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Nuolat tobulėjančiame pasaulyje, kiekvieną dieną atsiranda vis naujų technologijų ir galimybių
žmogaus gyvenime. Todėl, nėra nuostabu, kad dirbant su vaikais, vis dažniau pastebima, kad yra sunku
sudominti ir pritraukti vaiką užsiimti lavinančią veiklą, skatinti jo kritinį mąstymą, aktyvų veikimą, kai tuo
metu jis gali pasirinkti naujųjų technologijų žaisliukus ir nieko netrukdomas visą savo laiką leisti su jais.
Nepaisant įvairiausių ir įdomiausių naujųjų laikų išradimų, reikia visada prisiminti, kad vaikas taip pat
turi susipažinti su supančia aplinka, gamta ir jos dėsniais. Žmogus iš prigimties yra smalsus, linkęs mąstyti
ir svarstyti įvairių situacijų metu, todėl vaikui reikia tik sudaryti galimybes mokytis, šiuo atveju mokytis ir
pažinti supančią gamtą, ją analizuoti ir savarankiškai prieiti prie atitinkamų išvadų.
Sumanios veiklos ir žaidimai dirbant su vaikais labai padeda lavinti vaikų mąstymą, nes viskas vyksta
per veiksmą, per potyrius ir patirtį, ką vaikai patiria viso žaidimo arba sumanios veiklos metu. Įspūdžiai
patirti veiklos metu įsimena ir suteikia vaikui daugiau informacijos negu tiesiog išgirsti žodžiai.
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„Vaiko dvasinis gyvenimas turi vertę tik tada, kai vaikas pasineria į žaidimo, pasakos, muzikos, fantazijos,
kūrybos pasaulį. Be viso šito jis - tarsi sudžiovintas žiedas.“
V. Suchomlinskis

Žaidimas - tai vaiko gyvenimo esmė, spontaniška veikla, kurios „nediktuoja“ suaugusieji, tyriausia ir dvasingiausia veikla,
vaiko patirties atsiskleidimo priemonė, jausmų, poreikių, gabumų ir saviraiškos būdas, vaiko minčių, fantazijos, laimės
atspindys, juoko, humoro, išradingumo, džiaugsmo, sveikatos šaltinis, kūrybinis eksperimentas su pačiu savimi.
Žaidimas - tai įnašas į pažinimo, kalbos, intelektinį, fizinį ir socialinį – emocinį vaiko ugdymą. Žaidimas - tai judrus
realybės ir fantazijos mišinys. Vaiko vidiniam pasauliui, vaizduotei jame tenka daugiausia vietos.
Žaidimas - tai augančios asmenybės pagrindas, pradžia, be kurios nubūtų įmanomas specialesnis ir platesnis mokymasis
mokykloje. Žaisdamas vaikas bręsta ir lavinasi, o tai būtina jo raidai. Žaidžiant įsijungia vaiko kūnas ir jutimai. Socialinė
veikla susilieja su aktyviu mąstymu - kuriamomis sąvokomis, simboliais, ženklais. Žaisdamas vaikas pažįsta pasaulį ir
mokosi improvizuoti. Žaidimas - tai priemonė, leidžianti vaikui išbandyti savo norus, pajusti savo kūno ir kalbos galią.
Žaidimas labai susijęs su sąmone. Vaikas kuria kalbinį pasaulį pagal jį supančią aplinką. Jie padeda išreikšti save, savo
kūrybines jėgas, turtina vaiką nauja patirtimi, sukelia didelį džiaugsmą. Žaidimas atsiranda ten kur suteikiama laisvė rinktis,
spręsti, laisvai eksperimentuoti, tyrinėti, fantazuoti. Žaidimas - vaiko gyvenimas, mokymasis būti žmogumi.
Žaisdamas vaikas kaip tik daug greičiau lavėja, žaidimai skatina jo sensorinę, motorinę, socialinę raidą, ugdo mąstymą,
fantaziją, kūrybiškumą, iniciatyvą, savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi. Žaisdamas vaikas lavina pažinimo gebėjimus,
suvokia, kas yra visuomenė, ir atranda savo vietą joje. Bendraudamas su kitais vaikais, jis ugdo socialinius įgūdžius. Jis
sužino, kad yra taisyklės, ir išmoksta jas kurti, jis pradeda suvokti, ką reiškia teisingumas, padorumas, išmoksta bendrauti ir
dalintis. Vaikas ugdo savigarbą, sėkmingais išbandydamas save įvairiuose situacijose, bendraudamas su kitais vaikais,
tobulindamas savo asmenybę, fizines, intelektines ir socialines galimybes. Kiekvienas žaidimas turi atitikti vaikų amžių,
atsižvelgiant į vaikų interesus, poreikius.
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,,Ar girdėjote, kad vaikas sudarytas iš šimto?
Vaikas turi šimtą kalbų, šimtą rankų, šimtą būdų
galvoti, žaisti ir kalbėti, šimtą, visuomet šimtą būdų
girdėti, žavėtis ir mylėti, šimtą džiaugsmų dainuoti ir
suprasti, šimtą pasaulių atrasti, šimtą išrasti, šimtą
pasaulių įsivaizduoti. Vaikas turi šimtą kalbų.“
Laris Malaguzzi

RENATA VLADIMIRENKO

Mano gamintos ugdymo priemonės yra skirtos ne tiktai pradžiuginti vaiką, suteikti malonų
reginį ar žaidimo malonumą, bet svarbios ir jo pasiekimų ugdymui(si). Kiekviena priemonė
gaminta atsižvelgiant į vaikų prigimties galias, jų individualią patirtį bei gebėjimą.

3

„RAIDŽIŲ ŽEMĖLAPIS“







Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 5m.
Priemonės tikslas – lavinti pastabumą, ugdyti skaitymo įgūdžius.
Priemonės uždaviniai: skatinti vaikus atrasti sudarytus žodžius užrašytus kortelėse, juos perskaityti.
Siektini rezultatai – vaikai gebės atrasti žodžius, atpažinti ir pavadinti raides, jungti skiemenis, skaityti žodžius.
Reikalingos priemonės: didelio formato lapas su sudarytais žodžiais, rėmelis, žodžių kortelės.
Priemonės taikymo instrukcija: vaikas gavęs žodžio kortelę, rėmelio pagalba ieško tarp raidžių užrašyto žodžio,
bando juos perskaityti.
 Metodiniai patarimai: kortelėse rašyti lengvai perskaitomus keturių simbolių žodžius, rekomenduojama žaisti
individualioje veikloje.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Veikdami vaikai lavino pastabumą, atpažino raides ir jas įvardino,
bandė jungti skiemenis, skaitė žodžius, išmoko sudaryti sakinius.
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„GYVŪNAI KELIAUJA“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 5m. iki 6m.
 Priemonės tikslas – ugdyti gebėjimą tapatinti, grupuoti, klasifikuoti daiktus pagal geometrines figūras, lavinti
gebėjimą mąstyti, samprotauti remiantis informacija apie gyvūnus.
 Priemonės uždaviniai: skatinti įvardinti geometrinę figūrą, tapatinti, grupuoti, klasifikuoti, išgirsti pirmąjį žodžio
garsą.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės pavadinti gyvūnus, juos rūšiuoti (naminiai, laukiniai, dykumos, vandens), išskirti
pirmą žodžio garsą, atpažinti simbolį.
 Reikalingos priemonės: lipnus spalvotas popierius, gyvūnų figūrėlės, automobilis su priekaba.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas pasirinkęs gyvūnėlį jį įvardina, atpažįsta pirmąjį garsą ir veža raidėmis
pažymėtu taku prie geometrinės figūros.
 Metodiniai patarimai: pasirinkti kuo didesnę žaidimo vietą, kad vaikų grupelė galėtų laisvai žaisti, erdvę galima
papuošti medžiais, tvorelėmis ir kt.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Veikdami vaikai rūšiavo gyvūnus pagal pirmą žodžio garsą, pasakojo
apie jų gyvenimo ypatumus.
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„DRAUGO VARDAS“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 5m. iki 6 m.
 Priemonės tikslas – ugdyti vaikų gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus mokytis skaityti, rašyti, pasitelkiant žaidimus.
 Priemonės uždaviniai: mokyti garsų analizės, padėti vaikui geriau įsiminti raides, formuoti skaitymo ir rašymo
įgūdžius.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės atpažinti draugą iš nuotraukos, pasakyti jo vardą, atrinkti tinkamas raidžių korteles ir
teisingai jas suklijuoti.
 Reikalingos priemonės: veltinio medžiaga, grupės vaikų nuotraukos, raidžių kortelės, vardų kortelės, lipdukai.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas pasirinkęs juostelę su draugo nuotrauka pasako jo vardą ir iš atskirų raidžių
kortelių jį sudėlioja.
 Metodiniai patarimai: papildomai padaryti vardų korteles, kad vaikai galėtų pasitikrinti ar teisingai suklijavo vardą.
Rekomenduojama žaisti grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Veikdami vaikai sudėliojo draugo vardą, išmoko pasakoti apie savo
draugą.

6

„RAIDĖS SLAPUKĖS“









Vaikų amžiaus grupė: nuo 5m. iki 6m.
Priemonės tikslas – lavinti regimąjį suvokimą, dėmesio sukaupimą.
Priemonės uždaviniai: surasti visas paslėptas raides, jas pavadinti, sugalvoti atitinkama raide prasidedančių žodžių.
Siektini rezultatai – vaikai gebės atrasti ir pažymėti visas raides, jas įvardinti, sugalvoti žodžių, sakinių, prasidedančių
reikiama raide.
Reikalingos priemonės: medinė dėžutė, lentelės su raidėmis, raidžių lapas, didinamasis stiklas, rašymo priemonė.
Priemonės taikymo instrukcija: vaikas su didinimo stiklu ieško pasislėpusių raidžių, kurios yra įvairaus dydžio, jas
pažymi rašikliu.
Metodiniai patarimai: raides rašyti įvairaus dydžio, jas paskirstyti per visą lapą, užduočiai atlikti naudoti smėlio
laikroduką.
Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Veikdami vaikai įsimena raides, lavina pastabumą, sutelkia dėmesį ties
atliekama veikla.
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„RAIDŽIŲ SAULUTĖ“







Vaikų amžiaus grupė: nuo 5m. iki 6m.
Priemonės tikslas – lavinti girdimąjį ir regimąjį suvokimą, dėmesį bei atmintį, gebėjimą susieti simbolį su garsu.
Priemonės uždaviniai: mokyti susieti raidę su garsu, nustatyti pirmą žodžio garsą.
Siektini rezultatai – vaikai gebės įvardinti, kas nupiešta kortelėje išskirti pirmą garsą, jį atpažinti.
Reikalingos priemonės: raidžių saulutė, spalvotos vielos juostelės, paveikslėlių kortelės.
Priemonės taikymo instrukcija: vaikas ant saulutės spindulių veria paveikslėlių korteles, atitinkamai pagal
pavaizduoto objekto pirmąjį garsą.
 Metodiniai patarimai: pasirinkti paveikslėlius atitinkančius savaitės temą, nuolat juos keisti. Rekomenduojama žaisti
individualiai ir vaikų grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Veikdami vaikai įvardino kortelėse pavaizduotus objektus, turtino
aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną, tarėsi su bendraamžiais, skaičiavo ant spindulių suvertas korteles, jas lygino.

8

„RAIDŽIŲ RĄSTAS“









Vaikų amžiaus grupė: nuo 5m. iki 6m.
Priemonės tikslas – ugdyti tarimo ir klausymo įgūdžius, lavinti girdimąjį ir regimąjį suvokimą.
Priemonės uždaviniai: mokyti susieti raidę su garsu, skatinti sudaryti žodžius.
Siektini rezultatai – vaikai gebės įvardinti, kas nupiešta kortelėje, išskirti pirmą garsą, jį atpažinti, tinkamai sudėlioti
šiaudelius su paveikslėlių kortelėmis į raidėmis pažymėtas ertmes.
Reikalingos priemonės: paruoštas rąstas, šiaudeliai, paveikslėlių kortelės, plastikinės raidės.
Priemonės taikymo instrukcija: vaikas įvardina paveikslėlį arba daiktą, nustato pirmąjį to žodžio garsą, deda šiaudelį
į raide pažymėtą ertmę.
Metodiniai patarimai: pasirinkti paveikslėlius atitinkančius savaitės temą, nuolat juos keisti. Rekomenduojama žaisti
individualiai ir vaikų grupėje.
Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Veikdami vaikai įvardino kortelėse pavaizduotus daiktus, išskyrė pirmąjį
žodžio garsą, surado jį žymintį simbolį.
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„SKAIČIŲ BARZDA“






Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 6m.
Priemonės tikslas – tobulinti smulkiosios motorikos įgūdžius, lavinti kiekio ir jį žyminčio skaičiaus suvokimą.
Priemonės uždaviniai: skatinti pažinti skaitmenys, skaičiuoti iki dešimties, rūšiuoti sagas pagal dydį, spalvą.
Siektini rezultatai – vaikai gebės skaičiuoti, atlikti nesudėtingus matematinius sudėties ar atimties veiksmus.
Reikalingos priemonės: laminuota senelio šalčio galva su užrašytais skaitmenimis, spalvotos vielutės, įvairaus dydžio
ir spalvų sagos.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas įvardina skaitmenį, užveria tiek sagų, koks skaičius parašytas.
 Metodiniai patarimai: priemonę galima pateikti įvairiais pavidalais, priklausomai nuo metų laiko. Mažesniems
vaikams galima parinkti sagas pagal vielučių spalvas.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Veikdami vaikai vėrė sagas, jas skaičiavo, rūšiavo ir palygino.
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„PIRMOJI RAIDĖ“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 5m. iki 6m.
 Priemonės tikslas – ugdyti gebėjimą pažinti kalbos garsus ir nustatyti jų vietą žodyje, mokyti garsinės žodžių analizės.
 Priemonės uždaviniai: įvardinti pavaizduotą daiktą, išskirti pirmąjį žodžio garsą, atrasti jį žymintį simbolį, prisegti
segtuką.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės įvardinti, kas nupiešta kortelėje, išskirti pirmą garsą, jį atpažinti.
 Reikalingos priemonės: paruoštos kortelės, skalbinių segtukai.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai pasirinkę kortelę įvardina kas nupiešta, išskiria pirmąjį garsą, atpažįsta jį
žymintį simbolį ir prisega skalbinių segtuką.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Vaikams puikiai sekėsi įvardinti kortelėje pavaizduotus daiktus, išskirti
pirmąjį žodžio garsą ir sugalvojo naujų žodžių.
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„PAŽĮSTU RAIDES“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 5m. iki 6 m.
 Priemonės tikslas – lavinti smulkiąją motoriką, garsinės analizės, sintezės bei skaitymo įgūdžius.
 Priemonės uždaviniai: atpažinti ir įvardyti raides, ugdyti rašymo įgūdžius, suvokimą, kad žodžiai rašomi iš kairės į
dešinę.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės dėlioti raidėmis pažymėtus medinius pagaliukus, jungti skiemenis, skaityti ir sudėti
žodį iš kairės į dešinę.
 Reikalingos priemonės: iš veltinio pasiūtos kišenėlės, ledų pagaliukai pažymėti raidėmis. Rekomenduojama žaisti
grupelėmis.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai pasako žodį, išskiria garsus, atranda jais pažymėtus medinius pagaliukus
dėlioja į kišenėles iš kairės į dešinę.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Šis žaidimas buvo žaidžiamas pažįstant daugumą raidžių. Vaikai suprato
kaip sujungti skiemenis į žodžius. Kūrė iš žodžių sakinius.
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„RAIDŽIŲ KABYKLA“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 5m.
 Priemonės tikslas – tobulinti smulkiosios motorikos įgūdžius, formuoti ir tikslinti sąvokas "žodis", "skiemuo",
"garsas".
 Priemonės uždaviniai: pavadinti raides, atrasti raidžių korteles, atitinkama seka jas sukabinti ant virvės segtukų
pagalba.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės kopijuoti žodžius, jungti skiemenis, perskaityti žodžius.
 Reikalingos priemonės: stiklainiai, skalbinių virvė, skalbinių segtukai, raidžių kortelės, žodžių kortelės.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas pasirenka žodžio kortelę, jungia skiemenis, bando perskaityti, kopijuoja
žodžius, prisegdami raidžių korteles ant skalbinių virvės.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Šio žaidimo pagalba vaikai greitai išmoko raides ir dėlioti skiemenis bei
žodžius.
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„NUO RAIDELĖS PRIE ŽODELIO“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 5m.
 Priemonės tikslas – ugdyti sakytinę ir rašytinę kalbą, sieti sakytinę kalbą su rašytinę.
 Priemonės uždaviniai: pažinti raides, išskirti pirmąjį žodžio garsą, turtinti žodyną naujais žodžiais, aiškintis ką jie
reiškia.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės įvardinti kortelėje pažymėtą paveikslėlį, išskirti pirmąjį garsą.
 Reikalingos priemonės: dideli raidžių trafaretai, paveikslėlių kortelės.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai pasirenka kortelę, įvardina kas pavaizduota, deda kortelę prie pirmąjį garsą
žyminčio simbolio. Rekomenduojama žaisti grupelėje.
 Metodiniai patarimai: ant paveikslėlių ir raidžių pritvirtinti magnetukus, galima žaisti magnetinėje lentoje.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Veikdami vaikai atpažino paveikslėlyje pavaizduotą daiktą, jį įvardino,
kūrė trumpus pasakojimus.
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„RAIDŽIŲ VORATINKLIS“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 5m.
 Priemonės tikslas – ugdyti sakytinę kalbą, lavinti vaizduotę, pažintinius gebėjimus, formuoti garsinės analizės ir
sintezės pradmenis.
 Priemonės uždaviniai: pažinti raides, skatinti sudaryti žodžius, kuriant istorijas.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės sugalvoti žodžius prasidedančius tam tikromis raidėmis, kurti istorijas.
 Reikalingos priemonės: lipnus spalvotas popierius, metimo maišelis.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai meta maišelį, su iškritusia raide sugalvoja žodį ir kuria istoriją.
 Metodiniai patarimai: žodžius galima galvoti pagal savaitės temą arba pagal sugalvotą klasifikaciją (maisto
produktai, miestai, gyvūnai ir kt.).
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Vaikai laikydamiesi žaidimo taisyklių, žaidė kartu su grupės draugais.
Suprato kaip iš žodžių atsiranda sakinys, vėliau visas pasakojimas. Išmoko drąsiai reikšti mintis, pasitelkę vaizduotę
kūrė trumpas istorijas. Lavėjo vaikų taisyklinga kalba.
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„BINGO KOSMOSAS“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 5m.
 Priemonės tikslas – ugdyti sakytinę kalbą, lavinti pažinimo gebėjimus, atmintį, kūrybiškumą.
 Priemonės uždaviniai: kortelėje pažymėti visus paveikslėlius, įtvirtinti naujus žodžius ir sąvokas susijusius su
savaitės tema.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės laikytis žaidimo taisyklių, pasidžiaugti draugo sėkme.
 Reikalingos priemonės: paruoštos lentelės, paveikslėlių kortelės, maišas ar dėžutė kortelėms sudėti.
 Priemonės taikymo instrukcija: žaidėjai išsirenka korteles, išsiskaičiuoja kuris pradės pirmas, pagal laikrodžio
rodyklę traukia kortelę iš maišo ir uždengia turimus simbolius.
 Metodinės rekomendacijos: pasigaminti paveikslėlius atitinkančius savaitės temai.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Žaisdami vaikai išmoko išlaukti savo eilės, pasidžiaugti pergalę
pasiekusiu draugu. Gerino santykius su bendraamžiais.
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„MĮSLĖS“







