduotis, treneris privalo visada būti arti vaiko.
Motorinių įgūdžių stebėjimas stabdomas tada, kai vaikas nebepajėgia atlikti sekančio
žingsnio.

Reikalingos priemonės
Pagrindiniai judesiai:
Sėdėjimas ir šliaužiojimas:
Stovėjimas:
Ėjimas:
Pusiausvyros laikymas:
Į viršų kylantys laiptai:
Laiptai į apačią:
Bėgimas:
Šokinėjimas:
Kopimas:

lygus paviršius
lygus paviršius
lygus paviršius su atraminiu objektu
tuščia erdvė arba koridorius su kėde arba stalu
tuščia erdvė ir didelis kamuolys
laiptai su mažiausiai penkiais laipteliais
laiptai su mažiausiai penkiais laipteliais
atvira erdvė ir orientyrinė virvė
atvira erdvė su 15 – 20 centimetrų platforma
žaidimų aikštelė su šiuožykla arba karstymosi
karkasu

Balai
+ Šį žingsnį atlieka puikiai ir padaro tai savarankiškai;
± Šį žingsnį atlieka dalinai, kad užduotis būtų atlikta, reikia šiek tiek žodinės pagalbos arba pagalbos parodant rankomis;
- Šio žingsnio dar nėra įvaldęs, dėl to vaikui reikia daug ir nuolatinės pagalbos užduočiai atlikti;
X Nesugeba atlikti žingsnio dėl kitokių sveikatos sutrikimų.
© Sensis
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Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Motoriniai įgūdžiai I M1-10

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Pagrindiniai judesiai
Aplinka

Vaikas atsigula ant nugaros arba ant pilvo taip, kaip parodyta. Treneris vaikui nurodymus duoda
žodžiu, parodo rankomis arba stimuliacijai naudoja kažkokį garso šaltinį.

... gulėdamas ant pilvo arba
nugaros, sugeba pasiversti ant
dešinio arba kairio šono

vertimasis į šoną

... gulėdamas ant nugaros,
sugeba apsiversti ant pilvo

apsivertimas

... gulėdamas ant pilvo,
sugeba apsiversti ant
nugaros

apsivertimas

... gulėdamas ant nugaros,
sugeba apsiversti ir vėl
atsigulti ant nugaros (pilnas
apsisukimas)

pilnas apsisukimas

... sugeba vilkti savo kūną per
grindis (naudodamas dešinę
ranką/dešinę koją 
naudodamas dešinę ranką ir
kairę koją)

šliaužimas
Vystymosi sritis: Motoriniai įgūdžiai
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Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Motoriniai įgūdžiai I M 2-10

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Sėdėjimas ir šliaužimas
Aplinka
Atliekant 6 ir 7 žingsnius, vaikas sėdi ant grindų. 8 žingsnio metu treneris paguldo vaiką ant pilvo, o
tada šiek tiek jį pakelia taip, kad jo krūtinė ir pilvas būtų virš grindų, o rankos ir kojos remtųsi į žemę.
Norint atlikti 9 ir 10 žingsnius: prieš pradėdamas šliaužioti, vaikas turi sugebėti savarankiškai atlikti
tik ką apibūdintą veiksmą.

... sugeba vieną minutę išbūti
sėdėjimo pozoje ant grindų

sėdėjimas

... sugeba judėti ant grindų
(šliuožti ant sėdmenų)

šliuožimas ant sėdmenų

... sugeba atsistoti ant rankų ir
kelių (paruošiamoji pozicija)

atsirėmimas

... sugeba šliaužti, iš pradžių
judindamas rankas, o tada
kelius

šliaužimas

... sugeba šliaužti tuo pačiu
metu judindamas kairę ranką ir
dešinį kelią, tada dešinę ranką
ir kairį kelią
Šliaužimas

© Sensis
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Motoriniai įgūdžiai | M 3-10

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Stovėjimas
Aplinka
Vaikas sėdi ant grindų. Atliekant 11 žingsnį, treneris aktyviai prilaiko vaiką už liemens arba rankų.
Atliekant 12 ir 13 žingsnius, vaikas naudojasi kažkokiu atraminiu daiktu. Atliekant 14 ir 15
žingsnius, vaikas gali pritūpti arba sulenkti kelius.

... sugeba atsistoti, prilaikant jį
už liemens arba už rankų

atsistojimas

... sugeba atsistoti,
prisilaikydamas kėdės

atsistojimas

... prisilaikydamas kėdės,
sugeba vėl atsisėsti ant
grindų, prieš tai atsistojęs

atsisėdimas

... sugeba atsistoti, prieš tai
sėdėjęs

atsistojimas

... į nieką nesiremdamas,
prieš tai stovėjęs, sugeba
atsisėsti

atsisėdimas

Vystymosi sritis: Motoriniai įgūdžiai
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Motoriniai įgūdžiai | M 4-10

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Ėjimas
Aplinka

Vaikas ir treneris yra kambaryje, kuriame nėra jokių kliūčių judėjimui. Treneris vedžioja vaiką už
rankos, kad jis turėtų galimybę susipažinti su kambariu. 16 žingsnio metu vaikas sėdi prie stalo arba
suolo, kurie, prireikus, gali pasitarnauti kaip atrama. Atliekant 17 žingsnį, treneris aktyviai prilaiko
vaiką už liemens arba rankų. Atliekant 18 ir 19 žingsnius, vaikas stovi 1,20m atstumu nuo trenerio;
20 žingsnio metu šis atstumas padidinamas iki 2,5m.

... pasiremdamas sugeba
nueiti palei stalą ar sieną
(šonu)

judėjimas šonu

... sugeba eiti, prilaikomas už
liemens ar rankų (priekin)

judėjimas į priekį

... sugeba savarankiškai eiti
praskėsdamas rankas ir kojas
(plačiu žingsniu)

ėjimas

... sugeba savarankiškai eiti;
kojų pirštai nukreipti ėjimo
kryptimi (siauru žingsniu)

ėjimas

... sugeba eiti kryžiuodamas
galūnes (dešinė ranka juda
kartu su kaire koja ir
atvirkščiai)

ėjimas
Vystymosi sritis: Motoriniai įgūdžiai
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Motoriniai įgūdžiai | M 5-10

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Pusiausvyros išlaikymas
Aplinka
Vaikas yra atviroje erdvėje. Treneris vedžioja vaiką už rankos, kad jis galėtų įsitikinti, jog aplink
jį nėra jokių kliūčių judėjimui. Treneris gali prilaikyti vaiką už liemens arba rankų. .

