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Pasvalio lopšelyje-darželyje ,,Liepaitė" 2020 m. kovo mėnesį buvo 
vykdoma apklausa apie informacinių technologijų įtaką vaiko raidai. 

Šios apklausos tikslas - išsiaiškinti nuo kelių metų vaikai pradėjo domėtis ir naudotis įvairiomis 
informacinėmis technologijomis.

Kadangi informacinės technologijos gana sparčiai tampa priklausomybe, tėvelių atsakymai padėjo 
suprasti nuo kada ir į ką daugiausia kreipiant dėmesį reikia vertinti vaiko santykį su informacinėmis 
technologijoms ir kokią įtaką tai daro vaiko raidai.

Apklausoje dalyvavo 39 tėveliai. 





































IŠVADOS

1.   Didžioji dalis apklaustųjų gyvena mieste.

2.   Apklausoje daugiausia dalyvavo 31 – 40 metų tėveliai auginantys 2 vaikus.

3. Daugiausia vaikams namuose prieinamas televizorius, o tik tada mobilus telefonas, planšetinis 
kompiuteris.

4. Daugiausia apklaustųjų teigia, kad jų vaikas televizorių pradėjo žiūrėti būdamas 1 – 2 metukų. 
Dažniausiai jį žiūri kartu su šeimos nariais. Vaikų fizinės ir psichinės sveikatos specialistų nuomone, 
elektroniniai prietaisai neturi būti duodami mažyliams iki 2 m.



5.   Daugiausia vaikų mobiliuoju telefonu pradėjo naudotis būdami 4 – 5 metų ir per jį dažniausiai žiūri 
filmukus. Tad galima teigti, kad telefonas naudojamas ne pagal paskirtį.

6.   Kompiuteriu (planšetiniu kompiuteriu) daugiausia vaikų pradėjo naudotis nuo 4 metų ir vėliau.

7.  Dauguma šeimų namuose neturi žaidimų konsolės, o tie kurie turi, vaikams žaisti leido nuo 4 metų ir 
vėliau.



8.   Visi apklaustieji savo vaikams riboja informacinių technologijų įrangos naudojimą. Dažniausiai vaikai 
tai daro iki 1 val. ir tik maža dalis daugiau nei 4 val. 4–5 m. mažylio veikla prie kompiuterio neturėtų 
trukti ilgiau nei pusvalandį per dieną, 6–7 m. vaiko – ne ilgiau nei 1 val. per dieną, mokyklinio 
amžiaus – ne daugiau kaip 2 val. Tik vyresnio mokyklinio amžiaus vaikams šis laikas gali pailgėti dėl 
to, kad jiems tenka jau daugiau mokyklinių užduočių atlikti kompiuteriu.

9.   Didžioji dalis tėvų kontroliuoja savo vaiko veiklą informacinių technologijų įranga.



10. Daugumos tėvų nuomone mokytis naudotis informacinėmis technologijomis naudinga vaikui nuo 4 
metų. Technologijos ugdant ikimokyklinukus nedraudžiamos, bet ir nebūtinos. Ikimokykliniame 
amžiuje galutinai susiformuoja visi vaiko įgūdžiai ir charakteris. M.Montessori teigė, kad šiuo 
amžiaus tarpsniu vaikas kuria save. Kuria per praktinę veiklą, naudodamas jusles – uoslę, regą, 
lytėjimą, skonį ir klausą. Kuo labiau tie pojūčiai įtraukti į ugdomąją veiklą, tuo geriau, lengviau 
vaikas atsimena, pažįsta, išmoksta. O technologijos veikia beveik tik regą ir klausą. Vaikas tuomet 
dažniausiai būna atskirai nuo kitų. Negalima teigti, kad tai visai blogai, tačiau yra labai daug dalykų, 
kurie, M.Montessori pedagogikos požiūriu, daug reikalingesni vaikui.



11. Didžioji dalis tėvų džiaugiasi, kai vaikas naudodamasis informacinėmis technologijomis išmoksta 
užsienio kalbų.

12. Daugiausia vaikų žiūri filmukus, žaidžia žaidimus anglų kalba. Antroje vietoje lieka lietuvių, o 
trečioje - rusų kalbos.

13. Tėvų teigimu, vaikai rinkdamiesi veiklą namuose, dažniausiai bėga žaisti į kiemą. Antroje vietoje 
lieka filmukų žiūrėjimas, trečioje – stalo žaidimai, ketvirtoje – kompiuteriniai žaidimai.



Pastebima technologijų daroma įtaka iškreiptai vaikų 
aplinkos sampratai: 

·   2–4 metų vaikai, nesidomi statiniais vaizdais,

· žiūrinėdami knygutes, nemoka versti lapų, baksnoja pirštu, norėdami pakeisti paveiksliuką,

· priėję prie lango ranka bando padidinti vaizdą.

Be to, visų apklaustųjų vaikai turi kalbos sutrikimų. Taip nutinka dėl to, kad šeimose vis mažiau 
kalbama, vaikai klausosi pasyviai stebėdami televizorių, žaisdami kompiuterinius žaidimus ar 
maigydami išmanųjį telefoną. Sutrikusi kalba trukdo skleisti savo potyrius kitam žmogui, siaurėja 
vidinių išgyvenimų erdvė, vaikai tampa piktesni, net agresyvesni.

 