Vaikų amžiaus grupė: nuo 5m. iki 6m.
Priemonės tikslas – ugdyti loginį mąstymą.
Priemonės uždaviniai: įminti mįsles, jas suprasti, susipažinti ir „susidraugauti“ su smulkiąja tautosaka.
Siektini rezultatai – vaikai gebės išgirsti mįslę, iš paveikslėlių kortelių atrinks tinkantį atsakymą.
Reikalingos priemonės: mįslių kortelės, atsakymų paveikslėliai.
Priemonės taikymo instrukcija: vaikai atspėję mįslę pasirenka atsakymo kortelę. Skaičiuoja kas daugiausia įminė
mįslių. Klasifikuoja, grupuoja paveikslėlius: transporto priemonės, vaisiai-daržovės, kūno dalys, gamtos reiškiniai,
paukščiai, gyvūnai.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Žaisdami vaikai pamėgo smulkiąją tautosaką, aktyviai mynė mįsles,
sugalvojo savų mįslių.
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„SKAIČIŲ LAIVAS“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 5m.
 Priemonės tikslas – lavinti skaičiavimo įgūdžius.
 Priemonės uždaviniai: skatinti atpažinti skaitmenį žyminti simbolį, skaičiuoti iki dešimties, atlikti nesudėtingus
matematinius sudėties ir atimties veiksmus.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės nusakyti kiekį, nustatyti jį žymintį simbolį.
 Reikalingos priemonės: paruoštas rąstas, šiaudeliai, skaičiai.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai dėlioja šiaudelius, atitinkamai tiek, koks skaičius pažymėtas.
 Metodinės rekomendacijos: sudėlioję šiaudelius, vaikus supažindinti su matematiniais sudėties ir atimties veiksmais.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Vaikams puikiai sekėsi atlikti matematinius veiksmus, išmoko skaičiuoti
atbuline eiga.
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„TYRINĖJIMO DĖŽUTĖ“







Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 6m.
Priemonės tikslas – ugdyti pažintinius gebėjimus, smalsumą, žingeidumą, lavinti loginį mąstymą.
Priemonės uždaviniai: tyrinėti artimiausią aplinką.
Siektini rezultatai – vaikai gebės pažinti, surasti kortelėse pažymėtus daiktus artimiausioje aplinkoje.
Reikalingos priemonės: medinė dėžutė, paveikslėlių kortelės, gamtinė medžiaga.
Priemonės taikymo instrukcija: vaikai aplinkoje ieško ir atranda reikiamus daiktus, išdėlioja juos reikiamose
padėklo skiltyse, bando apibūdinti.
 Metodinės rekomendacijos: paveikslėliuose žymėti aplinkoje esančius daiktus.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Žaisdami vaikai domėjosi aplinka, ją tyrinėjo, aiškinosi daikto savybes,
padėjo grupės draugams surasti trūkstamus daiktus.
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„SUSKAIČIUOK SKIEMENIS“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 6m.
 Priemonės tikslas – mokyti garsinės žodžių analizės.
 Priemonės uždaviniai: skiemenuoti žodžius, skaičiuoti skiemenis, pažymėti reikiamą skaitmenį, turtinti kalbinį
žodyną.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės skirti garsinius žodžio skiemenis, suskaičiuoti kiek skiemenų yra žodyje, turtins
žodyną.
 Reikalingos priemonės: paveikslėlių kortelės, skalbinių segtukai.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai įvardina kas pavaizduota kortelėje, skiemenuoja žodžius, pažymi atitinkamą
skaičių.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Veikdami vaikai tikrino vienas kitą ar teisingai skiemenuoja, žaidė
žodžiais, kūrė naujus.
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„SUDURTINIAI ŽODŽIAI“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 5m. iki 6m.
 Priemonės tikslas – lavinti mąstymą.
 Priemonės uždaviniai: supažindinti su sudurtiniais žodžiais, suprasti jų atsiradimo kilmę, mokyti garsinės žodžių
analizės.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės logiškai mąstyti, paveikslėlių pagalba įvardinti sudurtinius žodžius, aiškintis jų
reikšmę.
 Reikalingos priemonės: paruoštos paveikslėlių kortelės.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai pasirenka kortelę su dviem paveikslėliais, spėja, koks sudurtinis žodis iš jų
gaunamas, aiškinasi jo prasmę.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Priemonės dėka vaikai susipažino su smulkiąja tautosaka, įvardino
sudurtinius žodžius, kūrė naujadarus.
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„SPALVŲ TAUPYKLĖ“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 2m. iki 3m.
 Priemonės tikslas – rasti atitinkančios spalvos kamuoliuką ir jį įdėti į skylę.
 Priemonės uždaviniai: mokytis spalvų pavadinimų, jas atskirti, rūšiuoti pagal spalvą, lavinti akių ir rankos judesių
koordinaciją.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės atpažinti spalvas, jas įvardinti, rasti tokią pačią.
 Reikalingos priemonės: kartono dėžė, spalvotas popierius, spalvoti kamuoliukai, žnyplės.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas pasirinkęs kamuoliukus nori imti rankomis, ar juos dėlioti žnyplių pagalba,
ima kamuoliuką ir deda į tinkančios spalvos ertmę.
 Metodiniai patarimai: kad vaikams neatsibostų ir lavėtų įvairiapusiškai, kamuoliukus galima dėti ne tik rankomis ar
žnyplėmis, bet ir pagaliukais, samčiu, šaukštu ir kitų įrankių pagalba.
Vaikai dievina spalvas ir į kiekvieną reaguoja kitaip, tačiau supranta jas skirtingai nei suaugusieji. Bendraujant su
vaikais spalvos gali tapti puikiu sąjungininku tarpusavio bendravimo procese.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: veikdami vaikai rūšiavo spalvas, jas pavadino, aktyviai veikė,
lavindami smulkiosios ir stambiosios motorikos įgūdžius.
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„SPALVOS“







Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 6m.
Priemonės tikslas – lavinti pastabumą, atmintį.
Priemonės uždaviniai: lavinti atmintį, akių, pirštų koordinaciją, smulkiąją motoriką, spalvų pažinimą.
Siektini rezultatai – vaikai gebės įsidėmėti spalvų išdėstymą, surasti dvi tas pačias spalvas dviem spėjimais.
Reikalingos priemonės: medinis pagrindas, atidaromi dangteliai nuo sulčių, karšti klijai.
Priemonės taikymo instrukcija: vaikas atidaro po du langelius pasirinktinai, įsimena, kur kokia spalva slepiasi,
bando suporuoti visas pasislėpusias spalvas, atliekant kuo mažiau ėjimų.
 Metodiniai patarimai: pasirinkti tvirtą pagrindą ir tvirtesnius dangtelius. Akivaizdu, kad spalvas vaikai ima skirti
gerokai anksčiau, nei išmoksta jas pavadinti.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: žaisdami vaikai lavino atmintį, pavadino spalvas, tobulino
bendravimo įgūdžius su žaidimo partneriu.
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,,VIŠTIDĖ“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 4m.
 Priemonės tikslas – lavinti regimąjį suvokimą, rankų, akies koordinaciją, skaičiavimo įgūdžius.
 Priemonės uždaviniai: susieti daiktų kiekį su jį žyminčiu skaitmeniu, spalvas, suprasti, kad prie vieno daikto pridėjus
kitą, jų skaičius grupėje didėja, palyginti daiktų grupes pagal kiekį.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės į pintines įdėti tiek kiaušinių, koks simbolis pažymėtas ant vištos.
 Reikalingos priemonės: kartoninė dėžė, Kinder kiaušiniai, laminuotos vištelės su skaitmenimis, pintinės.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai įvardina skaitmenį pažymėtą ant vištelės, įmeta atitinkamą skaičių kiaušinių.
 Metodiniai patarimai: vaikams, kurie dar nepažįsta skaitmenų, prie skaičiaus pažymime taškelius, kad vaikas juos
galėtų suskaičiuoti ir taip įvardinti skaitmenį.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: veikdami vaikai įsiminė skaitmenys, lavino matematinius įgūdžius, sutelkė
dėmesį ties atliekama veikla.
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,,ANTRA PUSĖ“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 4m.
 Priemonės tikslas – pažinti skaičius, ugdyti skaičiavimo įgūdžius, lavinti akių, pirštų koordinaciją, smulkiosios
motorikos įgūdžius.
 Priemonės uždaviniai: susieti kiekį su jį žyminčiu skaitmeniu, palyginti daiktų kiekį.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės surasti reikiamas korteles, įvardinti skaitmenį, skaičiuoti iki 10.
 Reikalingos priemonės: paruoštos laminuotos kortelės.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai skaičiuoja taškelius, randa kiekį žymintį simbolį, sudeda dėlionę.
 Metodiniai patarimai: vaikams, kurie dar tik mokosi pažinti skaitmenis naudoju vienodos spalvos taškus ir skaitmenį
žyminčias korteles.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: veikdami vaikai pavadino spalvas, sugebėjo atskiras dalis sujungti
viena su kita, sudarant vientisą skritulį, įsiminė skaitmenis iki 10.
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„LĖLĖS IŠ KOJINIŲ“
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Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 4m.
Priemonės tikslas - lavinti kūrybiškumą, kalbėjimo įgūdžius.
Priemonės uždaviniai: skatinti kurti istorijas, ugdyti kalbinius įgūdžius, turtinti aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną.
Siektini rezultatai – vaikai gebės įsijausti į vaidmenį, reikšti emocijas ir jausmus, mokysis vieni iš kitų, kaip elgtis
atitinkamose situacijose.
Reikalingos priemonės: kojinės, adata, siūlai, karšti klijai, sagos ir įvairūs rankdarbių priedai.
Priemonės taikymo instrukcija: vaikai užsideda pasirinktą kojinę, kuria istorijas ir situacijas.
Metodiniai patarimai: kuo spalvingesnė ir įdomesnė kojinė-lėlė, tuo labiau traukia vaikų dėmesį. Kojinės gali būti
skirtingų emocijų, taip bus lavinamas ir emocijų suvokimas, jų raiška. Pasidarę iš kojinių nuostabių lėlių – karalaičių,
ateivių, laukinių žvėrių ir pan. – ir patobulinę pilvakalbystės gebėjimus, galime kurti įspūdingiausius spektaklius. Senas
kojines paverčiame linksmais draugais, o kojininės lėlės kiekvienam suteiks daug kūrybinio džiaugsmo!
Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, atkartojo pažįstamas situacijas,
kūrė naujas, kalbėjo trumpais, taisyklingais sakiniais.