... sugeba paspirti kamuolį,
pats nenukrisdamas

kamuolio paspyrimas
...sugeba žengti penkis žingsnius
atbulomis nenukrisdamas

ėjimas atbulomis

... sugeba išsilaikyti daugiausia dešimt
sekundžių vienu keliu priklaupęs,
o kitą koją sulenkęs
(priklausomai nuo vaiko
amžiaus)
klūpėjimas

... sugeba stovėti ant vienos
kojos daugiausia 15 sekundžių
(priklausomai nuo vaiko
amžiaus)

stovėjimas ant vienos kojos

... sugeba šoktelėti, tiek ant kairės, tiek
ant dešinės kojos

šoktelėjimas
© Sensis
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Motoriniai įgūdžiai I M 6-10

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Kopimas laiptais
Aplinka

Treneris su vaiku dirba ant laiptų su mažiausiai penkiomis pakopomis ir turėklais. Atliekant 27
žingsnį, treneris aktyviai prilaiko vaiką už liemens arba rankų. 28, 29 ir 30 žingsnių metu
treneris saugo vaiką, eidamas šalia arba už jo.

... sugeba užlipti laiptais,
remdamasis rankomis ir keliais

kopimas laiptais

... sugeba kopti laiptais,
laikydamasis už turėklo ir
aktyviai prilaikomas

kopimas laiptais

... sugeba savarankiškai kopti
laiptais, laikydamasis už
turėklų ir ant kiekvienos
pakopos dėdamas abi pėdas

kopimas laiptais

... sugeba savarankiškai kopti
laiptais, laikydamasis už
turėklo, dėliodamas pėdas
pakaitomis

kopimas laiptais

... sugeba savarankiškai kopti
laiptais, dėliodamas pėdas
pakaitomis ir nesilaikydamas
už turėklo

kopimas laiptais
Vystymosi sritis: Motoriniai įgūdžiai
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Motoriniai įgūdžiai I M 7-10

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Leidimasis laiptais
Aplinka

Treneris su vaiku dirba ant laiptų su mažiausiai penkiomis pakopomis ir turėklu. Atliekant 32 žingsnį,
treneris aktyviai prilaiko vaiką už liemens arba rankų. 33, 34 ir 35 žingsnių metu treneris saugo vaiką,
eidamas šalia arba už jo.

... sugeba nusileisti laiptais,
remdamasis rankomis ir keliais

leidimasis laiptais

... sugeba nusileisti laiptais,
laikydamasis už turėklo ir
prilaikomas trenerio

leidimasis laiptais

... sugeba leistis laiptais,
laikydamasis už turėklo, ant tos
pačios pakopos dėdamas abi
pėdas

leidimasis laiptais

... sugeba savarankiškai leistis
laiptais, laikydamasis už
turėklo, dėliodamas pėdas
pakaitomis

leidimasis laiptais

... sugeba savarankiškai leistis
laiptais, dėliodamas pėdas
pakaitomis ir nesilaikydamas už
turėklų

leidimasis laiptais

Vystymosi sritis: Motoriniai įgūdžiai
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Motoriniai įgūdžiai I M 8-10

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Bėgimas
Aplinka
Vaikas yra atviroje erdvėje. Treneris parodo vaikui, kad jį supančioje aplinkoje nėra jokių kliūčių
judėjimui. Savo bėgimo greitį treneris priderina prie vaiko bėgimo greičio. Atliekant 36 ir 37
žingsnius, treneris eina įstrižai priekyje vaiko. 38 ir 39 žingsnio veiksmus vaikas atlieka, būdamas
maždaug 3 metrų atstumu nuo trenerio. 40 žingsnio metu atstumas jau didesnis, o treneris vaikui
duoda tokius nurodymus, kaip "bėk", "stok", "lėčiau", "greičiau".

... sugėba bėgti, laikydamasis
treneriui už rankos

bėgimas

... sugeba bėgti kaitaliodamas
kryptį, kai palaiko kontaktą su
treneriu, laikydamasis už
orientyrinės virvės

bėgimas

... sugeba bėgti
savarankiškai

bėgimas

... sugeba bėgti
savarankiškai; judėjimo būdas
(rankų ir kojų dėliojimas)
tinkamas

bėgimas

... sugeba bėgti ir laikytis
nurodymų

bėgimas
© Sensis
Vystymosi sritis: Motoriniai įgūdžiai
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Motoriniai įgūdžiai | M 9-10

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Šokinėjimas
Aplinka
Vaikas yra atviroje erdvėje, kurios paviršius – lygus. Atlikdamas 44 žingsnio veiksmus, vaikas pasistoja ant
platformos, kurios aukštis turi būti nuo 15 iki 20 centimetrų.

... sugeba atsistoti poza prieš
šuolį (keliai ir visas kūnas
sulenkti)

poza prieš šuolį
... gali šokinėti vietoje abiejomis kojomis
(keliai ir visas kūnas šiek
tiek sulenkti)

šokinėjimas į viršų

... sugeba peršokti nedidelį
atstumą

ilgesni šuoliai
... sugeba nušokti nuo pakilimo vietos
(vienu metu dėdamas abi
pėdas)

šuolis į apačią

... sugeba šokinėti nuo vienos
kojos ant kitos

šokinėjimas
Vystymosi sritis: Motoriniai įgūdžiai

©Sensis
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Motoriniai įgūdžiai I M 10-10

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Kopimas
Aplinka
Vaikas yra žaidimų aikštelėje, veidu atsisukęs į šliuožyklą arba karkasą laipiojimui. Visose mokomųjų
situacijų metu treneris privalo saugoti vaiką stovėdamas už jo.

... sugeba atsistoti kopimo
poza (viena koja pakelta,
kelias sulenktas)

kopimo poza

... sugeba kopti į viršų, ant
vienos pakopos dėdamas
abi pėdas

kopimas į viršų

... sugeba leistis į apačią, ant
kiekvienos pakopos
dėdamas abi pėdas

lipimas į apačią

... sugeba kopti į viršų,
pėdas dėliodamas
pakaitomis (vienai pakopai –
viena pėda)

kopimas į viršų

... sugeba leistis į apačią,
pėdas dėliodamas
pakaitomis

lipimas į apačią
Vystymosi sritis: Motoriniai įgūdžiai

© Sensis
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Jusliniai įgūdžiai

Vystymosi sritis: Jusliniai įgūdžiai

Pagrindas
Matydamas, girdėdamas, liesdamas, uostydamas, ragaudamas bei su raumenyse,
sąnariuose ir pusiausvyros organuose esančių jutiklių pagalba, vaikas gali priimti iš
aplinkos sklindančius signalus ir į juos reaguoti. Šiais būdais vaikas jaučia stimulus,
provokuojančius jį judėti ir tyrinėti aplinką. Jei vizualinio stebėjimo galimybės ribotos,
rankiojant informaciją apie aplinką ir padedant ją suvokti, kitos juslės dirbs papildomu
krūviu. Šiame skyriuje apibūdinami tie įgūdžiai ir atliekamos tos užduotys, kurių metu
naudojamos orientacijai ir mobilumui svarbios juslės.

