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Įvadinė dalis: 
Ryto ratas prasidėjo nuo pasisveikinimo: 

Labas rytas, suraitytas ! 

Ant delniuko paguldytas. 

Cukreliu apibarstytas. 

Bučinukas jums, kas rytas! 

Vaikai su viešniomis pasisveikino siųsdami joms oro bučinį. 

 

Pagrindinė dalis: 

Vaikai nustebo pamatę atriedanti margutį, kurio viduje slėpėsi pirštukų pasaka „Milžino 

skaičiai“. Auklėtoja pasiūlė vaikams paklausyti sekamos pasakos ir kartu su milžinu skaičiuoti . 

 

     
 

Minčių lietus: 

Paulius: „Patiko pasaka apie milžiną. Mes darėm  su pirštukais kaip milžinas“. 

Ema: „ Aš tai moku skaičiuoti iki 15.‘‘ 

Dominyka: „ Aš jau žinau , kur mano dešinė ranka ir kairė. Ir milžinas žinojo.“ 

Rasa: „ Man graži pasaka buvo apie milžiną. Jis mokino mus skaičiuoti.“ 

Savana: „ Aš viską dariau teisingai, kaip auklėtoja rodė. Aš moku skaičiuoti iki 30.“ 

 

 

Grupė :Vidurinioji ,,Drugelių“ gr. 

Tema. „Aš skaičiuoju ir matuoju‘‘ 

Ugdymo(si) situacija Ikimokyklinio amžiaus vaikai be galo smalsūs, žingeidūs, jie viską nori 

išmatuoti, atrasti, suskaičiuoti, pažinti, išbandyti Todėl nutariau patenkinti jų smalsumą ir 

įtvirtinti jų turimas žinias.  

 Uždaviniai. Skatinti vaikų norą pažinti, sužinoti, pastebėti, išmatuoti, aiškintis ką galima 

skaičiuoti ir suskaičiuoti; pažinti skaičius, žinoti jų eiliškumą, skirti dešinę, kairę puses. Lyginti 

aplinkoje pasitaikančius daiktus, palyginti pagal ilgį, storį, aukštį. Vartoti žodžius ilgesnis, 

trumpesnis, lengvas. Naudoti sąlyginį matą (trečią daiktą), daiktų dydžiams lyginti.   

 Reikalingos priemonės. Magnetinė lenta, dėžė, minkštos ilga ir trumpa gyvatės, kortelės su 

paveiksliukais, akmenukai, skaičiai, ruletės 3m ir 5m. 



Po pasakos vaikai pastebėjo lentoje išsibarsčiusius skaičius, auklėtoja pasiūlė sudėti eilės tvarka. 

 

     
 

Pagal skaityta ketureilį apie skaičius, vaikai spėjo koks buvo minimas skaičius ir šalia padėjo 

kortelę nupieštais daiktais to skaičiaus. 

 

      
 

Skaičiai kviečia vaikus pažaisti judrų žaidimą „Skaičiukų nameliai“. Vaikai išsirinko kortelę su 

skaičiumi. Eidami  ratu dainavo. Pasibaigus dainelei, skubėjo ieškoti namelio su skaičiumi, kuri 

turėjo rankoje. Skaičių nameliai iš geometrinių figūrų, kurias įvardino. 

 

     
 

Po žaidimo, vaikai rado akmenukų pievelę. Paėmę akmenukus, atidžiai klausė,  ritmiškai bandė 

išgauti nurodyta skaičių.       

      
 



Staiga vaikai išgirdo šnypštymą, spėjo kieno tai garsas. Rado didelę dėžę, ten jų laukė 

staigmena- ilga geltona  ir trumpa žalia gyvatės. Vaikai matavo gyvačių ilgį pėdomis, žingsniais, 

rulete; lygino pagal storį, aukštį. Vaikams taip pat kylo idėja  apsukti gvate auklėtoją ir viešnias. 

Suskaičiavo kiek kartų gyvatė apsisuko ir suprato, kuo daugiau žmonių, tuo gyvatė darosi 

trumpesnė. 