„STEBUKLINGA DĖŽUTĖ“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m iki 4m.
 Priemonės tikslas – lytėjimo būdu atpažinti daiktus, juos apibūdinti.
 Priemonės uždaviniai: atpažinti ir įvardinti daiktą jo nematant, o tik liečiant, atrasti, didžiausią, mažiausią ir vienodus
pagal dydį daiktus.
 Siektini rezultatai – veikdami vaikai mokysis lytėjimo būdu atpažinti daiktus, juos įvardins, apibūdins, ugdys
pažintinius gebėjimus, turtins žodyną.
 Reikalingos priemonės: kartoninė dėžė, įvairūs daiktai.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai įkiša rankas į dėžę, nežiūrėdami juos liečia, bando atpažinti, įvardinti ir
apibūdinti.
 Metodiniai patarimai: priemonę galima pritaikyti įvairioms temoms, geometrinės figūros, gyvūnai, daržovės, vaisiai,
transporto priemonės ir kt.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: veikdami vaikai atpažino daiktus, įvardino iš kokios medžiagos jie
pagaminti, kokia jų forma, dydis, domėjosi naujais dar nematytais daiktais.
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„TAIKLUS SKRYDIS“







Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 6m.
Priemonės tikslas – pataikyti į taikinį.
Priemonės uždaviniai: tobulinti metimo įgūdžius, taiklumą, ugdyti skaičiavimo įgūdžius.
Siektini rezultatai – vaikai gebės pataikyti į taikinį, įvardinti skaitmenį, suskaičiuoti taškus.
Reikalingos priemonės: kartono lakštas, spalvoti kamuoliukai, popieriniai lėktuvėliai, skaičių kortelės.
Priemonės taikymo instrukcija: vaikai meta kamuoliuką ar lėktuvėlį į taikinį, popieriaus lape ar lentoje užrašo kiek
taškų pelnė, bando juos suskaičiuoti.
 Metodiniai patarimai: taikinio ertmės gali būti skirtingo dydžio, mažesnės ertmės – sunkesnė pataikymo galimybė –
didesnis pelnytų taškų kiekis. Matematika apima visas vaiko veiklos sritis. Matematinės sąvokos turėtų būti vartojamos
nuolat, atliekant kasdienius darbus, planuojant, skaičiuojant ir žinoma žaidžiant. Vaikų, kurių matematiniai gebėjimai
specialiai ugdomi, matematinio mąstymo rezultatai yra gerokai geresni. Jei vaikui atskleidžiamas skaičių ir aritmetikos
ryšys su realybe, matematika jam taps įdomi ir ugdys gebėjimą mąstyti.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: žaisdami vaikai aktyviai veikė, mokėsi valdyti emocijas, pasidžiaugti
draugo laimėjimu.
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„PETRIUKAS“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 4m.
 Priemonės tikslas – atpažinti ir įvardyti kūno dalis.
 Priemonės uždaviniai: pažinti savo kūną, atrasti jo galimybes, susipažinti su pojūčiais (rega, klausa, uoslė, skonis,
lytėjimas).
 Siektini rezultatai – vaikai sudėlios žmogaus siluetą iš atskirų dalių, paruoštų kortelių pagalba parodys ir įvardins
kūno dalių pavadinimus, nustatys jų vietą.
 Reikalingos priemonės: kartono lakštas, kūno dalių kortelės, kamšteliai.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai dėlioja žmogų, įvardina kūno dalis. Papildomai naudojamos kortelės su
įvairiomis kūno dalimis. Aptaria kokios kūno dalys už ką atsakingos.
 Metodiniai patarimai: susipažinus su kūno dalimis, priemonę galima naudoti vidaus organų pažinimui, paruošus
skirtingus veidus – mokomės atpažinti ir įvardinti emocijas, jas apibūdinti. Tobulo kūno ir kilnios dvasios darna – tai
pamatas, ant kurio klojamas tolesnis vaiko gyvenimas, todėl labai svarbu pažinti savo kūną ir suprasti jo siunčiamus
signalus.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: priemonės dėka vaikai skyrė dešinę ir kairę puses, suprato, kad žmogui
svarbi kiekviena jo kūno dalis.
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„ATRASK RAIDĘ“
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Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 4m.
Priemonės tikslas – skatinti domėtis raidėmis, atrasti jas aplinkoje, suprasti, kad garsas siejamas su raide.
Priemonės uždaviniai: surasti tokią pačią raidę, bandyti ją įvardinti, sugalvoti žodžiu prasidedančių ta raide.
Siektini rezultatai – vaikai gebės sudėlioti popierinius puodelius į reikiamas vietas, susikaupti ir atlikti užduotį iki
galo.
Reikalingos priemonės: tapetas, popieriniai puodeliai.
Priemonės taikymo instrukcija: vaikai dėlioja puodelius, ant kurių parašytos raidės į reikiamas vietas, atranda tokią
pačią raidę, ją įvardina.
Metodiniai patarimai: papildomai veiklai galima naudoti ir įvairius daiktus. Ant padėklo išdėliojami daiktai, kurių
pirmas garsas yra iš parašytų raidžių, vaikas įvardina daiktą ir padeda ant reikiamos raidės. Prieš mokant vaiką,
svarbu nepamiršti, kad tai, kas aišku mums, ne visada aišku vaikui. Naujų dalykų vaikai mokosi etapais. Pradedant
nuo lengvo ir einant link sudėtingesnio.
Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: vaikai atrado keliolika abėcėlės raidžių, suprato, kad garsas siejamas su
raide.

„GYVŪNŲ NAMELIAI“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 4m.
 Priemonės tikslas – pažinti ir įvardinti spalvas, lavinti skaičiavimo įgūdžius, palyginti daiktų grupes.
 Priemonės uždaviniai: klasifikuoti daiktus pagal spalvą, skatinti suprasti, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo jų
formos, dydžio ir kitų savybių, skaičiuoti iki 10.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės išrikiuoti figūrėles pagal spalvą, palyginti daiktų kiekį, vartoti žodžius daugiau,
mažiau, po lygiai.
 Reikalingos priemonės: paruoštos kortelės, spalvotos gyvūnų figūrėlės.
 Priemonės taikymo instrukcija: ugdomosios veiklos metu vaikai dėlioja spalvotas figūrėles į atitinkamus spalvotus
langelius, juos skaičiuoja, palyginą daiktų kiekį.
 Metodiniai patarimai: paruošti skirtingą kiekį spalvotų figūrėlių, kad vaikai, atlikę užduotį juos palygintų.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: vaikai skaičiavo figūrėles, jautė dydžių, formų skirtumus ir juos
įvardino.
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„KAŠTONŲ SKAITLIUKAI“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 4m.
 Priemonės tikslas – sudominti vaikus pažinti skaičius.
 Priemonės uždaviniai: mokytis skaičiuoti, tvirtinti skaičiaus sąvokos vaizdinius, susieti skaičių su atitinkamu jo
simboliu, pažinti skaitmenis nuo 1 iki 10.
 Siektini rezultatai – vaikai pažins skaičius, suvoks daiktų kiekio ir jį žyminčio simbolio santykį.
 Reikalingos priemonės: medžio šakos, viela, kaštonai, skaičių kortelės.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai skaitliukuose pažymį tokį kiekį kaštonų, koks skaičius užrašytas ant kortelės.
 Metodiniai patarimai: vaikams, kurie dar nepažįsta skaitmenų, paruošiamos kortelės su taškeliais.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: vaikai susidomėjo nauja priemonė, noriai skaičiavo kaštonus, pagal
daiktų kiekį atrado tinkamą skaitmenį, jį pavadino. Skaičiavimas yra kompleksinis gebėjimas, kuriam reikalingas
skaičių pažinimas, skaitinės jų išraiškos identifikavimas su verbaline, sekos suvokimas, gebėjimas ją kurti.
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,,Vaiko protas primena žibintą
– jis apšviečia viską aplink.“
Alison Gopnik
,,Visa ko pradžia yra ten, toli
vaikystėje, kur žmogus pirmą
kartą supranta, kad pasaulyje
jis gyvena ne vienas, kad jo
rankos, ir širdis privalo ką nors
pridengti nuo skausmo,
prievartos, melo, kad jis privalo
būti žmogumi. Tai aukščiausia
ir sunkiausia pareiga.“
Justinas Marcinkevičius

IRENA KRAIČINSKA

Kiekviena diena vaikui – dar viena patirtis, sąveikaujant su aplinka, pažinti ir atrasti jį
supantį pasaulį. Džiaugiuosi, kad mano pagamintos priemonės pritraukia vaikus, žadina jų
smalsumą, žingeidumą, motyvuoja sužinoti, išmokti, klausti ir domėtis dar neatrastais dalykais.
,,Kiekviename žmoguje yra vaikas, kuris nori žaisti“ – Friedrich Wilhelm Nietzsche
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„SPALVOTA GRANDINĖLĖ“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 5m.
 Priemonės tikslas – lavinti mąstymą, pastabumą, skaičiavimo įgūdžius.
 Priemonės uždaviniai: grupuoti pagal spalvas, pavadinti skaitmenys, spalvas, suprasti, kad prie vieno daikto pridėjus
kitą, jų skaičius grupėje didėja, o paimant – mažėja, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, sudaryti skaičių seką.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės pavadinti spalvas, skaitmenis, gebės tarpusavyje jungti medžiagines juosteles,
sudaryti spalvų ir skaičių seką.
 Reikalingos priemonės: veltinio medžiaga, skaičių trafaretai, lipdukai, dėžutė.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas tarpusavyje sujungia juosteles pagal ilgį, spalvą, seką.
 Metodiniai patarimai: papildomai pateikti kitų iliustracijų su skaičiais ar spalvų seka.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: veikdami vaikai pavadino spalvas jas grupavo, sugebėjo sujungti
juosteles viena su kita, sudarant grandinėlę, pavadino skaitmenis ir sudarė jų seką, matavo grandinėlės ilgį, suprato,
kad pridedant ar atimant juostelę jos ilgis skirsis, kūrė spalvų seką.
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„SVEIKI DANTUKAI“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 5m.
 Priemonės tikslas – plėsti vaiko žinias apie maistą ir jo poveikį sveikatai.
 Priemonės uždaviniai: pavadinti kokius maisto produktus dažniausiai valgo, grupuoti maistą į naudingą ir
kenksmingą, reflektuoti kas atsitiks jeigu kasdien vartos nesveiką maistą, aiškintis ir atrinkti turimus produktus
(iliustracijas) naudojantis sveiko maisto pasirinkimo piramidės plakatu kas kenkia ir naudinga žmogui.
 Siektini rezultatai – vaikas nuo mažens pratinsis sveikai maitintis, gebės atskirti naudingus ir kenksmingus
produktus, paaiškinti šių produktų dažno vartojimo žalą organizmui.
 Reikalingos priemonės: pagaminti dantukai (A3 formato lapo dydžio), papildomai pateikti vaizdinę priemonę
,,Sveiko maisto pasirinkimo piramidė“.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas pavadina maisto produktus, skiria vaisius, daržoves, pieno, mėsos ir kitų
produktų grupes. Aiškinsi apie jų žalą ir naudą žmogui. Veikiant analizuoja sveiko maisto pasirinkimo piramidės
plakatą.
 Metodiniai patarimai: priemonę patariu įlaminuoti, pritvirtinti ,,lipukus“, kad paveiksliukas nepasimestų.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Veikdami vaikai samprotavo koks maistas naudingas ir žalingas
žmogaus organizmui. Analizavo plakatą ,,Sveiko maisto pasirinkimo piramidė“ ir įvertino savo žinias.
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„MANO DIENA“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 2m. iki 5m.
 Priemonės tikslas - suvokti paros kaitą, dienos įvykių nuoseklumą, jų pasikartojimą, pratinti gyventi pagal iš
anksto suplanuotą ritmą.
 Priemonės uždaviniai: skatinti pasakoti apie tai, ką mato iliustracijoje, kokį veiksmą atlieka vaikai, atpažinti
veiklas ir pastebėti jų pasikartojimą, numatyti tolimesnių veiklų seką, veiklą sieti su paros dalimis: rytas, diena,
vakaras, naktis.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės suvokti ką veikia skirtingu paros metu, pasakoti apie tai ką mato iliustracijose,
atpažinti save ir grupės draugus nuotraukose.
 Reikalingos priemonės: vaikų veiklų nuotraukos visomis paros dalimis, erdvė vaizdiniai priemonei pritvirtinti,
kad būtų įmanoma vaikui prieiti.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas nuosekliai pasakoja apie savo dienos ritmą.
 Metodiniai patarimai: gaminant priemonę atsižvelgt, kad nuotraukose kiekvienas grupės vaikas atrastų save.
Patariu nuotraukas įlaminuoti.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Vaikas pavadino ir skyrė paros dalis, nuosekliai pasakojo savo
dienos įvykius, kalbėjo trumpais sakiniais.

36

„KAMŠTELIŲ VAJUS“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 2m iki 3m.
 Priemonės tikslas – lavinti smulkiąją motoriką.
 Priemonės uždaviniai: suvokti kamštelių dydžių skirtumus ir atrasti kamštelio vietą ir padėtį, pavadinti spalvas,
atrasti didžiausią, mažiausią ir vienodus pagal dydį kamštelius.
 Siektini rezultatai - žaisdamas, atras didžiausią, mažiausią ir vienodus kamštelius, lavins smulkiąją motoriką juos
atsukdamas ir užsukdamas.
 Reikalingos priemonės: įvairiaspalviai kamšteliai, pagrindas ant ko bus montuojama.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas bando atsukti ir užsukti įvairių formų kamštelius, pavadina spalvas ir
dydžius.
 Metodiniai patarimai: priemonę galima panaudoti ir kitu tikslu, paslėpti ką nors viduje, sunumeruoti ar pažymėti
raidėmis.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Veikdami vaikai apibūdino kamštelių dydžius, įvardino spalvas, gebėjo
užsukti ir atsukti kamštelį, domėjosi nematytais naujais daiktais.
 veikdami vaikai apibūdina kamštelių dydžius, įvardina spalvas, geba užsukti ir atsukti kamštelį, domisi nematytais
naujais daiktais.
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„SPALVŲ KARALYSTĖ“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 5m.
 Priemonės tikslas – lavinti smulkiąją motoriką, vaizduotę, kurti vaizdinius, klasifikuoti.
 Priemonės uždaviniai: pavadinti vis daugiau spalvų ir atrasti jas aplinkoje, gebėti klasifikuoti, pastebėti ir pavadinti
pagrindines geometrines figūras, lyginti kokių formų yra daugiau, kokių mažiau.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės keisti išankstines nuostatas, atrasti daugiau spalvų, pavadinti geometrines figūras,
segti su segtuku.
 Reikalingos priemonės: skalbinių segtukai, įvairių spalvų medžiagos, geometrinės figūros, kartoninis pagrindas.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas pavadina matomas spalvas, atranda jas aplinkoje, prisega skalbinių segtuką,
įvardina šaltas ir šiltas spalvas.
 Metodiniai patarimai: segtukai gali būti prisegti aplinkoje, o vaikas juos atras ir tinkamai prisegs.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Žaisdami vaikai puikiai klasifikavo ir pavadino spalvas bei geometrines
figūras, atrado jas aplinkoje.
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„KĄ KALBA RAIDĖS?“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 6m.
 Priemonės tikslas – skatinti domėtis raidėmis, atrasti jas aplinkoje, suprasti, kad garsas siejamas su raide.
 Priemonės uždaviniai: pastebėti garsų skirtumus, suvokti žodžių reikšmes, pavadinti iliustracijas, atrasti pirmą žodžio
garsą, įsidėmėti didžiųjų raidžių formą.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės pavadinti paveiksliukus, domėtis simboliais, raidėmis, pastebėti garsų skirtumus.
 Reikalingos priemonės: vaiko vardo pirmosios raidės kortelės, virvelė, pagal pirmąją raidę parinkti paveiksliukai.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas išgirdęs pirmąjį garsą, jį sieja su raide, atradęs savo vardo pirmąją raidę,
įvardina pavaizduotą daiktą ir bando užverti paveiksliuką ant reikiamos virvelės.
 Metodiniai patarimai: patariu priemonę laminuoti.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: vaikai atrado keliolika abėcėlės raidžių, suprato, kad garsas siejamas su
raide, išskyrė pirmą žodžio garsą, siejo garsus su juos žyminčiomis raidėmis, turtino žodyną, lavino smulkiąją
motoriką.
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,,LINKSMIEJI EŽIUKAI“
 Vaikų Amžiaus grupė: nuo 2m. iki 4m.
 Priemonės tikslas – lavinti smulkiąją motoriką, skatinti kalbėti ką žino, matė, ar girdėjo.
 Priemonės uždaviniai: mokyti atsegti ir užsegti sagas, pasakoti ką ežiukas neša ant savo spyglių, skaičiuoti lapus,
grybus, obuolius ir kriaušes.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės įvardinti daiktus, pasakoti, užsegti ir atsegti sagas, ,,siuvinėti“ spyglius su virve
įvairiomis kryptimis, kurti trumpą siužetą, atsakyti į klausimus.
 Reikalingos priemonės: veltinio medžiaga, virvelės, sagos, paruoštos priemonės ką galėtų nešti ,,ežys“ (obuoliai,
kriaušės, lapai ir t.t.).
 Priemonės taikymo instrukcija: veikdami vaikas atsega ir užsega ant ežio lapus, obuolius, kriaušes ir grybus, juos
suskaičiuoja, įvardina spalvas, siuvinėja su virvelę įvairiomis kryptimis.
 Metodiniai patarimai: skatinti vaiką pasakoti apie tai ką ežiukas neša ant savo spyglių (pvz.: Ežy, ežy ką
spygliukuose neši? Kur eini? Ką sutinki?). Pratinti atsakyti į klausimus pilnu sakiniu (Kur gyvena ežys? Kokie jo
spygliai? Ką ežys veikia žiemą?).
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Vaikai įvardino daiktus, pasakojo apie ežio gyvenimo ypatybes, plėtė
žodyną, išmoko užsegti ir atsegti sagas.
 vaikai įvardino daiktus, pasakojo apie ežio gyvenimo ypatybes, plėtė žodyną, išmoko užsegti ir atsegti sagas.
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„SKAIČIŲ KEKSIUKAI“





Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 6m.
Priemonės tikslas – sudominti vaikus pažinti skaičius.
Priemonės uždaviniai: pavadinti geometrines figūras, skaitmenys, spalvas, skaičių tapatinti su daiktų kiekiu.
Siektini rezultatai – vaikai gebės sudaryti skaičių seką, pavadinti skaitmenys, figūras ir spalvas, atrasti juos aplinkoje,
skaičių tapatinti su daiktų kiekiu, parinkti keksiukams tinkamus papuošimus.
 Reikalingos priemonės: veltinio medžiaga, adata, spalvoti siūlai, paruošti skaičiai ir geometrinės figūros.
 Priemonės taikymo instrukcija: veikdami vaikai išdėlioja skaičių seką nuo 1 iki 10. Parenka keksiukams trūkstamą
dalį. Skaitmenį tapatina su daiktų kiekiu.
 Metodiniai patarimai: keksiukai pasiūti iš natūralios ir patvarios medžiagos, galima naudotis iliustracijomis kurios
nusako daiktų skaičių.