Nurodymai treneriui
Treneris su vaiku dirba vidinėse arba lauko erdvėse, kuriose yra pakankamai stimulų,
tačiau jos turi atitikti ir saugumo reikalavimus. Jei vaikas nereaguoja į žodžiu duodamus
nurodymus, treneris gali paskatinti jį, lengvai priliesdamas arba panaudodamas kažkokio
garso šaltinį. Pateikiamos atskiros instrukcijos, kaip atlikti vestibuliarinio aparato veikimo
stebėjimo pratimą.

Reikalingos priemonės
Nustatymas, iš kur sklinda garsas:
Objekto atpažinimas, liečiant rankomis:
Objekto atpažinimas, liečiant pėdomis:
Objekto atpažinimas pagal kvapą:
Vestibuliarinio aparato veikimo stebėjimas:

garso objektas
keturis kartus du identiški medžiagų bandiniai, medžiagos
nuo švelnių (1) iki šiurkščių (4)
vidinė patalpa su kilimu, medinėmis grindimis ir plytelėmis;
lauko erdvė su žolės, plytelių ir žvyro danga
keturis kartus du identiški kvapai
nereikia jokių papildomų priemonių

Balai
+ Šį žingsnį atlieka puikiai ir padaro tai savarankiškai;
± Šį žingsnį atlieka dalinai, kad užduotis būtų atlikta, reikia šiek tiek žodinės pagalbos arba pagalbos parodant
rankomis;
- Šio žingsnio dar nėra įvaldęs, dėl to vaikui reikia daug ir nuolatinės pagalbos užduočiai atlikti;
X Nesugeba atlikti žingsnio dėl kitokių sveikatos sutrikimų.

Vystymosi sritis: Jusliniai įgūdžiai

©Sensis
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Jusliniai įgūdžiai| S1-5

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Garso šaltinio vietos nustatymas
Aplinka
Treneris darbui pasirenka tylų kambarį, o vaiką pastato arba, jei to reikia, pasodina kambario viduryje. Atliekant
visus žingsnius, garsas turi sklisti iš kažkur už vaiko regėjimo lauko ribų. Jei to prireikia, šį pratimą padėti atlikti
gali ir kiti treneriai. 4 ir 5 žingsnių metu atstumą galima kaitalioti. Treneris kaip tinkamą turi priimti bet kokį
vaiko atsaką, rodantį, kad jis suvokia, iš kokios vietos sklinda garsas.

... sugeba siekti iš priekio
sklindančio garso kryptimi
(viena kryptimi)

siekimas

... sugeba siekti dviejų iš
kairės ir dešinės girdimų
garso
šaltinių
(dviem
kryptimis)

siekimas

... sugeba tiesti ranką link
priekyje/gale/kairėje/dešinėje
esančio garso šaltinio
(keturiomis kryptimis)

siekimas

... sugeba judėti garso linkui ir jį
paliesti jo šaltinį

judėjimas priekin

... sugeba judėti garso linkui
ir sekti paskui jį įvairiomis
kryptimis

sekimas
Vystymosi sritis: Jusliniai įgūdžiai
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Jusliniai įgūdžiai I S 2-5

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Objektų atpažinimas liečiant rankomis
Aplinka
Treneris ir vaikas susėda prie stalo vienas priešais kitą. Treneris vaikui paduoda apačioje pabrėžtą
tam tikros medžiagos bandinį ir paprašo jo surasti panašią medžiagą ant stalo bei ją paimti.
Kiekvieno žingsnio metu vaikas gali bandyti atlikti užduotį daugiausia keturis kartus. Prieš
kiekvieną bandymą treneris iš naujo perdėlioja medžiagų bandinius atsitiktine tvarka. Treneris turi
įsitikinti, kad vaikas ieško reikiamos medžiagos liesdamas jų pavyzdžius, o ne remdamasis rega; jei
reikia, medžiagų bandinius galima uždengti audiniu. Rezultatą galima žymėti kaip teigiamą, jei
vaikas reikiamą medžiagą pasirenka tris iš keturių kartų.

... sugeba pasirinkti tą pačią
medžiagą: Nr. 1 ir Nr. 4

Nr. 1 – Nr. 4

... sugeba pasirinkti tą pačią
medžiagą: Nr. 1 ir Nr. 2

Nr. 1 – Nr. 2

... sugeba pasirinkti tą pačią
medžiagą: Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3

Nr. 1 – Nr. 2 – Nr. 3

... sugeba pasirinkti tą pačią
medžiagą: Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4

Nr. 2 – Nr. 3 – Nr. 4

... sugeba pasirinkti tą pačią
medžiagą: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir
Nr. 4

Nr. 1 – Nr. 2 – Nr. 3 – Nr. 4
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Jusliniai įgūdžiai | S 3-5

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Objektų atpažinimas liečiant pėdomis
Aplinka
Treneris darbui pasirenka vidines ir išorines erdves, kurių danga būtų kilimas, medinės grindys,
plytelėmis klotos grindys, grindinio akmenys, žolė arba žvyras. Vaikas yra vedamas, arba, jei reikia,
eina, naudodamasis vaikiška lazda. Vaikui užlipus ant kiekvieno paviršiaus, treneris jo klausia, ką
vaikas jaučia esant jam po kojomis. Jei vaikas neatsako, treneris paprašo jo pasakyti, kada paviršius po
jo kojomis pasikeis.

... sugeba atskirti ryškiai skirtingus
vidinius paviršius, kaip medis ir
kilimas

medinis paviršius – kiliminė danga

... sugeba atskirti panašius
vidinius paviršius, kaip medinės
grindys ir plytelės

medinis paviršius – plytelių danga
... sugeba atskirti ryškiai besiskiriančius
paviršius lauke, kaip
grindinys iš akmenų ir žolė

akmenų grindinys - žolė

sugeba atskirti pnašius
paviršius lauke, kaip žolė ir
žvyras

žolė – žvyro danga

... sugeba atskirti keletą paviršių
viduje ir lauke

keletas paviršių
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Jusliniai įgūdžiai | S 4-5

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Kvapų atpažinimas
Aplinka
Treneris ir vaikas sėdi vienas priešais kitą prie to pačio stalo. Treneris paduoda vaikui pabraukto kvapo
šaltinį ir paprašo jo tarp ant stalo sudėtų įvairių kvapų šaltinių surasti tokį patį. Atliekant kiekvieną
žingsnį, vaikui leidžiama bandyti atlikti užduotį daugiausia keturis kartus. Po kiekvieno bandymo
treneris perdėlioja kvapus skleidžiančius daiktus atsitiktine tvarka. Teigiamą balą galima žymėti, jei
vaikas reikiamą kvapą atranda tris iš keturių kartų.