 

          
 

            
 

               
 

                



           
 

         
 

           
 

 
 

Minčių lietus: 

 

Savana: ,, Aš atspėjau, kad gyvatė šnypščia. Dar jos draugė mažytė gyvatėlė buvo. Matavau su 

savo pėdutėm.“ 

Rasa: „Gyvatė man labai patiko, ji lengva, minkšta, labai ilga. 



Milena: ,,Man patiko žaisti su gyvate. Ji graži geltona. Ilga, ilga ir aukėtoja apsukom.“ 

Paulius „ Aš matavau gyvatę su ruletę, labai ilga. Man buvo linksma, kai daug auklėtojų 

apsukom su gyvate.“  

Lukas „ Aš tos gyvatės išsigandau, nemačiau tokios ilgos.“ 

Ema: „ Kiek daug auklėtojų gyvatė apsuko ir mus apsuko.Bet ji lengva.“ 

 

Baigiamoji dalis: 

Gyvatės palydėtas ir suradęs savo nuotrauką, kiekvienas vaikas rado sau įdomią užduotį, su 

linksmais skaičiais. 

 

         

              

              



     
 

Minčių lietus: 

Lukas: ,, Skaičiavau spalvotus pagaliukus iki 10 ir dėjau į puodelius.“. 

Milena:,,Spalvoti rutuliukai minkšti, su pincetu dėjau į buteliukus, man sunku pataikyti į 

skylutę.“ 

Savana: ,, Su rankom saulėgrąžas imti lengva, o su pincetu sunku, nes jos mažos .“ 

Ema „ Aš ant vaikų galvų segtukus segiau kaip plaukus. Jie ir geltoni buvo , rudi, juodi.“ 

Paulius: „Aš gaudžiau žuvį su skaičiais, o poto su raidėm. Man labai patiko. Aš visas pagavau. 

 

 

Komentaras: 

Šios ugdomosios veiklos dėka vaikai patenkino smalsumą, išsiaiškino ką galima 

skaičiuoti, pažino skaičius, įtvirtino jų eiliškumą, bandė skirti dešine ir kairė puses, 

sužinojo  kokiais būdais galima išmatuoti daiktą.  Klausantys pasakos apie pirštukus, 

vaikai pratinosi išgirsti ir  suprasti, ką sako suaugusysis,  sukaupti dėmesį, atkartoti 

judesius su pirštais. Lavino girdimąjį suvokimą, foneminę klausą, smulkiąją ir stambiąją 

motoriką. Vystė kūrybinius sugebėjimus, stengėsi palaikyti draugiškus tarpusavio 

santykius, vyravo džiugios emocijos.    

 

 

Priedas 

            

     



                    

                      

 

                                                                 

                                      

Ketureiliai apie skaičius:       

 

Citrinos dvi ant stalo verkia:                      Ožiukai keturi                                    Kačiukai šeši 

- Viena už kitą mes rūgštesnės....               Mekena patvory                                Veja siūlus per 

dieną.  

Jei cukrum mus kas apibertų,                    -Mamyte, kur esi?                              Nebeliko krepšy 

Tai būtume tikrai skanesnės !                    Mums ši tvora baisi!                          Kamuoliuko nė 

vieno! 

 

Ežiukai trys sode  pukšėjo:                       Inkilų sode penki,                              Obuoliukai a6tuoni 

-Kodėl obels nepurto vėjas?                     Ir visi paukšteliams.                           Ropščias į pintinę- 

Rausvų prikristų obuolių                          Rūpestėliai jų menki-                         Lenktyniauja kas 

laimės, 

Mums tiesiai ant aštrių spyglių.               Tik papuošti butą.                               Kas bus 

pirmutinis. 



 

 

 

Judrus žaidimas „Skaičiukų nameliai“ 

Sukasi ratukas, 

Su linksmais skaičiukais. 

Jus skaičiukai paskubėkit ! 

Į savo namelius nubėkit. 
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