 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Vaikai atpažino geometrines figūras, skaičiavo ir pagal daiktų kiekį
atrado tinkamą skaitmenį, jį pavadino. Ugdė mąstymo detalumą, atrasdami daiktus ar reiškinius siejančius ryšius.
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„SIDABRINIAI RAKTELIAI“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 6m.
 Priemonės tikslas – lavinti smulkiąją motoriką, skatinti atrasti naujų daiktų savybes, tyrinėti įvairių formų, spalvų ir
dydžių spynas, gebėti parinkti joms tinkamą raktą ir atrakinti.
 Priemonės uždaviniai: skatinti suprasti, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo jų formos, dydžio ir kitų savybių,
skaičiuoti iki 10, atrakinus spynas sudėti jas pagal dydį, atrasti vienodas, didesnes ir mažesnes, sunkesnes ir
lengvesnes.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės skaičiuoti ir tinkamai parinkti matematinius simbolius kiekiui žymėti, parinkdamas
spynai teisingą raktą sugebės atsakyti į klausimus: ,,Kiek iš viso?“, ,,Kur daugiau?“, ,,Kur mažiau?“.
 Reikalingos priemonės: medinis kelmas, grandinėlė, įvairių spalvų ir dydžių spynos, raktai ir pakabukai su skaičiais.
 Priemonės taikymo instrukcija: veikdamas vaikas suskaičiuoja kiek daiktų yra ant spynos ir parenka tinkamą raktą,
kuris turi savo skaičių.
 Metodiniai patarimai: paaiškinti vaikams kaip naudotis priemone, aptarti kas nutiks jei vaikai raktelius kur nors
išneš ar slėps - kiti vaikai negalės atrakinti spynos. Vienu metu gali žaisti 2 vaikai.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Vaikai skaičiavo daiktus, jautė dydžių, formų skirtumus ir juos
įvardino, sužadintas vaiko smalsumas, noras išbandyti ir išmokti kuo daugiau.
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„RAIDŽIŲ ŽVEJYBA“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 6m.
 Priemonės tikslas – domėtis raidėmis, atrasti, kad nuosekliai jungiant raides galima sudaryti žodį, jį perskaityti ir
užrašyti.
 Priemonės uždaviniai: pavadinti pažįstamas raides, suvokti, kad žodžius sudaro raidės, sudaryti žodį, raides dėliojant
iš kairės į dešinę.
 Siektini rezultatai – vaikas gebės įsiminti savo vardo raides, ištarti garsus, dėlioti atskirus žodžius, vaizduoti
skaitymą, įsidėmėti spausdintų didžiųjų raidžių formą.
 Reikalingos priemonės: gėlytės (nugarėlėje pritvirtinta sąvaržėlė), meškerės su magnetu, paruošti žodžiai arba vardų
kortelės.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas pasirinka žodžio kortelę, pavadina pagal iliustraciją kokį žodį rašys. Su
,,meškere“ prie kurios pritvirtintas magnetas gaudys reikiamas raides ir sukurs žodį. Išvardina pažįstamas raides.
 Metodiniai patarimai: jei vaikas nepavadina raidės pats, ją gali įvardinti draugas arba pedagogas. Pateikti pirmo
žodžio garso pavyzdžių. Atrasti aplinkoje raides. Skaičiuoti kiek žodis turi raidžių.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: vaikai atpažįsta artimiausioje aplinkoje matomas raides, sudaro savo
vardo raidžių seką, pradeda skirti žodžius, sudarančius garsus, skiemenis.
 vaikai atpažįsta artimiausioje aplinkoje matomas raides, sudaro savo vardo raidžių seką, pradeda skirti žodžius,
sudarančius garsus, skiemenys.
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,,Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus - tai
padaryti juos laimingais“
O. Vaildas
,,Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus,
o kiekvienas genijus iš dalies - vaikas“
Arthus Schopenhauer

DANUTA DMITRIJEVSKAJA

Kasdieninė veikla užima didžiąją vaiko dienos dalį tiek namuose, tiek vaikų ugdymo
įstaigoje. Jos esmė - patenkinti svarbiausius vaiko poreikius. Be to, kasdieninė veikla - tai
galimybė suaugusiesiems pabūti su vaikais, įgyti jų pasitikėjimą ir paskatinti ugdytis ir
tobulėti. Manau, kad metodinės priemonės, pagamintos vaikams, yra labai svarbu vaikų
ugdymui (si) ir tobulėjimui.
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„EMOCIJOS“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 6m.
 Priemonės tikslas – ugdyti gebėjimą atpažinti žmogaus emocijas.
 Priemonės uždaviniai: skatinti vaikus atpažinti kitų žmonių emocijas pagal veido išraišką, elgesį, veiksmus,
įvardinti jas. Tobulinti vaikų gebėjimą kalbėti apie savijautą, kurti ir „skaityti“ „Jausmų knygeles“.
 Siektini rezultatai - vaikai gebės suprasti ir atpažinti savo bei kitų emocijas.
 Reikalingos priemonės: minkšta veltinio medžiaga, pagamintos atskiros veido dalys.
 Priemonės taikymo instrukcija: veikdamas vaikas pavadina kūno dalis, skiria ir vartoja emocijų raiškos žodelius bei
emocijų pavadinimus, apibūdina savo išvaizdą ir nuotaiką.
 Metodiniai patarimai: atliekamos užduotys leidžia geriau įsiminti bei suprasti pateikiamą medžiagą. Žaisti galima
individualiai ir grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: Vaikai naudodamasi šią priemonę, greičiau įsisavina emocijų
pavadinimus, apibūdina ir išmoksta jas skirti.
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„EGLUTĖ“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 2m. iki 4m.
 Priemonės tikslas – lavinti vaikų smulkiąją motoriką, vaizduotę ir kalbos įgūdžius, ugdyti kūrybiškumą.
 Priemonės uždaviniai: skatinti vaikus apibūdinti žaisliukus-gyvūnus, suskaičiuoti juos, aptarti eglutės žaislų spalvas,
nukabinti ir užkabinti gyvūnus.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės atpažinti ir įvardinti žaisliukus-gyvūnus, pamėgdžioti jų balsus, įtvirtinti spalvas.
 Reikalingos priemonės: piramidės formos korpusas, minkšta medžiaga, pasiūti daiktai, sagos, virvelės.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai užkabindami kiekvieną daiktą įvardina, kuria pasakas ir pasakojimus.
 Metodiniai patarimai: rekomenduoju pasigaminti daugiau žaisliukų pagal ugdomosios veiklos temą. Žaisti galima
individualiai ir grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: vaikai atlikdami užduotis aptarė ir pamėgdžiojo gyvūnų balsus, įtvirtino
spalvas, kūrė pasakojimus, pasakas. Išmoko išlaukti savo eilės.
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„GEOMETRINĖS FIGŪROS“







Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 5m.
Priemonės tikslas – ugdyti emocijų suvokimą, sakytinę kalbą, mąstymą, samprotavimą.
Priemonės uždaviniai: supažindinti vaikus su geometrinėmis figūromis: trikampiu, skrituliu, kvadratu, stačiakampiu.
Siektini rezultatai – vaikai gebės skirti ir įvardinti geometrines figūras.
Reikalingos priemonės: minkšta veltinio medžiaga, įvairiaspalviai siūlai, spalvotos-pūkuotos vielytės.
Priemonės taikymo instrukcija: vaikai pasirinkę geometrinę figūrą ją pavadina, apibūdina geometrinės figūros
,,nuotaiką“, įvardina spalvas, kuria trumpus pasakojimus, istorijas.
 Metodiniai patarimai: atliekamos užduotys leidžia vaikams geriau įsiminti bei suprasti pateikiamą informaciją. Žaisti
galima individualiai ir grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: Naudodami šią priemonę, vaikai išmoko skirti ir įvardyti geometrines
figūras, kūrė ir vaidino trumpas pasakas, įvardino emocijų raiškos žodelius ir emocijų pavadinimus.
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„LAIKRODIS“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 6m.
 Priemonės tikslas – lavinti gebėjimą atpažinti ir įvardinti laiko matavimo priemones, laiko matus.
 Priemonės uždaviniai: skatinti vaikus pajusti laiko tėkmę, supažindinti su laiko matavimo priemone su laiko
matais: sekundė, minutė, valanda, para, savaitė, mėnuo, metai.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės skirti paros dalis, metų laikus, mokės naudotis laikrodžiu.
 Reikalingos priemonės: kelmas, iš metalo pagaminti skaičiai, rodyklės, varžtas ir veržlė.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai tyrinėdami ir veikdami susipažįsta su valandų, minučių, sekundžių
rodyklėmis, įtvirtina skaičių seką, eiliškumą, gretimus skaičius, laikrodžio sandarą.
 Metodiniai patarimai: atliktos užduotys skatina vaikus pratęsti ir vystyti laiko sekos visumą. Žaisti galima
individualiai ir grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: veikdami vaikai patyrė daug netikėtų atradimų, kurie suteikė naujų
minčių, norą tyrinėti ir atrasti. Patirti jausmai formavo vaiko supratimą apie jį supantį pasaulį, turtino jo pažinimo
akiratį.
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„METŲ LAIKAI“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 6m.
 Priemonės tikslas – ugdyti vaikų pastabumą, pasakojimo įgūdžius.
 Priemonės uždaviniai: skatinti vaikus pastebėti ir papasakoti kokie pasikeitimai įvyko gamtoje, tyrinėti, domėtis
gamta, ieškoti gyvybės ženklų.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės suprasti, kodėl reikia saugoti gamtą, suvoks apie metų laikų kaitą, apibudins keturių
metų laikų požymius, pastebės pokyčius gamtoje.
 Reikalingos priemonės: minkštas audinys, kietas pagrindas (ant ko bus klijuojamas audinys ir aplikacija), juostelės.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas vartydamas ,,Metų laikų“ knygą pasakoja apie pokyčius gamtoje, bando
perskaityti žodžius, atranda jau žinomas raides, atranda ir įvardina naujas.
 Metodiniai patarimai: atliekant užduotis skatinamas pagarbus elgesys su knyga. Žaisti galima individualiai ir
grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: Vaikai žaisdami aptarė metų laikų pokyčius ir jų požymius, siejo
daiktus su vaizdais, kūrė trumpus pasakojimus apie metų laikus.
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„PASAKŲ LAGAMINAS“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 6m.
 Priemonės tikslas – ugdyti gebėjimą kurti pasakojimus bei savitus pasakų variantus.
 Priemonės uždaviniai: tobulinti gebėjimą rišliai ir aiškiai kalbėti, pasakoti. Turtinti žodyną ir lavinti atmintį,
vaizduotę.
 Siektini rezultatai – vaikai naudodami įvairių pasakų veikėjus gebės drąsiai, kūrybiškai kurti pasakas, jas vaidinti.
 Reikalingos priemonės: lagaminas, iš minkštos medžiagos pasiūti pasakos veikėjai, lėlės, dekoracijos.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas pasirinkęs personažą seka pasaką, atpasakoja pasaką, sukuria savo pasakos
variantą. Apibūdina pasakos veikėjų nuotaikas (pvz., senelis – nustebęs, liūdnas, susijaudinęs ir t.t.). Suskaičiuoja, kiek
yra pasakos personažų ir sudaro jų eiliškumą.
 Metodiniai patarimai: sukurta vaikui patraukli ir vaizdinga aplinka skatina vaikus domėtis knygomis, kurti pasakas,
jas vaidinti. Pasiūtos lėlės turi būti patvarios, spalvingos, patrauklios. Žaisti galima individualiai ir grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: vaikai žaisdami kūrė, sekė, vaidino savo sukurtas pasakas.
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„PIRŠTUKŲ TEATRAS“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 6m.
 Priemonės tikslas - ugdyti gebėjimą kurti pasakojimą.
 Priemonės uždaviniai: tobulinti gebėjimą kurti pasakas ir jas vaidinti. Lavinti atmintį ir turtinti žodyną. Skatinti
domėjimąsi knygomis.
 Siektini rezultatai – vaikai veikdami taps drąsesni, kūrybiškesni, gebės laisvai kurti pasakas, jas vaidinti.
 Reikalingos priemonės: minkštas audinys, siūlai.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas pasirenka pasakos veikėjus, juos užsimauna ant pirštukų ir bando sekti,
atpasakoti pasaką, kurti savitus pasakos variantus. Stengiasi perteikti veikėjų nuotaikas.
 Metodiniai patarimai: siūtos lėlės turi būti pritaikytos vaikų piršteliams, kad galėtų lengvai užsimauti ir nekristų
nuo jų. Žaisti galima individualiai ir grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: vaikai žaisdami kūrė, sekė, vaidino girdėtas bei pačių kurtas pasakas
istorijas.
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,,PASAKA ANT PAGALIUKŲ“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 6m.
 Priemonės tikslas - lavinti gebėjimą kurti, atpasakoti, vaidinti pasakas, istorijas.
 Priemonės uždaviniai: tobulinti gebėjimą taisyklingai ir sklandžiai kalbėti, pasakoti, suprasti ryšį tarp teksto.
Skatinti vaikus domėtis knygomis. Lavinti atmintį, turtinti žodyną.
 Siektini rezultatai – vaikai taps drąsesni, kūrybiški, gebės laisvai kurti pasakas, jas vaidinti.
 Reikalingos priemonės: nuo ledų pagaliukai, minkšta medžiaga, sagos.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai naudodami pasakos personažus seka, atpasakoja, kuria pasakas.
 Metodiniai patarimai: siūtos lėlės turi būti patvarios, spalvingos, patrauklios, atrasti joms vietą grupės aplinkoje.
Žaisti galima individualiai ir grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus - vaikai žaisdami kūrė savo pasakas, istorijas, sekė jau žinomas
pasakas, vaidino.
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„BITUTĖS KELIAUJA PASAKOS TAKELIU“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 6m.
 Priemonės tikslas – ugdyti gebėjimą apibūdinti daikto vietą eilėje, lavinti sakytinę kalbą.
 Priemonės uždaviniai: aptarti pasakos personažus, mokyti įvardyti gyvūnus, aiškintis, tai laukinis ar naminis
gyvūnas, mokyti orientuotis interaktyvių bitučių kilimėlio erdvėje.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės atskirti naminius ir laukinius gyvūnus, apibūdinti ir palyginti jų išvaizdos ir
elgsenos ypatumus, orientuotis plokštumoje.
 Reikalingos priemonės ir aplinka: interaktyvios bitės, interaktyvių bičių kilimėlis, kompiuteris, paveikslėliai pagal
ugdomosios veiklos temą, spausdintuvas, balti popieriaus lapai, laminavimo vokai, laminavimo aparatas, žirklės.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas pasirenka paveikslėlį kilimėlyje, mygtukų pagalba suveda bitės judėjimo
kryptį ir laukia, kada ji sustos ant pasirinkto paveiksliuko, pasakoja apie paveikslėlyje pavaizduotą pasakos
personažą.
 Metodiniai patarimai: paveikslėlius geriausia yra laminuoti, nes tada galima juos naudoti kitai veiklai.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: vaikai naudodamiesi šia priemone geba pasakoti, kurti pasakojimus,
orientuojasi plokštumoje.
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„KĄ IR KUO MATUOJAME?“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 6m.
 Priemonės tikslas - aptarti matavimo priemonių įvairovę, ugdyti gebėjimus suprasti daikto vietą eilėje.
 Priemonės uždaviniai: supažindinti su matavimo priemonėmis, mokyti orientuotis interaktyvių bitučių kilimėlio
erdvėje.
 Siektini rezultatai – vaikai veikdami pažins matavimo prietaisus, įvardins jų pavadinimus ir žinos, kas jais
matuojama. Išmoks programuoti bitutes, teisingai nurodys kryptį, naudos žodžius: pirmyn - atgal, kairėn - dešinėn,
aukštyn - žemyn.
 Reikalingos priemonės: paveikslėliai pagal temą, spausdintuvas, balti popieriaus lapai, laminavimo vokai,
laminavimo aparatas, žirklės, interaktyvios bitutės.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas pasirenka paveikslėlį kilimėlyje, suveda bitės judėjimo kryptį ir laukia,
kada ji sustos ant paveiksliuko, pasako matavimo priemonės pavadinimą, ką su ją galima matuoti.
 Metodiniai patarimai: paveikslėlius geriausia įlaminuoti, nes tada galima juos naudoti kitai veiklai.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus - veikdami vaikai išsiaiškino matavimo priemonių pavadinimus ir kas
jais matuojama. Mokėsi valdyti ir užprogramuoti interaktyvias bitutės.
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„DANTUKAI“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 6m.
 Priemonės tikslas – lavinti vaikų sveikos gyvensenos ir kasdieninių įgūdžių gebėjimus, vaizduotę ir kalbą.
 Priemonės uždaviniai: skatinti vaikus kuo ankščiau įgyti gerus dantų priežiūros įgūdžius, kurti pasakas ir jas vaidinti.
 Siektini rezultatai – vaikai išmoks tinkamai prižiūrėti dantukus, gebės kurti pasakojimus, inscenizuoti.
 Reikalingos priemonės: veltinio medžiaga, spalvoti siūlai, klijai.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai žaisdami su dantukais - lėlėmis kurs pasakas, pasakos kas yra sveika ir kas
nesveika dantukams, kaip reikia tinkamai juos prižiūrėti.
 Metodiniai patarimai: siūtos priemonės turi būti patvarios, spalvingos, patrauklios.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: vaikai žaisdami, atlikdami užduotis kūrė pasakojimus, inscenizavo.
Išmoko laukti savo eilės.
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,,Kiekvienas vaikas yra
nepakartojama kūrybinė laboratorija
su nežabota fantazija, kurios skrydis
beribis ir nesuvaldomas“
K. Čiukovskis