...sugeba surasti tą patį kvapą:
1 kvapas ir 4 kvapas

1 kvapas – 4 kvapas

... sugeba surasti tą patį kvapą:
1 kvapas ir 2 kvapas

1 kvapas – 2 kvapas

... sugeba surasti tą patį kvapą:
1 kvapas, 2 kvapas ir 3 kvapas

1 kvapas - 2 kvapas – 3 kvapas

...sugeba surasti tą patį
kvapą: 2 kvapas, 3 kvapas ir
4 kvapas

2 kvapas - 3 kvapas – 4 kvapas

... sugeba surasti tą patį kvapą:
1 kvapas, 2 kvapas, 3 kvapas
ir 4 kvapas

1 kvapas - 2 kvapas - 3 kvapas –
4 kvapas
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Jusliniai įgūdžiai | S 5-5

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Vestibuliarinio aparato veikimo stebėjimas
Aplinka
Šis skyrelis yra skirtas surinkti informaciją apie laikysenos ir judėjimo kokybę. Tokios informacijos
galite gauti, apie tai paklausinėdami tėvų, grupių vadovų, mokytojų arba stebėdami vaiką tuo metu,
kai jis atlieka kituose programos skyreliuose aprašomas užduotis. Gaunamus atsakymus treneris gali
paversti fiksuotinais rezultatais tokiu būdu: "+" reiškia teigiamas; "+/-" reiškia kartais teigiamas,
kartais nepatenkinamas; "-" reiškia nepatenkinamas. Atliekant kai kuriuos žingsnius (21 ir 22),
treneris prie klausimo gali apibrėžti tinkamą atsakymą.

... sugeba sėdėti ramiai ir tuo
pačiu sėdėti tiesiai

laikysena

... juda greitai, lengvai,
energingai, raumenys įsitempę
taip, kaip reikia

laikysena

... pozas keičia užtikrintai

laikysenos pakeitimai

... išdrįsta pėdas atkelti nuo
žemės ir nebijo aukščio arba
nukristi

atkelti kojas nuo žemės

... turi pakankamai jėgos ir
ištvermės

jėga - ištvermė

© Sensis
Vystymosi sritis: Jusliniai įgūdžiai
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Adaptaciniai įgūdžiai

Vystymosi sritis: Adaptacija

Pagrindas
Adaptaciniai įgūdžiai padeda vaikui nujausti jam aplinkos keliamus reikalavimus. Gilindamas kūno
dalių suvokimą, erdvės įsisąmoninimą, formos, laiko ir matmenų bei jo paties gyvenimo situacijos ir
aplinkos organizacijos suvokimą, vaikas gali susidoroti su kasdienio gyvenimo "iššūkiais" ir išmokti
atskirti, kokiu momentu kokie įgūdžiai jam reikalingi. Pagrindinis adaptacinės elgsenos aspektas yra
vaiko gebėjimas sėkmingai įveikti probemas, su kuriomis jam gali tekti susidurti.

Nurodymai treneriui
Darbui treneris turi pasirinkti tylų kambarį. Jis privalo iš anksto pasirūpinti visomis priemonėmis,
kurias žada naudoti. Paskutiniai šio skyriaus pratimai koncentruojasi į vaiko aplinkos organizavimą.
Kalba eina apie tokius tikslus, kurie vaikui yra lengvai atpažįstami ir pasiekiami. Šio stebėjimo metu
treneris turi atsižvelgti tiek į į tai, kaip vaikas įveikia maršrutą iki tam tikro objekto, tiek į jo kelią
atgalios.

Reikalingos priemonės
Kūno įsisąmoninimas:
Erdvės įsisąmoninimas:
Kairės – dešinės atskyrimas:
Formos atskyrimas:

kėdė
du maži kamuoliukai (Ø 6cm) ir stalas
dvi kėdės, stalas, mažas kamuoliukas ir kaladėlė
du identiški keturių skirtingų lengvai vienoje
rankoje išlaikomų formų rinkiniai, pvz., kamuolys,
kaladėlė, kūgis ir cilindras
Dydžių atskyrimas:
du identiški keturių skirtingų dydžių (nuo didelės
(4) iki mažos (1)) kaladėlių, kurias būtų lengva
išlaikyti viena ranka, rinkiniai
Objektų išdėstymas:
puodelis ir lėkštutė, sudedamas paveikslėlis ir
dėlionės detalė, dantų šepetukas ir dantų pasta
Orientavimasis savo namų situacijose: papildomų priemonių nereikia
Orientavimasis savo aplinkoje:
papildomų priemonių nereikia

Balai
+ Šį žingsnį atlieka puikiai ir padaro tai savarankiškai;
± Šį žingsnį atlieka dalinai, kad užduotis būtų atlikta, reikia šiek tiek žodinės pagalbos arba pagalbos parodant
rankomis;
- Šio žingsnio dar nėra įvaldęs, dėl to vaikui reikia daug ir nuolatinės pagalbos užduočiai atlikti;
X Nesugeba atlikti žingsnio dėl kitokių sveikatos sutrikimų.

Vystymosi sritis: Adaptacija

©Sensis
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Adaptaciniai įgūdžiai | A1-8

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Kūno įsisąmoninimas
Aplinka
Atliekant 1, 2 ir 3 žingsnius, vaikas ir treneris stovi arba sėdi arti vienas kito. Pradedant nuo 4
žingsnio, treneris sėdi priešais vaiką ant kėdės. Treneris turi priimti bet kokį vaiko atsaką, rodantį,
kad jis gali identifikuoti įvairias kūno dalis.

galva
ranka
delnas

...sugeba paliesti savo paties
galvą, ranką, delną, koją ir
pėdą

koja
pėda
lietimasis

burna
nosis
akys
ausys
plaukai

... sugeba paliesti savo burną,
nosį, akis, ausis ir plaukus

lietimasis

kaklas
pirštai
keliai
liemuo
krūtinė

galva
ranka

... sugeba paliesti savo paties
kaklą, pirštus, kelius, liemenį ir
krūtinę

lietimasis

... sugeba paliesti kažkieno
kito galvą, ranką, delną, koją
ir pėdą

delnas
koja
pėda

kaklas
pirštai
keliai
liemuo
krūtinė

Vystymosi sritis: Adaptacija

lietimasis

... sugeba paliesti kažkieno
kito pirštus, kelius, liemenį ir
krūtinę

lietimasis
© Sensis
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Adaptaciniai įgūdžiai | A 2-8

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Erdvės įsisąmoninimas
Aplinka
Atliekant 6, 7 ir 8 žingsnius, vaikas ir treneris stovi arti vienas kito. 8 žingsnio metu treneris laiko
kamuolį tiesiai vaikui virš galvos, o antras kamuolys guli padėtas ant grindų netoli vaiko kojų.
Atliekant 9 žingsnį, treneris padeda kamuolį ant grindų priešais vaiką ir už vaiko nugaros. 10
žingsnio metu vaikas pasodinamas prie stalo, o po juo ir ant jo guli po kamuolį. Priimtinas bet koks
vaiko atsakas, rodantis, kad ji suvokia erdvės sąvokas.