DORITA SIMANAVIČIENĖ

Ikimokyklinio amžiaus vaikai geriausiai informaciją įsisavina naudodamiesi principu
„per ranką – į protą“. Todėl mes, suaugusieji, turime stengtis sukurti tokias priemones, kad
vaikai kuo daugiau liestų, bandytų, tyrinėtų. Tuo pačiu mažiesiems smalsučiams ne tik
padėsime geriau pažinti aplinkinį pasaulį, bet ir atrasti naujų potyrių.
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,,IŠDYKĘS BERNIUKAS IR JO KAMUOLIUKAS‘‘
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 5m. iki 6m.
 Priemonės tikslas - ugdyti gebėjimą taisyklingai ir sklandžiai kalbėti, turtinti žodyną.
 Priemonės uždaviniai: suprasti, įtvirtinti, pakartoti kaip yra vartojami prielinksniai: ant, po, šalia, tarp, už, prie, lavinti
loginį mąstymą.
 Siektini rezultatai - vaikai gebės parinkti atitinkamą prielinksnių kortelę, kalboje vartoti įvairesnius prielinksnius,
bendrauti su bendraamžiais.
 Reikalingos priemonės: 9 paveikslėliai ir 20 spalvotų kortelių su užrašytais prielinksniais: ant, po, šalia, tarp, už, prie.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas atranda kortelę su prielinksniu ir padeda šalia atitinkančiam paveikslėliui.
 Metodiniai patarimai: Žaisti galima individualiai ir grupelėje.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Vaikai kalbėdami įvardino daiktų (kamuolio, stalo, berniuko) vietą
vartodami prielinksnius, puikiai sekėsi sutelkti dėmesį į užduotį. Kūrė pasakojimus pagal paveikslėlius. Mokėsi iš savo
klaidų, atrado motyvaciją kalbėti aiškiai ir raiškiai.
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„BORUŽĖLĖS LABIRINTAS“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 7m.
 Priemonės tikslas - ugdyti matematinius gebėjimus, lavinti vaikų loginį mąstymą, dėmesį, pastabumą, fantaziją.
 Priemonės uždaviniai: tyrinėti, eksperimentuoti, diskutuoti, atlikti lengvus matematinius veiksmus, išmokti ir įtvirtinti
spalvas, skaičius, geometrines figūras.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės atrasti vis naujų ir įdomesnių aplinkos pažinimo būdų.
 Reikalingos priemonės: boružės maketas, kamšteliai, dėžutė, keturių spalvų geometrinės figūros, skaičių kortelės nuo
0 iki 10, 30- kortelių su įvairiais spalvotų apskritimų deriniais, 15- spalvotų gumyčių.
 Priemonės taikymo instrukcija: Vaikai pasirinkę geometrinę figūrą, naudojant gumytę, kuria analogišką ant
kamštelių figūrą. Pasirinkę spalvoto apskritimo derinį gumytės pagalba atkartos veiksmus.
 Metodiniai patarimai: Galimas kitas variantas: su gumyte apjuosti tiek kamštelių, koks yra skaitmuo. Žaisti gali
individualiai arba grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Vaikai veikdami įtvirtino spalvas ir atspalvius, pagrindines geometrines
figūras, puikiai sekėsi lyginti, atlikti paprasčiausius matematinius veiksmus. Vaikai išmoko diskutuoti, atrasti žaidimo
variantą, pagėrėjo tarpusavio santykiai.
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„PASAKŲ LABORATORIJA“









Vaikų amžiaus grupė: nuo 5m. iki 7m.
Priemonės tikslas - ugdyti matematinius gebėjimus tyrinėjant, eksperimentuojant.
Priemonės uždaviniai: lavinti loginį mąstymą diskutuojant, eksperimentuojant, atliekant matematinius veiksmus.
Siektini rezultatai – vaikai gebės žaisdami, tyrinėdami, bandydami, diskutuodami pažinti grybus, įtvirtinti
matematines žinias, suprasti trupmenas (pusė, ketvirtis).
Reikalingos priemonės: J. Marcinkevičiaus kūrinėlio ,,Grybų karas“, kuris surašytas ant eglučių, 10 įvairaus dydžio
,,baravykų“, 2 ,,raudonikiai“, vienas grybas sukarpytas į keturias dalis, 10 ,,kelmučių“ pagamintų iš modelino, kibirėlis,
metras.
Priemonės taikymo instrukcija: Vaikai išklausę kūrinėlį pasirinko veiklas su grybais: vieni sverią ir skaičiuoja
,,voveraites“, kiti rūšiuoja ,,baravykus“ nuo didžiausio iki mažiausio, ,,raudonikį“ dalina į puses.
Metodiniai patarimai: Galima naudoti metrą grybams išmatuoti. Žaisti gali individualiai arba grupelėse.
Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Matuodami, sverdami ir tyrinėdami ,,grybus“ vaikai ieškojo ir atrado
rezultatui pasiekti reikalingus sprendimo būdus. Įtvirtino grybų pavadinimus. Kūrė trumpus pasakojimus, atpasakojo
jau girdėta kūrinį.
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„PASAKAITĖ - PUPA“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 5m. iki 7m.
 Priemonės tikslas – ugdyti gebėjimą atpasakoti pasaką ,,Pupa“, kurti savitus pasakos variantus naudojant naująsias
technologijas.
 Priemonės uždaviniai: tobulinti gebėjimą taisyklingai ir sklandžiai kalbėti, pasakoti, suprasti ryšį tarp teksto,
iliustracijų ir asmeninės patirties. Interaktyvioje lentoje rašyti raides, žodžius, suprasti rašymo tikslus, atrasti daikto
vietą ir padėtį erdvėje.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės žaidžiant, bandant, diskutuojant susipažinti su interaktyvios lentos galimybėmis,
išmokti atpasakoti žinomą pasaką, kurti savus pasakojimus.
 Reikalingos priemonės: interaktyvi lenta, pasaka, kuri sudaryta iš 11 skaidrių su garsais.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai su priemone veikia interaktyvioje lentoje. Užduotis atlieka pirštais bei
rašikliais, paveikslėlius dėlioja iš dalių, nutempia į pasakoje paminėta vietą.
 Metodiniai patarimai: interaktyvioje lentoje atliekamos užduotys leidžia geriau įsiminti bei suprasti pateikiamą
medžiagą. Žaisti gali individualiai arba grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: Vaikai, atlikdami užduotis interaktyvioje lentoje, išmoko laikytis
taisyklių, išlaukti savo eilės, stebi kaip žaidžia kiti, padėti draugui. Kūrė pasakojimus, skyrė daikto vietą ir padėtį
erdvėje, siejo daiktus su vaizdais, ieškojo tinkamų sprendimo būdų.
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„RUDENS TAKU“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 6m.
 Priemonės tikslas – lavinti smulkiąją motoriką, dėmesį ir pastabumą, turtinti žodyną.
 Priemonės uždaviniai: aktyvinti pirštukų pagalvėles, skatinti suprasti kaip kitaip galima panaudoti gamtinę
medžiagą žaidimuose, įtvirtinti žinias apie medžius, jų lapus.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės įvardinti medžių lapus, rūšiuoti pagal dydį, formą, varstyti raištelius.
 Reikalingos priemonės: 20 laminuotų sudžiovintų medžių lapų, skylamušis, 7 įvairaus ilgio ir spalvų raišteliai.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas pasirinkęs lapus dėlioja pagal formą, skaičių ar spalvą. Suveria ant vieno
raištelio daug lapų ar ant vieno lapo daug raištelių. Kurdamas spalvų mozaiką pasakoja.
 Metodiniai patarimai: žaisti gali individualiai arba grupelėse. Lavinti vaizduotę, daiktus naudoti ne pagal jų
tiesioginę paskirtį, o su kūrybine idėja.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Veikdami vaikai išmoko laikytis taisyklių, išlaukė savo eilės, stebėjo
kaip žaidžia kiti, padėjo draugui. Išmoko verti, rišti, lyginti. Puikiai sekėsi kurti trumpus pasakojimus bei istorijas.
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„SVEIKAS MAISTAS“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 5m iki 7 m.
 Priemonės tikslas - lavinti vaikų loginį mąstymą, dėmesį, pastabumą.
 Priemonės uždaviniai: įtvirtinti žinias apie sveiką maistą. Išgirsti tariamus garsus ir atrasti raides. Susieti paveikslėlius
su tam tikrais žodžiais.
 Siektini rezultatai – vaikai spręsdami kryžiažodžius gebės įtvirtinti žinias apie sveiką maistą, atrasti įdomesnių ir
patrauklesnių susipažinimo su raidėmis būdų.
 Priemonės taikymo instrukcija. Priemonė naudojama interaktyvioje lentoje. Interaktyvų žaidimą – kryžiažodį
,,Sveikas maistas‘‘ sudaro viena skaidrė su 7 žodžiais (vaisiai, žuvis, daržovės, mėsa, sultys, kruopos, kiaušiniai), šių
produktų paveikslėliai, žodžių raidės.
 Metodiniai patarimai: atliekamos užduotys leidžia vaikams geriau įsiminti bei suprasti pateikiamą informaciją . Žaisti
galima individualiai ir grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Naudodami šią priemonę vaikai ne tik įtvirtino savo žinias bei gebėjimus,
bet ir išmoko pastebėti savo, draugų klaidas. Mokėsi laikytis taisyklių.
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„ŠVAROS PRIEMONĖS“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 5m iki 7 m.
 Priemonės tikslas – ugdyti gebėjimą vaikų gebėjimą pažinti raides, lavinti loginį mąstymą, dėmesį, pastabumą naudojant
naująsias technologijas.








Priemonės uždaviniai: įtvirtinti žinias apie švaros priemones, skatinti išgirsti garsus ir atrasti raides, bandyti susieti
paveikslėlius su tam tikrais žodžiais.
Siektini rezultatai – vaikai sprendžiant kryžiažodžius įtvirtins žinias apie švaros priemones, atras įdomesnių ir
patrauklesnių susipažinimo būdų su raidėmis.
Reikalingos priemonės: reikalinga interaktyvi lenta, kompiuteryje instaliuotos Smart programos, su kuria galimą kurti
ir programuoti žaidimus.
Priemonės taikymo instrukcija: interaktyvų žaidimą – kryžiažodį ,,Švaros priemonės‘‘ sudaro viena skaidrė su 7
žodžiais (dantų pasta, muilas, vanduo, šukos, plaušinė, nosinaitės), šių priemonių paveikslėliai, žodžių raidės.
Metodiniai patarimai: Vaikai turės atrasti švaros priemones, sužinoti kaip vadinasi, atrasti visas reikiamas raides ir į
kryžiažodžio langelius paskirstyti jas. Dirbdami su interaktyvia lenta vaikai užduotis atlieka pirštais bei rašikliais,
raides nutempia į tam tikrą vietą. Žaisti galima vienam ir su draugais. Priemonę naudoti atsižvelgiant į vaikų amžių ir
individualius gebėjimus.
Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Interaktyvioje lentoje atliekamos užduotys leidžia geriau įsiminti bei
suprasti pateikiamą medžiagą. Vaikai, atlikdami užduotis interaktyvioje lentoje, mokosi laikytis taisyklių, išlaukti savo
eilės, stebi kaip žaidžia kiti, padeda draugui, tariasi. Žaisdami vaikai išmoko pastebėti savo, draugų klaidas.
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,,Vaiko mokymo tikslas yra
išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis
be mokytojo pagalbos.“

E.G. Habardas

INGRIDA ALEKSANDROVIČ

Pateikti žaidimai, skatina vaikų tarpusavio bendravimą, pasitikėjimą, savęs analizavimą ir
analizės rezultatų pateikimą kitam. Žaisdami vaikai atsiveria ir tarsi per žaidimą nusako į savo
jausmus, į savo sugebėjimus. Kalbant apie juos su kitais, analizuojant ir lyginant, vaikai daro
išvadas ko norėtų asmeniškai jie.
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„FUTBOLAS KITAIP“






Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 6m.
Priemonės tikslas – lavinti kalbinį kvėpavimą.
Priemonės uždaviniai: skatinti vaikų bendradarbiavimą, tobulinti kvėpavimo įgūdžius, koordinuoti rankų judesius.
Siektini rezultatai – išmoks taisyklingai kvėpuoti atliekant kvėpavimo pratimus.
Reikalingos priemonės: šiaudelis, ,,futbolo arena“ (nuo batų dėžės dangtelis, plastikinis butelis, kamuoliukas,
šiaudeliai).
 Priemonės taikymo instrukcija: Kiekvienas vaikas turi savo šiaudelį, įkvėpia pro nosį ir pučia per šiaudelį orą,
pūtimo būdu vaikai bando teniso kamuoliuką ,,įvaryti“ į vartus.
 Metodiniai patarimai: kai vaikas jau geba arba mėgina pūsti per šiaudelį, pedagogas savo pavyzdžių parodo, kaip
reikėtų pūsti kamuoliuką, kad jis atsidurtų vartuose. Šį žaidimą gali žaisti vienas vaikas arba du.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: Vaikai domėjosi, kaip taisyklingai reikia įkvėpti ir su šiaudeliu nupūsti
teniso kamuolį į vartus. Išmoko pūsti per šiaudelį, džiaugėsi, kad gali ,,įvaryti“ įvartį į vartus.
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„ŽUVYTĖS“







Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 6m.
Priemonės tikslas – lavinti artikuliacinį kalbos aparatą, tobulinti loginį mąstymą.
Priemonės uždaviniai: skatinti domėtis jūroje gyvenančiais gyvūnais, skirti sąvokas didelis, mažesnis, mažiausias.
Siektini rezultatai – išmoks taisyklingai kvėpuoti, taisyklingai tarti gimtosios kalbos žodžius.
Reikalingos priemonės: šiaudelis, stalas, įvairių spalvų ir dydžių žuvytės, indelis.
Priemonės taikymo instrukcija: vaikas per šiaudelį traukia orą ir kartu mėgina paimti žuvytę. Vaiko tikslas - žuvį
įdėti į indelį, gebėti išlaikyti sugautą žuvį.
 Metodiniai patarimai: Aptarti, kokie jūroje gyvena gyvūnai, jų panašumus ir skirtumus. Rekomenduoju panaudoti ir
sausumos gyvūnus. Su vaikais susitarti, kad reikia ,,pagauti“ tik jūros gyventojus. Žaisti galima individualiai ir
grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: Vaikai džiaugėsi, kad galėjo išmokti ,,pagauti“ žuvį ir ją įdėti į indelį.
Sunkiausia įkvėpti taip, kad laikomas paveikslėlis nenukristų nuo šiaudelio.
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„ABĖCĖLĖ“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 6m.
 Priemonės tikslas – ugdyti gebėjimą domėtis abėcėlės raidėmis.
 Priemonės uždaviniai: skirti sąvokas dešinė, kairė, viršus, apačia, taisyklingai tarti raidės garsą, sieti garsą su
žodžiu.
 Siektini rezultatai – vaikas gebės pažinti abėcėlę, surasti paveikslėlio vietą prie jam tinkamos raidės.
 Reikalingos priemonės: veltinis, paveikslėliai su daiktų ir gyvūnų atvaizdais.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai pasirenka kortelę su paveikslėliu, pagal žodžio pirmąjį garsą atranda
atitinkamą raidę. Žaidžiant su vaikais garsiai įvardinamas paveikslėlio pavadinimas ir pabrėžiamas pirmas garsas.
 Metodiniai patarimai: leisti aplinkoje pastebėti kuo daugiau raidžių, jas apvedžioti, aiškintis kuo jos skiriasi kuo
panašios. Skatinti vaikus pažinti pirmąją gyvūno, daikto, priemonės raidę. Įsiminus paveikslėlius, jo pavadinimą ir
raidę, kortelių vietas galima keisti, kad vaikai pastebėtų ir patys įvardintų paveikslėlio garsą. Žaisti galima
individualiai ir grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: vaikai žaidimo metu pažino raides, pastebėjo, kad kiekviena raidė turi
savo specifinę grafinę raišką. Tardami daikto, gyvūno, priemonės pavadinimą mėgino rasti tinkantį garsą.
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,,Vaikai – tai mini žmogeliukai,
kurių kiekviena mimika, kiekvienas žvilgsnis,
kiekviena ašara ir kiekviena šypsena
yra pati nuoširdžiausia, kokios nepamatysi nei pas
vieną suaugusį žmogų.“

VIRGINIJA SVENTKAUSKIENĖ

Tinkamai sukurta aplinka ir parinktos priemonės ragina vaiką veikti. Ugdymą skatina
aplinka, kurioje vaikas gali pats pasirinkti jam įdomią mokymo(si) priemonę. Skatinamas
vaiko smalsumas, kai grupėje yra įvairių priemonių: formų, dydžių, spalvų daiktų, priemonių,
skirtų daiktams dėlioti, komponuoti, modeliuoti, tapatinti, grupuoti.
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„AKVARIUMAS“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 7m.
 Priemonės tikslas – lavinti matematinius įgūdžius; pažinti skaičius, mokytis skaičiuoti.
 Priemonės uždaviniai: Supažindinti vaikus su skaičiais iki 10. Rūšiuoti pagal dydį ir spalvą. Sudėti ir atimti,
palyginti kur daugiau, o kur mažiau, taisyklingai įvardinti skaičius.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės į akvariumus sudėti tiek žuvelių, koks skaičius yra pažymėtas ant akvariumo.
 Reikalingos priemonės: laminuoti akvariumai su skaičiais, įvairaus dydžio ir spalvų žuvelės.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai įvardina skaitmenį pažymėtą ant akvariumo, prie jo prideda tiek žuvelių
koks pavaizduotas skaičius.
 Metodiniai patarimai: žuvelės darome skirtingų dydžių, kad vaikai galėtų jas ne tik skaičiuoti, palyginti pagal kiekį,
bet ir pagal dydį.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: veikdami vaikai lavino regimąjį suvokimą, atmintį, turtino aktyvųjį ir
pasyvųjį žodyną, o žaidybinės situacijos mokė atlikti pirmus matematinius veiksmus.
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„DRABUŽĖLIŲ PILNA SPINTA“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 5m.
 Priemonės tikslas – lavinti komunikacinius ir vaidybinius gebėjimus.
 Priemonės uždaviniai: įvardinti žmonių aprangą, rūšiuoti drabužius pagal paskirtį (moteriški, vyriški ir vaikiški),
metų laiką, kada jie dėvimi.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės įvardinti drabužius, juos surūšiuoti, naudos tinkamus veiksmažodžius (kelnes –
užsimovė, batus– apsiavė, striukę – apsivilko, užtrauktuką – užsisegė, sagutes – susisagstė, kepurę – užsidėjo,
šaliką – užsirišo, pirštines – užsimovė, šliures – įsispyrė, skarą – apsigaubė).
 Reikalingos priemonės: laminuoti paveikslėliai ir drabužių kortelės.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai sudėlioja rūbus į spintas pagal paskirtį: moteriški, vyriški ir vaikiški
drabužiai. Skaičiuoja, kiek kokioje spintoje yra drabužių. Aptardami spintų turinį įvardina teisingus veiksmažodžius.
 Metodiniai patarimai: rinktis kuo įvairesnę aprangą, apavą ir aksesuarus.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: veikdami vaikai įsiminė drabužių rengimosi sąvokas, skaitmenys,
sutelkė dėmesį ties atliekama veikla.
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„LAPIUKO KELIONĖ Į ŽINIŲ KARALYSTĘ“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 5m. iki 7m.
 Priemonės tikslas – atliekant užduotys turimas žinias ir gebėjimus pritaikyti praktiškai.
 Priemonės uždaviniai: lavinti dėmesį, suvokimą, atmintį, gebėjimą grupuoti, skaičiuoti, klasifikuoti daiktus, lavinti
smulkiąją motoriką, pajusti saugios gyvensenos svarbą, įtvirtinti saugios gyvensenos, aplinkos pažinimo, asmens
higienos žinias.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės atlikti saugios gyvensenos, aplinkos pažinimo, asmens higienos, skaičiavimo,
emocijų suvokimo užduotis.
 Reikalingos priemonės: paruoštos pratybos, žirklės, klijai, rašymo priemonės.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai atlieka paruoštas užduotis pratybose.
 Metodiniai patarimai: ruošiant užduotis atsižvelgti į silpniau susiformavusius vaikų gebėjimus.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: atlikdami užduotis vaikai bendravo ir bendradarbiavo tarpusavyje,
dalinosi turimomis žiniomis, mokėsi vieni iš kitų.
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„SPALVŲ MOZAIKA“







Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 5m.
Priemonės tikslas – pažinti spalvas, jas pavadinti.
Priemonės uždaviniai: lavinti spalvų pažinimo, skaičiavimo įgūdžius, tobulinti gebėjimą orientuotis erdvėje.
Siektini rezultatai – vaikai gebės sudėlioti reikiamo dydžio, formos ir spalvos stikliukus jiems skirtose vietose.
Reikalingos priemonės: laminuoti paveiksliukai, plastikiniai skirtingų spalvų skrituliukai.
Priemonės taikymo instrukcija: Vaikas pasirenka reikiamo dydžio ir spalvos skrituliukus, juos dėlioja paveiksle,
skaičiuoja kiek skrituliukų išdėliojo, palygina kokios spalvos skrituliukų daugiausia, kokios-mažiausia.
 Metodiniai patarimai: užduočiai pasunkinti dėliojant skrituliukus galima naudoti pincetą.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: veikdami vaikai įsiminė spalvas, lavino atmintį, gebėjimą orientuotis
erdvėje. Dėliodami spalvas ant šviesos stalo vaikai atrado, kad uždėjus geltoną skrituliuką ant mėlyno išryškėjo žalia
spalva.
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„KAS TROBELĖJE GYVENA?“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 6m.
 Priemonės tikslas – lavinti girdimąjį suvokimą, skatinti sekti pasaką.
 Priemonės uždaviniai: turtinti kalbinį žodyną, įvardinti miško gyvūnus, sudėti juos pagal dydį, įvardinti jų padėti
erdvėje, vartojant žodžius ant, po, už, viduje, šalia, prie.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės pasekti girdėtą pasaką.
 Reikalingos priemonės: laminuota trobelė ir miško gyvūnų paveikslėliai.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai išklauso skaitomą pasaką, priemonės dėka dėlioja paveikslėlius, bando ją
atkartoti.
 Metodiniai patarimai: pasakos personažai turėtų būti skirtingo dydžio, taip vaikams bus lengviau prisiminti
eiliškumą ir eilės tvarka įvardinti gyvūnus.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: vaikams puikiai pavyko pasekti girdėtą pasaką. Veikdami, įvardino
veikėjų-gyvūnų pavadinimus, jų padėtį erdvėje, sutelkė dėmesį ties atliekama veikla. Sekdami pasaką, kūrė įvairias
pabaigas taip lavindami vaizduotę ir kūrybiškumą.
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„VANDENS BURBULIUKAI“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 5m.
 Priemonės tikslas – lavinti kūrybiškumą, smalsumą, smulkiąją motoriką, rankų - akių koordinaciją, emocijų raišką.
 Priemonės uždaviniai: skatinti kalbinį aktyvumą, vaikų pažintines galias, teigiamą savęs vertinimą, rūšiuoti pagal
spalvą, palyginti pagal kiekį.
 Siektini rezultatai – vaikai gebės įvardinti pagrindines spalvas ir jų atspalvius, mokysis atsipalaiduoti, įvardinti ir
valdyti savo emocijas.
 Reikalingos priemonės: vanduo, spalvoti minkšti kamuoliukai, maišelis.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai liečia maišelyje esančius kamuoliukus, juos rūšiuoja, skaičiuoja, palygina.
 Metodiniai patarimai: pasirinkti kuo įvairesnių spalvų kamuoliukus. Viena iš labiausiai patinkančių veiklų su
kamuoliukais vaikams – juos trukti i maišelio ar dubenėlio ir rūšiuoti pagal spalvas.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: užsiėmimo metu vaikai lavino kūrybiškumą, smalsumą, vaizduotę,
smulkiąją motoriką, rankų-akių koordinaciją, pojūčius. Priemonė skatino vaikus atsipalaiduoti, nusiraminti, valdyti
savo emocijas ir jausmus. Žaidimas su vandens kamuoliukais sukelia ne tik malonius pojūčius liečiant bei stebint
įvairias jų spalvas, bet kaskart yra naujas ir įdomus, nes galima prigalvoti daugybę jų variacijų.
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,,Žaidimai nėra betikslis vaiko laiko
praleidimas, bet turi labai prasmingą
ir svarbią vertę.
Tai ypatinga, savitikslė veikla
vaikystėje, kylanti iš vidinio impulso
veikti, bandyti, tyrinėti.
F. Friobelis
ALINA SVIRNELIENĖ

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pagrindinė veikla yra žaidimas. Per jį nuolatos vaikas
tyrinėja aplinką, susipažįsta su naujais reiškiniais, kurie yra svarbūs vaikų vystymuisi.
Gamindama priemones visuomet atsižvelgiu į vaikų amžių, poreikius, kad galima būtų
veikti grupėje ir lauko aplinkoje, kad priemonės būtų įdomios ir naudingos.
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,,PAŽINIMO TAKELIU“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 5m.
 Priemonės tikslas - Lavinti pažintinius, komunikacinius gebėjimus.
 Uždaviniai: aiškintis, pažinti, domėtis gamta, skaičiais, spalvomis bei geometrinėmis figūromis. Apibūdinti, įvardinti
atrastą gamtinę medžiagą, geometrinę figūrą, skaičių. Mokytis rūšiuoti, palyginti, skaičiuoti.
 Siektini rezultatai - vaikai gebės veikti grupelėse, bandys atrasti gamtoje ar kitoje aplinkoje jiems pateiktus daiktus.
Juos skaičiuos, lygins.
 Reikalingos priemonės: gamtinė medžiaga (kankorėžiai, gilės, akmenukai, geometrinės figūros ir t.t.) kibirėliai,
flomasteriai.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai išsirenka sau porą. Į kibirėlį sudeda atitinkamą skaičių priemonių, kurios yra
pavaizduotos piešinėlyje. Kartu atranda, įvardina, lygina, skaičiuoja.
 Metodiniai patarimai: gamtinę medžiagą galima keisti pagal metų laikus. Žaisti galima individualiai ir grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: vaikai žaisdami labiau pradėjo domėtis aplinka, veikti kartu, skaičiuoti,
kurti įvairias istorijas.
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„PĖDUTĖS“










Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 5m.
Priemonės tikslas - Pažinti spalvas, lavinti mąstymą, pastabumą, atmintį, regimąjį suvokimą.
Uždaviniai: skatinti pažinti, pavadinti spalvas, atkartoti kito žaidėjo veiksmus ir sugalvoti savo, būti dėmesingu, atidžiu.
Siektini rezultatai – Žaisdami vaikai mokysis pažinti ir įvardinti spalvas, lavės vaikų mąstymas, dėmesys, pastabumas,
atmintis. Mokysis sulaukti savo eilės.
Reikalingos priemonės: Dvi kortelės pėdučių ir 20 porinių įvairiaspalvių kortelių.
Priemonės taikymo instrukcija: Du žaidėjai stovi viduryje ant pėdučių kortelių. Visos spalvotos kortelės yra išdėliotos
ant grindų ratu. Kiekvienas žaidėjas turi išsirinkti patinkančią spalvą ją įvardinti, ant spalvotos kortelės užšokti ir grįžt i
atgal, kitas žaidėjas turi atkartoti pirmojo žaidėjo veiksmus ir pasirinkti dar vieną spalvą, žaidimas žaidžiamas tol, kol
vienas iš žaidėjų suklysta.
Metodiniai patarimai: Priemonė naudojama pagal vaikų poreikius.
Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: vaikai veikdami mokosi pažinti, pavadinti spalvas, atkartoti žaidėjo
veiksmus.

77

„Vaikams reikia jaustis mylimiems ir
svarbiems, išgirstiems ir suprastiems.
Tam nereikia daug laiko. Tam reikia
didelės meilės ir didelio noro būti su savo
vaiku kūnu ir siela.“
Psichologė Alma Želvienė
DAIVA MASIONIENĖ

Kiekvienas vaikas yra unikalus: vystosi savo tempu, turi savitą bendravimo stilių,
individualiai reaguoja į žmones ir jį supantį pasaulį. Kuriant priemones, pedagogas, atsižvelgia į
vaikų savitumą, individualumą, vaiko poreikius. Ugdymosi priemonės padeda vaikui įsisavinti
žinias, lavina vaiko motoriką.
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,,VALGOMA-NEVALGOMA“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m iki 5 m.
 Priemonės tikslas - ugdyti teisingus maitinimosi įgūdžius bei įpročius.
 Priemonės uždaviniai: skatinti vaikus pažinti ir įvardyti maistą; plėsti žodyną įvardinant maisto produktus, jų išvaizdą ir
skonį; skatinti vaikus aktyviai dalyvauti diskusijose;
 Siektini rezultatai - vaikai gebės įvardinti maisto produktus, papasakoti jų naudą žmogaus organizmui ir suprasti sveiko
mitybos principus.
 Reikalingos priemonės: tvirtesnis apvalus popieriaus lapas, mediniai segtukai, įvairių maisto produktų kortelės, linksmas
ir liūdnas veidukai.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikas paėmęs kortelę kartu su pedagogu ar draugu aptaria ar šis produktas yra
naudingas žmogaus sveikatai. Jei produktas naudingas – segame kortelę prie linksmo veiduko, jei nenaudingas sveikataisegame kortelę prie liūdno veiduko.
 Metodiniai patarimai: vaikai skatinami drąsiau reikšti savo nuomonę, diskutuoti su suaugusiu ar bendraamžiu. Žaisti
galima individualiai ir grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: veikdami vaikai įvardina maisto produktus, aptaria jų naudą vaiko
organizmui. Išsiaiškina, kodėl reikia riboti saldumynus.
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,,SKAIČIAI SKAIČIUKAI“





Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 5 m.
Priemonės tikslas - ugdyti vaiko gebėjimą skaičiuoti, palyginti daiktų kiekį.
Priemonės uždaviniai: skatinti vaikus susipažinti su skaičiais, juos atrasti aplinkoje, turtinti kalbą.
Siektini rezultatai: vaikai gebės skaičiuoti, vartoti skaičius ir matematinius simbolius, palyginti daiktus pagal kiekį.
Įvardinti daikto vietą eilėje, sudaryti įvairias sekas;
 Reikalingos priemonės: kvadratinės kortelės iš kartoninės dėžės, plastikiniai kamšteliai (nuo plastikinių buteliukų),
spalvotas popierius, pincetas, minkšti spalvoti įvairių dydžių kamuoliukai.
 Priemonės taikymas: vaikai prie pasirinkto skaičiaus su pincetu į kamštelį deda po rutuliuką. Suskaičiuoja kiek yra
kamšteliuose rutuliukų. Įsidėmi skaitmenį. Antras žaidimo variantas: meta skaičių kauliuką ir koks skaičius iškrenta, tai susiranda
kortelę su tokiu skaičiumi ir sudeda kamuoliukus.