... sugeba identifikuoti ranka
atliekamus judesius į viršų ir į
apačią,

į viršų – į apačią

... sugeba identifikuoti
priekinę ir užpakalinę pusę

priekinė pusė - nugara

... sugeba identifikuoti viršų ir
apačią

viršus - apačia

... sugeba identifikuoti
pozicijas „priešais“ ir „už
nugaros“

priešais – už nugaros
.
.. sugeba identifikuoti
pozicijas "ant" ir "po"

ant - po
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Adaptaciniai įgūdžiai| A 3-8

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Kairės – dešinės atskyrimas
Aplinka
Atlikdamas 11 žingsnį, vaikas stovi arti trenerio, o, atlikdamas 12 žingsnį, jis stovi tarp dviejų kėdžių.
13 žingsnio atlikimo metu vaikas ir treneris sėdi prie stalo vienas priešais kitą. Treneris paima vaiko
ranką ir nukreipia ją taip, kad vaikas apčiuoptų ant stalo esančią kaladėlę, o tada paduoda vaikui
kamuolį. Treneris paprašo vaiko padėti kamuolį kairėje arba dešinėje kaladėlės pusėje. 14 žingsnio
metu vaikas stovi iškart už trenerio nugaros, o atliekant 15 žingsnį vaikas stovi priešais trenerį. Treneris
turi priimti bet kokį vaiko atsaką, rodantį, kad jis sugeba atskirti kairę pusę nuo dešinės.

... sugeba suvokti, kuri jo ranka
yra kairė, o kuri - dešinė

kairė ranka – dešinė ranka

... sugeba suprasti, kuri jo pusė yra
kairė, o kuri - dešinė

kairė pusė – dešinė pusė

... sugeba suvokti sąvokas
"kairėje" ir "dešinėje"

kairėje - dešinėje
... sugeba suvokti, kuri kito žmogaus
ranka yra kairė, o kuri - dešinė

kairė ranka – dešinė ranka

... pratimas toks pats, kaip
14, tik šįkart vaikas stovi
veidu į trenerį

kairė ranka – dešinė ranka
Vystymosi sritis: Adaptacija
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Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Adaptaciniai įgūdžiai | A 4-8

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Sugebėjimas atskirti formas
Aplinka
Vaikas ir treneris sėdi vienas priešais kitą prie stalo. Treneris įduoda pabrauktą formą vaikui į
rankas ir paprašo jo surasti tokią pačią formą tarp esančių ant stalo. Atliekant kiekvieną žingsnį,
vaikui leidžiama bandyti daugiausia keturis kartus. Po kiekvieno bandymo treneris iš naujo išdėlioja
formas atsitiktine tvarka. Teigiamas rezultatas žymimas tada, jei vaikas teisingą formą išsirenka tris
kartus iš keturių.

... sugeba pasirinkti tą pačią
formą: kamuolį ir kaladėlę

kamuolys - kaladėlė

... sugeba pasirinkti tą pačią
formą: kamuolį ir cilindrą

kamuolys - cilindras

... sugeba pasirinkti tą pačią
formą: kamuolį, cilindrą ir kūgį

kamuolys – cilindras - kūgis

... sugeba pasirinkti tą pačią
formą: kamuolį, cilindrą ir kūgį

kamuolys – cilindras - kūgis

... sugeba pasirinkti tą pačią
formą: kamuolį, cilindrą, kūgį ir
kaladėlę

kamuolys – cilindras – kūgis kaladėlė

42

Stebėjimo programa "Žingsnis po žingsnio"
Adaptaciniai įgūžiai | A 5-8

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Gebėjimas atskirti dydžius
Aplinka
Vaikas ir treneris sėdi prie stalo vienas priešais kitą. Treneris įduoda vaikui į rankas pabrauktą
kaladėlę ir paprašo jo ant stalo surasti panašaus dydžio kaladėlę ir paduoti ją treneriui. Atlikdamas
kiekvieną žingsnį, vaikas gali bandyti daugiausia keturis kartus. Po kiekvieno bandymo treneris iš
naujo perdėlioja kaladėles atsitiktine tvarka. Teigiamas rezultatas žymimas tada, kai vaikas teisingą
pasirenka dydį tris kartus iš keturių.

... sugeba pasirinkti tokį patį
dydį: 1 kaladėlę ir 4 kaladėlę

1 kaladėlė – 4 kaladėlė

... sugeba pasirinkti tokį patį
dydį: 1 kaladėlę ir 2 kaladėlę

1 kaladėlė – 2 kaladėlė

... sugeba pasirinkti tą patį
dydį: 1 kaladėlę, 2 kaladėlę ir
3 kaladėlę

1 kaladėlė – 2 kaladėlė – 3
kaladėlė

... sugeba pasirinkti tokį patį
dydį: 2 kaladėlę, 3 kaladėlę ir
4 kaladėlę

2 kaladėlė – 3 kaladėlė – 4
kaladėlė

... sugeba pasirinkti tokį patį
dydį: 1 kaladėlę, 2 kaladėlę, 3
kaladėlę ir 4 kaladėlę

1 kaladėlė – 2 kaladėlė – 3
kaladėlė – 4 kaladėlė
Vystymosi sritis: Adaptacija

©Sensis
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Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Adaptaciniai įgūdžiai | A 6-8

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Objektų išdėstymas
Aplinka
Atliekant 26, 27 ir 28 žingsnius, vaikas ir treneris sėdi prie stalo vienas priešais kitą. Iš pradžių treneris
leidžia vaikui paliesti ir susipažinti su vienas prie kito derančiais daiktais. Tada treneris paprašo vaiko
juos suderinti (tinkamus sudėti draugėn). Atlikdamas 29 žingsnį, vaikas pademonstruoja daiktų funkcinį
panaudojimą. Atlikdamas 30 žingsnį, vaikas parodo, kad jis sugeba sudėti daiktus į jų pradinę vietą. Kiti
daiktai irgi gali būti naudojami šiam tikslui. Treneris turi priimti bet kokį atsaką, rodantį, kad vaikas
suvokia daiktų reikšmę, funkciją ir kilmę.

... sugeba teisingai
suderinti du daiktus

puodelis ir lėkštutė

... sugeba teisingai
suderinti keturis daiktus

puodelis ir lėkštutė – dėlionė ir
dėlionės detalė

... sugeba teisingai suderinti
šešis daiktus

puodelis ir lėkštutė – dėlionė ir
dėlionės detalė – dantų
šepetukas ir dantų pasta

... sugeba pademonstruoti
daiktų naudojimo funkciją

panaudojimas

... gali sudėti daiktus atgal į jų
vietą

padėjimas atgal

Vystymosi sritis: Adaptacija

© Sensis

44

Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Adaptaciniai įgūdžiai | A 7-8

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Orientavimasis savo namų situacijose
Aplinka
Vaikas ir treneris yra vaiko namuose, vaikui pažįstamame kambaryje. Atliekant žingsnius nuo 31 iki
34 imtinai, treneris prašo vaiko nueiti iki nurodomos vietos ir grįžti atgal. Be to, šiam tikslui galima
pritaikyti ir kitas „užduotis“. Atlikdamas 35 žingsnį, vaikas turi nueiti iš vienos vietos į kitą, iš pradžių
negrįždamas į savo pradinę buvimo vietą. Treneriui leidžiama pakartoti užduoties atlikimą vardan to,
kad primintų vaikui jos esmę. Bet koks atsakas, rodantis, kad vaikas suvokia savo namų organizacijos
ypatybes, yra tinkamas.

... sugeba nueiti iki pietų stalo

pietų stalas
... sugeba surasti savo žaislus

žaislai

... sugeba paimti savo paltą

kabliukai paltui

... sugeba nueiti į savo miegamąjį

miegamasis

... sugeba nueiti iš vienos
vietos į kitą

vaikščiojimas iš vienos vietos į kitą

Vystymosi sritis: Adaptacija

© SensiS
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Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Adaptaciniai įgūdžiai | A 8-8

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Orientavimasis savo aplinkoje
Aplinka
Vaikas ir treneris yra namo viduje arba lauke, vaikui pažįstamoje vietoje. Atliekant žingsnius nuo 36 iki 39
imtinai, treneris prašo vaiko nueiti iki nurodomos vietos. Šiam tikslui galima naudoti ir kitas „užduotis“.
Atlikdamas 35 žingsnį, vaikas turi nueiti iš vienos vietos į kitą, iš pradžių negrįždamas į savo pradinę buvimo
vietą. Treneriui leidžiama pakartoti užduoties atlikimą vardan to, kad primintų vaikui jos esmę. Bet koks
atsakas, rodantis, kad vaikas suvokia, kaip yra organizuota jį supanti erdvė, yra tinkamas.

... sugeba nueiti iki žaidimų
aikštelės įrenginių arba žaislų,
esančių sode

žaidimų aikštelės įrenginiai
... sugeba nueiti iki mašinų
stovėjimo aikštelės

mašinų stovėjimo aikštelė

... sugeba nueiti pas
kaimynus arba draugą

draugas

... sugeba nueiti iki
kaimynystėje
esančios žaidimų
aikštelės

žaidimų aikštelė

... sugeba nueiti iš vienos
vietos į kitą

vaikščiojimas iš vienos vietos
kiton
Vystymosi sritis: Adaptacija

Sensis
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Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Orientavimosi ir mobilumo įgūdžiai

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Vystymosi sritis: Orientacija ir mobilumas

Pagrindas
Kitas vystymosi sritis nagrinėjančiuose skyriuose pateikiamos santykinai pavienės
užduotys. Orientacijos ir mobilumo (O&M) skyriuje pristatomi įgūdžiai yra integruoti. Jie
apima vizualinius, motorikos, juslinius ir adaptacinius aspektus ir koncentruojasi ties į
tikslą orientuotu judėjimu vaiką supančioje jam pažįstamoje aplinkoje, vaikui judant
savarankiškai arba su kažkieno pagalba. Atliekant šiuos pratimus, leidžiama naudotis
įvairiomis lazdomis ir kitomis pagalbinėmis priemonėmis. Šie specifiniai O&M įgūdžiai
išsirutulioja iš kitų sričių įgūdžių ir sudaro pagrindą vystytis gebėjimams, kuriuos
turėdamas vaikas šiuo metu ir ateityje galės judėti savarankiškai, saugiai ir efektyviai.

Nurodymai treneriui
Dirbdamas treneris turi teikti pirmenybę vaikui pažįstamoms vidinėms ir lauko erdvėms,
kurių aukštis perdaug nesiskirtų. Pradėdami atlikinėti pirmuosius pratimus, ypatingą
dėmesį skirkite tam, kad padėtumėte vaikui teisingu būdu, ypač naudodami savo rankas.
Jei vaikas pirmą kartą naudojasi kažkokios rūšies lazda ar kitokia pagalbine priemone,
treneris gali iš pradžių leisti vaikui susipažinti su įrenginio naudojimo galimybėmis ir jo
funkcija. Pradedant nuo šių pratimų, vaikui ir tolimesnių užduočių metu taip pat
leidžiama naudotis lazda ar kita pagalbine priemone. Atliekant orientacijos užduotis lauke
ir patalpoje, treneriui leidžiama laikinai naudoti vieną ar daugiau garsus skleidžiančių
objektų.

Reikalingos priemonės
Vaikščiojimas su vedliu:
Čiuopimo ir savisaugos technikų naudojimas:
Įprastinės arba vaikiškos lazdos naudojimas:
Ėjimas tiesia linija:
Orientacinės informacijos naudojimas viduje:
Naudojimasis orientyrais patalpoje:
Orientacinės informacijos naudojimas lauke:
Naudojimasis orientyrais lauke:

vidinė arba lauko erdvė su koridoriumi, laiptais ir
durimis
vidinė erdvė su stalu, siena ir kažkokiu objektu
vidinė erdvė su koridoriumi, kampu, durimis ir
keliais objektais; įprastinė arba vaikiška lazda
vidinė arba lauko erdvė su aiškiu startavimo tašku
vidinė erdvė su koridoriais ir aiškiu startavimo tašku
vidinė erdvė su tokiais objektais, kaip stalas, kėdė ir
šiukšlių dėžė
lauko erdvė su takeliais ir stačiais kampais bei aiškiu
startavimo tašku
lauko erdvė su įvairiais objektais ir aiškiu startavimo
tašku