 Metodiniai patarimai: rekomenduojama kamuoliukus sudėlioti į kamštelius pagal spalvas. Skatinti pilnais sakiniais
atsakyti į suaugusiojo klausimus. Žaisti galima individualiai ir grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: vaikai žaisdami mokosi skaičiuoti. Skaičiuojant vaikams yra lengviau
suvokti skaičių ritmą, bei kiekinę skaičiaus sandarą. Lavėja vaikų atmintis, ugdosi vaikų mąstymas ir valia.
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,,Auklėjimas būna sėkmingas tik tada, kai mūsų
vaikai nori anksti keltis, eiti į darželį, būti
atsakingi, empatiški ir rūpestingi todėl, kad tai
svarbu jiems, o ne mums.“
Henry Cloud, John Townsend

BRONĖ RAČKAUSKIENĖ

Žaidimų metu vaikai išreiškia savo jausmus, mintis, siekius, tikslus, fantaziją. Todėl
žaidimas yra tarsi vaiko saviraiška, asmenybės tobulėjimo pradžia.
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,,LABIRINTAS‘‘
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Vaikų amžiaus grupė: nuo 2m. iki 3m.
Priemonės tikslas - ugdyti smulkiosios motorikos įgūdžius.
Priemonės uždaviniai: lavinti smulkiosios motorikos, atminties, kalbinius įgūdžius, aplinkos pažinimą.
Siektini rezultatai – veikdamas vaikas gebės įvardinti rudens gėrybes, jas suskaičiuoti, atrasti vienodus žvėrelius,
atsegti ir užsegti sagutes.
Reikalingos priemonės: drobelė, juosta, medžiaga, sagos, atlasinė juostelė, įvairių spalvų siūlai, trafaretai,
tinkliukas.
Priemonės taikymo instrukcija: veikdamas vaikas sega daiktus ant sagučių, įvardija rudens gėrybes- lapus,
obuolius, grybus, ,,keliauja“ su sagute labirintu, atranda paveikslėliui porą.
Metodiniai patarimai: rekomenduoju pasigaminti daugiau prisegamų žaisliuko porų pagal veiklos temą. Vietoje
sagutės labirinte galima naudoti ir gamtinę medžiagą (pvz. kaštoną, akmenuką). Žaisti individualiai.
Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: Veikdamas vaikas patyrė daug netikėtų atradimų, kurie suteikė
naujų minčių, norą tyrinėti ir atrasti.

,,OPA, OPA Į LĖKŠTUTĘ“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 2m. iki 3m.
 Priemonės tikslas - ugdyti sveikos mitybos įgūdžius.
 Priemonės uždaviniai: supažindinti vaikus su sveikais ir naudingais maisto produktais.
Rūšiuoti maisto produktus pagal sveikos mitybos principus.
 Siektini rezultatai – formuoti vaikų sveikos mitybos įpročius, lavinti kalbą.
 Reikalingos priemonės: juosta, siūlai, vaisių ir daržovių trafaretai, peršviečiama plėvelė.
 Priemonės taikymo instrukcija: vaikai pasirinkę kortelę su maisto produktu jį įvardina, ant didelės servetėlės deda
produktus kurios reikia valgyti dažnai, ant mažos – retai.
 Metodiniai patarimai: atsižvelgiant į vaikų amžių ir gebėjimus priemonę galima papildyti maisto produktų
kortelėmis. Žaisti galima individualiai ir grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Vaikai naudodamasi šią priemone greičiau įsisavina sveikus maisto
produktus ir išmoksta juos skirti.
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,,Vaikai, kurie neskatinami daryti, bandyti,
tyrinėti, stengtis ir rizikuoti patirti
nesėkmių, dažnai jaučiasi bejėgiai.“
Susan Forward

ERNESTA REPŠIENĖ

Niekas negali priversti ir nurodyti, ką žaisi, pats vaikas tai pasirenka. Tačiau,
nepaisant to, kad vaikas savarankiškai renkasi žaidimą ir jo eigą, nuo pat mažens svarbus ir
ugdytojų vaidmuo vaikų žaidimų procese, jų kūrime.
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,,SKANU, GARDU IR SVEIKA“







Vaikų amžiaus grupė: nuo 2m. iki 3m.
Priemonės tikslas - ugdyti sveikos mitybos įgūdžius.
Priemonės uždaviniai: suteikti vaikams žinių apie sveiką mitybą, rūšiuoti maisto produktus.
Siektini rezultatai – vaikai gebės įvardinti ir surūšiuoti maisto produktus pagal sveikos mitybos principus.
Reikalingos priemonės: juosta, siūlai, vaisių ir daržovių trafaretai, medžiaginė lėkštutė.
Priemonės taikymo instrukcija: lėkštė padalinta į dvi dalis – didesnę ir mažesnę. Žaisdami rūšiuos ,,sveiką“ ir
,,nesveiką“ maistą.
 Metodiniai patarimai: atliekamos užduotys skatina vaikus geriau įsiminti sveikus ir naudingus maisto produktus.
Žaisti galima individualiai ir grupelėse.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: vaikai, atlikdami užduotis stengėsi teisingai įvardinti maisto produktus,
atrinkti juos pagal naudą žmogaus organizmui. Išmoko išlaukti savo eilės.
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,,Vaikai verti pagarbos, pasitikėjimo ir
draugiškų santykių, mums malonu su jais
bendrauti, pasinerti į tą tyrą, švelnių pojūčių,
skaičių, šviesių ir mielų džiaugsmų
atmosferą.“
Korčakas J.

RITA VADUOKLIENĖ

Savos gamybos ugdymo priemonės ne tik džiugina vaikų akis, kelia teigiamas emocijas, bet
ir moko gero elgesio, pažinti spalvas, skaičiuoti, pasakoti, lavinti loginį mąstymą, pastabumą,
pažinti pasaulį.
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,,EMOCIJŲ RATAS“







Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 6m.
Priemonės tikslas - atpažinti savo bei kitų emocijas.
Priemonės uždaviniai: apibūdinti nuotaiką, pažinti skirtingas emocijų būsenas.
Siektini rezultatai – žaisdami kalbėsis apie jausmus.
Reikalingos priemonės:
Priemonės taikymo instrukcija: išsukamas emocijų ratas, vaikas turi papasakoti kokia tai emocija (kokios situacijos
gali iššaukti šią būseną, ką darome kai taip jaučiamės ir ką reikėtu daryti). Žaidimas taip pat moko klausyti ir išklausyti
kito, sulaukti savo eilės.
 Metodiniai patarimai: Kalbant apie emocinę būseną galima įtraukti ir klausimus apie oro sąlygas, spalvas kurios
vaiko nuomone apibūdiną tam tikrą jausmą.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus: vaikai išmoko įvardinti, paaiškinti, ką jaučia. Aptarė ne tik tai, ką vaikas
jaučia šią akimirką, bet ir tai, kas įvyko namuose, gatvėje, parduotuvėje, žiūrėdamas filmuką ir pan. Priemonės dėka
tobulino šias sritis: emocijų pažinimas, lavins pastabumą, skatins sutelkti dėmesį, ugdo gebėjimą išklausyti, kalbėti.
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,,EMOCIJŲ KORTELĖS‘‘







Vaikų amžiaus grupė: nuo 6m. iki 7m.
Priemonės tikslas - išmokti atpažinti, suvokti, įvardyti ir valdyti savo emocijas.
Priemonės uždaviniai: įgyti kuo daugiau žinių apie savo ir kitų emocijas.
Siektini rezultatai - pažins emocijas ir mokės pasiūlyti problemų sprendimo būdą, pasitelkiant emocijų įvairovę.
Reikalingos priemonės: emocijų ir klausimų kortelės.
Priemonės taikymo instrukcija: Pradedant žaidimą atrenkamos kortelės kurios atitinka tam tikro vaiko poreikius.
1 žaidimo variantas: (naudojamos tik emocijų kortelės). Dalyviai, ištraukę emocijų kortelę, tyliai perskaito emocijos
pavadinimą, bando ją pavaizduoti (nupiešti, suvaidinti), kiti dalyviai turi atspėti, kokia tai emocija buvo pavaizduota.
2 žaidimo variantas: emocijų ir klausimų kortelės apverčiamos. Kiekvienas dalyvis traukia vieną kortelę, kurioje
pateikiami klausimai, į kuriuos reikia atsakyti. Problemines situacijas dalyviai turi išspręsti arba suvaidinti.
 Metodiniai patarimai: Kortelės gali būti naudojamos lanksčiai.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus - Vaikai ieškojo problemos sprendimo būdų, koncentravo dėmesį į
užduotį. Įgijo disciplinos ir nustatytų taisyklių laikymosi įgūdžių.
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,,PASIKLYDĘ DRUGELIAI“






Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 6m.
Priemonės tikslas – ugdyti savarankiškumą, lavinti smulkiosios motorikos įgūdžius, akies ir rankos koordinaciją.
Priemonės uždaviniai: išmokti ir įtvirtinti spalvas, atlikti nesudėtingus matematinius veiksmus.
Siektini rezultatai – Vaikai gebės atpažinti ir skirti spalvas, skaičiuoti, ilgesniam laikui sukaupti ir išlaikyti dėmesį
Reikalingos priemonės: CD diskas, kartoninis ritinėlis, plastikiniai ,,kinder“ krepšeliai, įvairiaspalviai minkšti
rutuliukai, krepšelis, pincetas.
 Priemonės taikymo instrukcija: pincetu imti minkštą kamuoliuką ir dėti į ta spalva pažymėtą krepšelį. Suskaičiuoti
įdėtus kamuoliukus.
 Metodiniai patarimai: Atrasti vis naujų ir įdomesnių žaidimo būdų.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Vaikai veikdami įtvirtino spalvas, puikiai sekėsi atlikti matematinius
veiksmus. Padėjo sukaupti ir išlaikyti dėmesį. Patyrė sėkmės džiaugsmą, įgavo pasitikėjimą savimi.
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,,Mylėkite ir studijuokite muzikos meną – jis atvers
jums ištisą jausmų ir minčių pasaulį. Jis padarys jūsų
dvasią turtingesnę, tobulesnę. Muzika padės atrasti
savyje naujų nežinotų, nepastebėtų jėgų. Ir
gyvenimas nušvis naujais tonais, naujomis
spalvomis“
Dmitrijus Šostakovičius

INGA OKUŠKIENĖ

Tradiciškai kūrybiškumas apibrėžiamas kaip asmens gebėjimas atrasti tai, kas yra nauja,
originalu, netikėta. Vaikai, kurie yra nuoširdžiai norintys pažinti supantį pasaulį ir tuo pačiu
kažką veikti ir daryti patys, sukuria daug įdomių ir kūrybiškų dalykų.
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,,GAMTOS GARSAI‘‘









Vaikų amžiaus grupė: nuo 6m. iki 7m.
Priemonės tikslas - sieti muziką su vaiko muzikinėmis galiomis, emocine kaitą, estetine aplinką.
Priemonės uždaviniai: išmokti susikaupti, klausyti muzikos, kurti, improvizuoti, rimuoti.
Siektini rezultatai - vaikai gebės, skambant A. Vivaldi „Metų laikams“ (ar kitai gerai muzikai), ritmiškai paįvairinti
muzika savo instrumentais, kurti rudens dienos vaizdelį.
Reikalingos priemonės: A. Vivaldi „Metų laikai“ įrašas (arba pasirinktinos muzikos įrašas), melodiniai instrumentai
(metalofonas, ksilofonas, marakasai, plaktukai, varpeliai, trikampis, vėjo garso tūbos).
Priemonės taikymo instrukcija: vaikai perklauso A. Vivaldi „Metu laikai“ ištrauką „Ruduo“, aptaria girdėtus
instrumentus, išsiaiškina kokį rudens gamtos vaizdą galima girdėti. Pasirenka siūlomus instrumentus išbando juos ir
pritaiko gamtos garsams.
Metodiniai patarimai: paruošti erdvę, išdėlioti instrumentus. Paaiškinti žaidimo taisykles.
Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus - Vaikai susikaupė, klausėsi muzikos, pažino smuiką, violončelę,
kontrabosą, jautė ritmą, kūrė, improvizavo.
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„GRYBAVIMAS“







Vaikų amžiaus grupė: nuo 3m. iki 4m.
Priemonės tikslas – lavinti dėmesį, pažinimą, pastabumą, mastymo, ritmo pojūčius.
Priemonės uždaviniai: atrasti valgoma grybą, įvardinti, rūšiuoti ir suskaičiuoti.
Siektini rezultatai - vaikai gebės atrinkti valgomus grybus, teisingai juos įvardinti, suskaičiuoti ir surūšiuoti.
Reikalingos priemonės: grybų korteles (voveraičių, baravykų, musmirių), pintinė.
Priemonės taikymo instrukcija: skambant žaidimo pirmai (lėtai) daliai „Po šilelį vaikščiojau, vaikščiojau, grybukų

ieškojau, ieškojau“ - vaikai eina rateliu ir dainuoja. Skambant antrai (greitai) žaidimo daliai „Radau baravyką, grybą
pulkaunyką“ - vaikai skuba ieškoti kortelės su pavaizduotu baravykų ir neša į pintinę. Apžiūrėję grybus, ar visi baravykai
surinkti, suskaičiuoja. Eina žaisti antrą kartą ieškodami voveraičių. Pirma dalis žaidimo skamba taip pat, antra greita dalis:
„Radau voveraitę geltona kepuraite“ – vaikai suskaičiuoja grybus. Ant kilimo lieka tik musmirės.
 Metodiniai patarimai: paruošti erdvę, kad būti saugi, ant kilimo išdėlioti korteles. Paaiškinti žaidimo taisykles.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Vaikams puikiai sekėsi dainuoti, skaičiuoti, skyrė lėtą, greitą muziką, pažino
grybus (baravykus, voveraites, musmires).
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,,KAS DĖŽUTĖJE GYVENA?“






Vaikų amžiaus grupė: nuo 2m. iki 4m.
Priemonės tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą, fantaziją, sukurti teigiamų emocijų sklidiną aplinką.
Priemonės uždaviniai: sudominti vaiką būsima muzikine veikla.
Siektini rezultatai - vaikai gebės spėti kas dėžutėje gyvena.
Reikalingos priemonės: dėžutė apklijuota spalvotu popieriumi, įvairiu muzikinių žaidimų ir dainelių personažai
(pvz.: katinėlis, pelytės, šuniukas ir t.t.)
 Priemonės taikymo instrukcija: Vaikai bando spėti žaidimo personažus pasislėpusius dėžutėje, juos aptarę,
vėliau žaidžia muzikinį žaidimą, kuriame yra tie personažai.
 Metodiniai patarimai: jei nepavyktų vaikams atspėti, reikėtų pateikti užuominas apie tuos personažus. Šią
priemonę galima naudoti įvadinei daliai prieš muzikinius žaidimus su personažais.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Vaikai patenkino savo smalsumą, patyrė teigiamų emocijų
sklidina aplinka.
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,,Pamatykime stebuklus paprastuose
dalykuose“