Balai
+ Šį žingsnį atlieka puikiai ir padaro tai savarankiškai;
± Šį žingsnį atlieka dalinai, kad užduotis būtų atlikta, reikia šiek tiek žodinės pagalbos arba pagalbos parodant
rankomis;
- Šio žingsnio dar nėra įvaldęs, dėl to vaikui reikia daug ir nuolatinės pagalbos užduočiai atlikti;
X Nesugeba atlikti žingsnio dėl kitokių sveikatos sutrikimų.
Vystymosi sritis: Orientacija ir judrumas

© Sensis
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Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Orientacijos ir mobilumo įgūdžiai | O 1-8

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Vaikščiojimas su vedliu
Aplinka
Vaikas ir treneris dirba erdvėje, kurioje yra koridorius, laiptai su mažiausiai penkiomis pakopomis ir
siauru praėjimu, pvz., tarpduriu. Atlikdamas visus žingsnius, vaikas palaiko artimą fizinį kontaktą su
treneriu. Pradedant nuo 1 žingsnio, vaikas laikosi treneriui už rankos, riešo arba alkūnės ir dėl šios
priežasties eina įstrižai už jo. Atliekant 2 žingsnį, tuo metu, kai jie eina per tarpdurį, treneris leidžia
vaikui eiti už jo. Atliekant 3 ir 4 žingsnius, treneris ir vaikas pradeda atlikinėti pratimus iš priekio, o
vaikas kaip kaip atrama naudojasi turėklais. 5 žingsnio metu vaikas parodo, kad supranta situaciją,
perimdamas trenerio atliekamą užduotį.

... vaikščiojant su vedliu, sugeba
ranką padėti į reikiamą padėtį,
suima ją teisingu būdu

ėjimas šalia

... sugeba įveikti siaurą praėjimą

prarėjimas

... vedamas sugeba užlipti
laiptais

lipimas laiptais į viršų

... vedamas sugeba
nusileisti laiptais

leidimasis laiptais į apačią

... sugeba pereiti tarpduriu, proceso
eigoje vaikas padeda palaikyti
duris atviras ir jas uždaryti
bendradarbiavimas
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Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Orientacijos ir mobilumo įgūdžiai | O 2-8

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Čiuopimo ir savisaugos technikos
Aplinka
Treneris darbą pradeda kambaryje, kuriame vaikas gali laisvai judėti palei sieną arba baldus.
Atlikdamas 6 žingsnį, vaikas juda šonu, atlikdamas 7 žingsnį, vaikas juda priekiu. Atliekant 8
žingsnį, vaikas pereina tarpduriu, o 9 žingsnio metu vaikas praeina pro objektą, padėtą prie sienos. Tai
darydamas, vieną ranką jis naudoja, čiupdamas maršrutą, kuriuo eina, o kita ranka atlieka apsauginę
funkciją galvos lygmenyje. 10 žingsnio metu, kad atrastų objektą ir apsisaugotų, vaikas naudojasi
abiem rankomis. Viena ranka laikoma pilvo aukštyje, kita - galvos lygmenyje.

... sugeba judėti šonu,
liesdamasis prie sienos arba
baldų

judėjimas šonu
... sugeba eiti palei sieną, vieną ranką
ištiesęs į priekį

judėjimas į priekį

... sugeba eiti palei sieną,
liesdamasis viena ranka, ir
pereiti tarpduriu

perėjimas

... sugeba eiti palei sieną,
liesdamasis viena ranka, ir
užčiuopti daiktus kita, o tada
praeiti pro juos neužkliūnant

savisauga ir praėjimas pro šalį

... erdvėje atrasdamas daiktus, sugeba
tinkamai apsaugoti save abiem
rankomis

savisauga
© Sensis
Vystymosi sritis: Orientacija ir mobilumas
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Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Orientacijos ir mobilumo įgūdžiai| O 3-8

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Įprastinės arba vaikiškos lazdos naudojimas
Aplinka
Vaikas yra koridoriuje su šalia esančiu kambariu; koridoriuje yra posūkis į kairę arba dešinę bei
keletas objektų, pavyzdžiui, spintelė arba kėdė. Atliekant 11 žingsnį, vaikas yra vedamas, o,
pradedant nuo 12 žingsnio iki 15 žingsnio imtinai, vaikas eina savarankiškai. Eidamas vaikas viena
ranka laiko įprastinę arba vaikišką lazdą.

... sugeba eiti šalia trenerio,
kuris laiko jį už rankos, bei
gali apsaugoti save,
naudodamasis įprastine,
vaikiška lazda arba lanku
apsisaugojimas

...kambaryje susidūręs su
spintele arba kėde, sugeba
tinkamai apsaugoti save,
naudodamasis įprastine,
vaikiška lazda arba lanku
susidūrimas

... sugeba praeiti tarpduriu,
naudodamasis įprastine,
vaikiška lazda arba lanku

perėjimas

... naudodamasis įprastine,
vaikiška lazda arba lanku,
sugeba nustatyti kampo
buvimo vietą

nustatymas

... sugeba laisvai judėti
erdvėje, naudodamasis
įprastine, vaikiška lazda
arba lanku

laisvas judėjimas
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Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Orientacijos ir mobilumo įgūdžiai | O 4-8

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Ėjimas tiesia linija
Aplinka
Vaikas yra didelėje (lauke esančioje) teritorijoje su siena, kurios viename gale yra pakėlimas.
Atlikdamas 16 žingsnį, vaikas nugara remiasi į sieną. Atliekant 17 žingsnį, vaiko pėdos yra
pastatytos ant arba prieš pakeltą kraštą. 18 ir 19 žingsnių atlikimo metu vaikas stovi tuščios erdvės
viduryje ir pats pasirenka, kuria kryptimi nori judėti. 19 žingsnio metu, vaikui nuėjus keletą metrų,
treneris sušunka „Stop!“. Atliekant visus žingsnius, vaikui neleidžiama nuo tiesios linijos nukrypti
daugiau nei metrą. Žinoma, vaikas gali naudotis vaikiška arba įprastine lazda.