MARINA BORISENKOVA

Žaisdami vaikai fiziškai ir dvasiškai grūdinasi, mokosi deramo elgesio,
pratinasi įveikti sunkumus, siekti numatyto tikslo. Žaidžiant lavinamas vaiko
kūrybiškumas, aktyvumas, iniciatyvumas, emocijos, saviraiška, veiklos laisvė. Visa tai
puikiai nusako žaidimo naudą vaikystėje, vaiko vystymosi laikotarpiu.
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„MAGIŠKOS SKARDINĖS“ (1)
„MAGIŠKOS SKARDINĖS“

 Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 7m.
 Priemonės tikslas - lavinti kūno raumenis, akies taiklumą, mėtymą, koordinaciją, vikrumą, orientaciją erdvėje,
atmintį, skaičiavimo įgūdžius, spalvų pažinimą.
 Priemonės uždaviniai: ugdyti darbo grupėje supratimą, draugišką bendravimą. Lavinti mėtimo įgūdžius, taiklumą,
skatinti suskaičiuoti pataikytus taškus, bandyti žaisti boulingą.
 Siektini rezultatai - vaikai išmoks ir patys sugalvos naujų žaidimų, kurie suteiks džiugių emocijų, bus
patenkinamas vaiko judėjimo poreikis.
 Reikalingos priemonės: 10 spalvotų skardinių (5 raudonos- 5 žalios), spalvoti „pupų“ maišeliai, žali minkšti
kamuoliukai, boulingo kamuoliai, ledo ritulio lazdos.
 Priemonės taikymo instrukcija:
,,Numušk bokštą“ 1 žaidimo variantas - Žaidėjai pasiima „pupų“ maišelius ir sustoja prie linijos į vieną eilę. Už
2,5- 3 m sustatomos viena ant kitos skardinės pažymėtos skaičiais nuo 1 iki 10 - „bokštas“. Po signalo žaidėjai
paeiliui meta maišelį ir taiko į skardines. Tas kuris pataiko bėga ir sustato atgal pagal numeraciją. Skaičiuojami
taškai. Laimi tas, kuris numuš visas iškarto arba daugiau skardinių.
2 žaidimo variantas - Žaidėjai su ledo ritulio lazdomis ir mažais kamuoliukais sustoja prie linijos į vieną eilę. Po
signalo žaidėjai paeiliui smūgiuoja į skardines. Žaidimas baigiasi kai visos skardinės bus numuštos.
„Kas taikliausias?“ - Žaidėjai pasidalina į dvi komandas. Viena komanda turi raudonus „pupų“ maišelius, kitažalius. Už 2,5- 3 m į vieną linija sustatytos raudonos ir žalios skardinės. Po signalo pirmieji žaidėjai taiko spalvotus
maišelius į spalvotas skardines. Laimi komanda greičiausiai numušusi savo spalvos skardines.
„Boulingas“ - Žaidėjai su boulingo kamuoliais sustoja prie linijos į vieną eilę. Už 2,5- 3 m pagal žaidėjų pasiūlymus
sustatomos skardinės. Žaidėjai paeiliui paleidžia boulingo kamuolį į skardines. Žaidimas baigiasi kai visos
skardinės numušamos.
„Minkštas mušis“ 1 žaidimo variantas - Žaidėjai su minkštais kamuoliukais sustoja prie linijos į vieną eilę. Už 2,53 m pagal žaidėjų pasiūlymus sustatomos skardinės. Po signalo žaidėjai paeiliui taiko į skardines. Žaidimas baigiasi
kai visos skardinės numušamos.
2 žaidimo variantas - Žaidėjai su kamuoliukais sustoja prie linijos į vieną eilę. Skardinės sustatytos už 2,5- 3 m.
Kiekvienas žaidėjas pasirenka skaičių. Po signalo taiko į skardinę su pasirinktu skaičiumi. Laimi tas, kas surinko
daugiausia taškų.
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„MAGIŠKOS SKARDINĖS“ (2)
 Metodiniai patarimai: numušti kiek įmanoma daugiau skardinių. Galima padidinti atstumą iki skardinių. Kas daugiau
„išmuš“- tas laimi. Ši priemonė naudojama varžyboms, estafetėms. Vaikams pirmą kartą parodomas pavyzdys, kaip
galima sustatyti skardines į „bokštą“ nuo 1 iki 10. Galima panaudoti skardines kaip žymeklius pratimams ir judriems
žaidimams. Vaikai gali siūlyti idėjas: kaip žaisti, kaip sustatyti skardines.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Vaikams puikiai pavyko mėtyti „pupų“ maišelius ir taikyti į skardines,
stengėsi mesti dešine ranka žalią „pupų“ maišelį į žalias skardines, o kaire ranka, raudoną „pupų“ maišelį į raudonas
skardines, skaičiavo pataikytus taškus, bandė numušti skardines minkštu kamuoliuku, puikiai sekėsi žaisti boulingą,
atlikti pratimus su ledo ritulio elementais. Vaikai savarankiškai sustatė į „bokštą“ nuo 1 iki 10.
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„SPALVOTOS ŽUVYTĖS“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 2m. iki 4m.
 Priemonės tikslas – ugdyti pagrindinius judesius, skatinti vaikų sportinei veikla.
 Priemonės uždaviniai: universali fizinio bei edukacinio lavinimo priemonė, kuri lavins: pusiausvyrą, vikrumą,
koordinaciją, darbo grupėje supratimą, skaičiavimą, atmintį, draugiškumą bei spalvų ir pasaulio pažinimą.
 Siektini rezultatai - Judrieji žaidimai vertingi bendram vaiko lavinimuisi: ugdys pagrindinius judesius. Žaidžiant vaikas
bus emocingas, aktyvės jo kūrybinis žaismingumas ypač kai naudosime priemones.
 Reikalingos priemonės: 4 pagrindinių spalvų žuvytės; 5 spalvoti lankai.
 Priemonės taikymo instrukcija:
1 žaidimo variantas - Vaikai – „žuvytės plaukia“- juda įvairiai, bėgioja lėtai – greitai. Po signalo „žuvytės“ suranda savo
„ežeriuką“ - lanką.
2 žaidimo variantas - „Žuvytės“ – vaikai užkiša virvutę su žuvyte už kelnių gumos nugaros pusėje ir “plaukia“. Po signalo
„žuvytės“ ieško savo ,, jūros“ pagal spalvą ir pavadina žemyną ar jūrą. Kas greičiau.
3 žaidimo variantas - Išrenkamas „žvejys“ – gaudytojas. „Žuvytės“ – vaikai užkiša virvutę su žuvyte už kelnių gumos
nugaros pusėje. Po signalo „žvejys“ bando žvejoti, atsistoti ant žuvyčių ir ištraukti.
4 žaidimo variantas - „Žuvytės“ – vaikai užkiša virvutę su žuvyte už kelnių gumos nugaros pusėje arba laiko rankoje. Po
signalo visi žvejoja, atsistoja ant žuvyčių ir traukia vieni kitiems ar ištraukia iš rankos, o savo išsaugoja.
 Metodiniai patarimai: Su priemonėmis galima pasiūlyti vaikui žaidimų įvairovę.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Vaikams puikiai sekėsi žaisti įvairius žaidimus. Žaisdami lavino:
pusiausvyrą, vikrumą, koordinaciją, darbo grupėje supratimą, skaičiavimą, atmintį, draugiškumą bei spalvų ir pasaulio
pažinimą.
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,,Būnant su vaikais sustoja laikas, ir pats
nejučia šypsaisi... Ir džiugina įvairios mažos
smulkmenos.“

LILIJA CHMELIAUSKIENĖ

Žaidimai turi didelę svarbą ir reikšmę asmenybės raidai. Praktinėje veikloje
pedagogai, tėvai, seneliai ir vaikai gali dalintis patirtimi, pristatyti įvairius savo kūrybos
žaidimus, juos visi kartu išbandyti. Žaisdami patiriame daug teigiamų emocijų ir džiugių
akimirkų, mokomės bendrauti, savo veiksmus derinti su kito veiksmais, suprasti vienas kitą
ir vienas kitam padėti.
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„BORUŽĖLĖS KELIONĖ“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 5m. iki 7m.
 Priemonės tikslas – garso R tarimo įtvirtinimas su garsais T ir D žodžiuose.
Priemonės uždaviniai: įtvirtinti R garso tarimą žodžiuose, lavinti skaitymo įgūdžius jungiant skiemenis ir skaitymo
įgūdžius užbaigiant žodį, turtinti žodyną.
 Siektini rezultatai - vaikai įtvirtins garso r tarimą žodžiuose, sakiniuose, lavins skaitymo įgūdžius, vaizduotę,
kūrybingumą, sugebėjimą įsijausti į kito asmens emocijas.
 Reikalingos priemonės: spalvotų gėlių, lapų kortelės ir 26 boružėlės.
Priemonės taikymo instrukcija: Kiekvienas žaidėjas pasideda priešais save po gėlytę ar lapą ant kurių užrašyti skiemenys
ir skaičiai. Išdėliojamos žaidimui skirtos boružėlės (su atitinkamu skaičium ir skiemeniu). Boružėlės yra sunumeruotos
tam, kad būtų lengviau surasti atitinkamą lauką boružėlei padėti. Suradus atitinkama boružėlę, vaikai bando perskaityti
skiemenys, jungti iš skiemenų žodį.
 Metodiniai patarimai: žaidimą gali žaisti 2-3 vaikai savarankiškai arba suaugusio padedant.
Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Žaisdami vaikai turtino žodyną naujai sudarytais žodžiais. Taisyklingai
ištarė R garsą žodžiuose. Mokėsi skaityti. Patyrė džiaugsmą bei pasitikėjimą savo jėgomis taisyklingai tariant bei
perskaitant naujai sudarytus žodžius.
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„MOKAUSI PASAKOTI“
 Vaikų amžiaus grupė: nuo 4m. iki 6m.
 Priemonės tikslas – ugdyti rišliąją kalbą.
 Priemonės uždaviniai: mokyti pasakoti, vystyti loginį mąstymą, lavinti priežasties ir pasekmės ryšio suvokimą,
skatinti veiksmų eigos suvokimą.
 Siektini rezultatai - vaikai pasakodami sklandžiai reikšti mintis, gebės sudėti 4 paveikslėlių seriją bei nustatys
priežasties pasekmės ryšius, pasakos nuosekliai išplėstiniais sakiniais.
 Reikalingos priemonės: paveikslėlių serijos: „Dėmesio žolė“, „Kiškiuko nuotykiai“, „Linksmasis žaidimas“, „Agnės
pusryčiai“, „Nuo buroko iki čiulpinuko“, „Kalėdų laukiant“.
 Priemonės taikymo instrukcija: Kiekvienas žaidėjas pasideda priešais save po gėlytę ar lapą ant kurių užrašyti
skiemenys ir skaičiai. Išdėliojamos žaidimui skirtos boružėlės (su atitinkamu skaičium ir skiemeniu). Boružėlės yra
sunumeruotos tam, kad būtų lengviau surasti atitinkamą lauką boružėlei padėti. Suradus atitinkama boružėlę, vaikai
bando perskaityti skiemenis, jungti iš skiemenų žodį.
 Metodiniai patarimai: Priemonę galima naudoti tiek grupinių, tiek individualių pratybų metu. Paveikslėlių serijas
galima sumaišyti taip skatinant vaikus logiškai mąstyti, lavinti regimąjį suvokimą.
 Refleksija apie eigą ir pasiektus rezultatus. Veikdami su šia priemone vaikai išmoko sudėlioti paveikslėlius
atitinkama eilės tvarka. Nuosekliai pasakojo pagal paveikslėlių serijas, sklandžiai reiškė mintis. Kalboje vartojo trijų,
keturių žodžių sakinius. Vaikai vystė loginį mąstymą, priežasties ir pasekmės ryšio suvokimą, atpažino veiksmų eigą,
turtino žodyną.
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Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pagrindinė veikla yra žaidimas. Per jį nuolatos vaikas tyrinėja aplinką,
susipažįsta su naujais reiškiniais, kurie yra svarbūs vaikų vystymuisi.
Pasak didaktikos mokslo pradininkų J. A. Komenskio, J. H. Pestalocio, I. Heisingo, vaizdumo ir žaidimo principai nulemia
sėkmingo mokymosi etapus. Todėl žaidimas yra ne tik vyraujanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko veikimo
forma, bet ir vyraujanti ugdymo(si) nuostata. Vaikas gyvena žaisdamas, todėl žaisdamas jis greičiau išmoks skaičiuoti, susipažins
su skaičiais ir skaičiavimo veiksmais.
Žaidimų paskirtis yra vaiko asmenybės ugdymas, vertybių sistemos formavimas, elgesio ir emocijų raiškos formavimas,
įvairių gebėjimų ugdymas ir lavinimas, psichinės ir emocinės raidos vystymasis, pasaulio pažinimas. Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogai, siekdami ugdyti visapusišką vaiko asmenybę, turi sudaryti sąlygas, kurti edukacines erdves
naudojant naujausias technologijas, kurioje vaikas taikys įvairius žaidimus (bendravimo, pažintinius, loginius, judriuosius,
muzikinius, emocinius, vaidybinius ir kt.), ugdysis ir lavins skirtingus savo gebėjimus.
,,Vaikų žaidimai – rimta ir reikalinga vaikų raidos veikla, kuriai mes turime sudaryti tinkamas raiškos
sąlygas“
(S. Burvytė)
Metodinis leidinys padės tėvams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, socialiniams pedagogams ir
kitiems švietimo pagalbos specialistams suprasti žaidimą kaip vaikų pažinimo ir harmoningų jų ugdymosi sąlygų sukūrimo
instrumentą. Žaisdami vaikai mokosi bendrauti, savo veiksmus derinti su kito veiksmais, suprasti ir padėti vienas kitam,
kūrybingai spręsti iškilusius sunkumus, kritiškai mąstyti. Tam reikalinga sumani suaugusiojo pagalba, kad vaikai galėtų ugdyt is
savo tempu ir pagal savo galimybes.
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Metodinis leidinys ,,Žaidimų svarba ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui“ patvirtintas
Direktoriaus įsakymu 2020m. spalio 20 d. Nr. V-Mokytis atpažinti savo ir kitų jausmus;
Atrasti tinkamus žodžius ir būdus, skirtus išreikšti jausmus;
Išbandyti būdus, kurie padeda nurimti;
Gerinti įvairius socialinius įgūdžius susijusius su konfliktų sprendimu;
Muzikos, žaidimų ir pokalbių pagalba puikiai leisti laiką;47
Metodinis leidinys ,,Žaidimų svarba ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui“
parengtas ir išleistas Lentvario lopšelio-darželio ,,Šilas“ paramai skirtomis lėšomis.

Rengėjų darbo grupės nariai:
Auklėtojos metodininkės: Renata Vladimirenko, Dorita Simanavičienė, Irena Kraičinska, Danuta Dmitrijevskaja;
Vyresniosios auklėtojos: Virginija Sventkauskienė, Daiva Masionienė, Alina Svirnelienė, Ingrida Aleksandrovič;
Auklėtojos: Ernesta Repšienė, Bronė Račkauskienė;
Kūno kultūros auklėtoja metodininkė Marina Borisenkova;
Meninio ugdymo mokytoja metodininkė Inga Okuškienė;
Socialinė pedagogė Rita Vadoklienė;
Logopedė metodininkė Lilija Chmeliauskienė.
Direktoriaus įsakymu 2020m. vasario 7d. Nr. V-17 patvirtinta Metodinio leidinio aprobavimo darbo grupė:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Marcinkienė,
Auklėtoja metodininkė Renata Vladimirenko,
Auklėtoja metodininkė Dorita Simanavičienė
Darbo grupės kuruojantis vadovas:
Direktorė Irena Nižauskienė

102

NAUDOTI ŠALTINIAI IR LITERATŪRA
1. Burvytė S. Sumanioji edukacija vaikų žaidimuose. Vytauto Didžiojo universitetas švietimo akademija VšĮ ,,Vaikų ugdymas“,
Vilnius, 2019.
2. Grinevičienė N. Vaikystės žaidimai. Šviesa, Kaunas, 2002.
3. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas, ŠMM ŠAC, Vilnius, 2016.
4. Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Pažinimo takeliu“, Lentvario lopšelis-darželis ,,Šilas“, 2015.
5. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. ŠMM ŠAC, Vilnius, 2014.

------------------------------------

103