... iš padėties „nugara prie
sienos“ sugeba tiesiai nueiti
7 metrus
7 metrai

ėjimas tiesiai į priekį

7 metrai

... nuo pakelto krašto
sugeba tiesiai nueiti 7
metrus

ėjimas tiesiai į priekį

7 metrai

... sugeba eiti tiesiai
pasirinkta kryptimi 7
metrus

ėjimas tiesiai į priekį

7 metrai

... sugeba eiti tiesiai ta
pačia
kryptimi
po
šūktelėjimo „Stop!“

ėjimas toliau

7 metrai

... sugeba eiti tiesiai link tik
vieną kartą duoto signalo
(švilpuku arba šūktelėjimu)

ėjimas tiesiai link kažko
Vystymosi sritis: Orientacija ir mobilumas

© Sensis
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Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Orientacijos ir mobilumo įgūdžiai | O 5-8

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Orientacinės informacijos naudojimas patalpoje
Aplinka
Vaikas yra koridoriuje, kuriame yra du posūkiai į kairę arba į dešinę. Prieš atliekant užduotis, treneris
kartu su vaiku ištyrinėja maršrutą. Treneris pasirūpina, kad vaiko startavimo vieta būtų jam lengvai
atpažįstama, pavyzdžiui, tai gali būti laukujės duris arba kilimėlis prie jų. Idant padėtų vaikui
nenukrypti nuo reikiamos krypties, treneris gali (laikinai) pagelbėti jam, naudodamas tokius
paprastus garsus, kaip plojimas, švilpimas švilpuku arba muzikinio žaislo skleidžiama melodija. Kad
vaikas lengviau įsimintų, treneris gali pakartoti užduoties atlikimą. Atliekant 25 žingsnį, vaikas turi
startuoti iš kitos vietos. Žinoma, užduočių metu galima naudotis įprastine arba vaikiška lazda.

... sugeba iš pradinio taško
nueiti iki kampo ir jį pastebėti

pastebėjimas

... sugeba iš pradinio taško
nueiti iki kampo ir atgal

pastebėjimas ir grįžimas

... iš pradinio taško sugeba
nueiti iki antro kampo ir
pastebėti šį kampą

pastebėjimas

... sugeba iš pradinio taško
nueiti iki antro kampo ir grįžti
atgal

pastebėjimas ir grįžimas

... sugeba iš kitos padėties
nueiti „L“ raidės formos
maršrutą

pastebėjimas ir grįžimas

52

Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Orientacijos ir mobilumo įgūdžiai| O 6-8

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Naudojimasis orientyrais patalpoje
Aplinka
Vaikas juda kambaryje, kuriame yra stalas, kėdė ir šiukšlių dėžė. Galima naudoti ir kitokius objektus.
Daiktai turi būti išdėlioti bent per 3 metrus vienas nuo kito. Prieš pradedant atlikinėti užduotis, treneris
kartu su vaiku ištyrinėja kambarį. Jei vaikas užduoties nesupranta, treneris gali nuvesti vaiką prie
tikslinio objekto, tada atgal į pradinį tašką, ir vėl pakartoti užduotį. Vaikui atliekant pratimą, treneriui
leidžiama dar kartą pademonstruoti jo atlikimą taip primenant vaikui. 30 žingsnio metu startavimo
tašką atsitiktine tvarka pasirenka pats vaikas. Žinoma, galima naudotis įprastine arba vaikiška lazda.

... sugeba nuo durų nueiti iki
kėdės ir vėl grįžti

kėdė

... sugeba nuo durų nueiti iki
kėdės, stalo ir durų

kėdė - stalas

... sugeba nuo durų nueiti iki
šiukšlių dėžės ir vėl sugrįžti

šiukšlių dėžė

... sugeba nueiti nuo durų prie
stalo, šiukšlių dėžės ir sugrįžti
prie durų

stalas – šiukšlių dėžė

... sugeba nueiti iki kitų daiktų
nuo bet kurio objekto ir bet
kurio pradžios taško

atsitiktinė tvarka

Vystymosi sritis: Orientacija ir mobilumas
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Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Orientacijos ir mobilumo įgūdžiai | O 7-8

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Orientacinės informacijos naudojimas lauke
Aplinka
Treneris darbui naudoja takelį aplink nedidelį žemės sklypelį ar žolės ruožą, kuriame yra du
posūkiai į kairę arba į dešinę. Prieš užduočių atlikimą treneris apeina maršrutą kartu su vaiku, jį
ištyrinėdami. Surandamas aiškus, apčiuopiamas, garsinis arba vizualinis pradžios taškas.
Norėdamas padėti vaikui laikytis teisingos krypties, treneris gali (laikinai) pagelbėti vaikui,
naudodamas tokius paprastus garsus, kaip plojimas, švilpimas arba muzikinis kūrinys. Treneriui
leidžiama dar kartą pademonstruoti užduoties atlikimą taip primenant apie tai vaikui. 35
žingsnio metu startavimo tašką atsitiktine tvarka pasirenka pats vaikas. Žinoma, galima naudotis
įprastine arva vaikiška lazda.

... sugeba nuo vieno pradinio
taško nueiti iki pirmo kampo ir
jį pastebėti

pastebėjimas

... sugeba nuo pradinio taško
nueiti iki pirmojo kampo, o
tada sugrįžti atgal

pastebėjimas ir sugrįžimas

... sugeba nuo pradinio taško
nueiti iki pirmo kampo, tada iki
antro ir jį pastebėti

pastebėjimas

...sugeba nuo pradinio taško
nueiti iki pirmo kampo, tada iki
antro ir sugrįžti atgal

pastebėjimas ir grįžimas

... iš kitos padėties sugeba
nueiti „L“ formos maršrutą

pastebėjimas ir grįžimas
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Stebėjimo programa „Žingsnis po žingsnio“
Orientacijos ir mobilumo įgūdžiai | O 8-8

Stebėjimo data:
Vaiko vardas:

Naudojimasis orientyrais lauke
Aplinka
Vaikas yra teritorijoje, kurioje yra trys su žaidimais susiję objektai. Šie objektai yra išdėstyti vienas
nuo kito mažiausiai 3 metrų atstumu. Prieš pradedant atlikinėti užduotis, treneris kartu su vaiku
teritoriją ir minėtus objektus ištyrinėja. Jei vaikas užduoties nesupranta, treneris gali nuvesti vaiką
prie tikslinio objekto, tada atgal į pradinį tašką, ir vėl pakartoti užduotį. Treneris privalo pasirūpinti,
kad vaikas turėtų aiškiai atpažįstamą startavimo tašką. Jam leidžiama dar kartą pademonstruoti
užduoties atlikimą taip primenant apie tai vaikui. 40 žingsnio metu startavimo tašką atsitiktine tvarka
pasirenka pats vaikas. Žinoma, galima naudotis įprastine arba vaikiška lazda.
©Sensis
... sugeba nuo pradinio taško
nueiti iki 1 objekto ir sugrįžti
atgal

1

... sugeba nuo pradinio taško
nueiti iki 1 objekto, 2 objekto, 1
objekto, o tada sugrįžti į pradinį
tašką

1-2

... sugeba nuo pradinio taško
nueiti iki 3 objekto ir sugrįžti
atgal

3

... sugeba nuo pradinio taško
nueiti iki 2 objekto, 3 objekto, o
tada sugrįžti į pradinį tašką

2-3

... sugeba nueiti iki kitų objektų
nuo bet kurio iš jų ir iš bet kurio
pradžios taško

atsitiktinė tvarka

Vystymosi sritis: Orientacija ir mobilumas
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