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Veiklos „Linksmi ir išdykę skaičiai“ aprašymas 

 

Grupė: ikimokyklinio amžiaus „Voveryčių“ grupė, 3-4metai. 

Tema:  „Linksmi ir išdykę skaičiai“ 

Ugdymo(si) situacija: ugdomoji veikla skirta susipažinti su mus visur lydinčiais skaičiais. Jau nuo pat 

gimimo, kai mokome vaikus parodyti, kur akytės, kur rankytės, visada pabrėžiame, kad jos yra dvi. Taip 

pamažu vaikas pradeda suvokti skaičiavimo esmę. Nuo vieno iki penkių vaikai skaičiuoti išmoksta gana 

greitai, bet tie skaičiai jiems, kaip eilėraštukas. Jie dar nesugeba suprasti, kaip skaičiai keičiasi ir 

atsiranda. Žaisdami ir atlikdami įvairias užduotys  vaikai supras, kaip viskas vyksta, naudojant įvairius 

lavinimo būdus vaikai išmoks ne tik pažinti skaičius, bet ir skaičiuoti. 

Tikslas: lavinti supratimą apie skaičiavimą ir skaičius, pažinimo įgūdžius. 

Uždaviniai: skatinti norą pažinti skaičius; aiškintis ką galima skaičiuoti; mokytis nustatyti ir nusakyti 

daiktų kiekį, lyginti, grupuoti, atlikti įvairias užduotys; plėtoti sakytinę vaikų kalbą, skatinti kalbinį 

aktyvumą, kūrybingumą; lavinti vaikų vizualinių procesų gebėjimus; 

 

Įvadinė dalis 
 

Vos atėjus į darželį, vaikus pasitiko skaičiai. Ant spintelių išklijuoti lapai su skaičiukais, kad 

vaikas lengviau įsimintų skaitmenys, vaikai gavo užduotį prie kiekvieno skaitmens priklijuoti 

atitankamą kiekį lipdukų. Ryto rato metu, vaikai diskutavo kam reikalingi skaičiai, ką galime skaičiuoti, 

ieškojo grupėje pasislėpusių skaičių, juos apžiūrėjo, įvardino. 

     

Pagrindinė dalis 

Žaidimas - ypatinga savitikslė, pagrindinė veikla vaikystėje. Ji kyla iš vididnio impulso veikti, 

bandyti, tyrinėti, žaisti. Vaikus traukia galimybė patenkinti savo smalsumą, išbandyti, kas dar nežinoma, 

susiorentuoti tame, ką aplink save mato, girdi, jaučia, ką patiria. Žaisdami jie nebijo klysti, rizikuoti, 

išbando visus galimus veikimo būdus. Todėl vaikams buvo pasiūlyta daug priemonių skaičių pažinimui 

ir skaičiavimo įgūdžių lavinimui. 
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Priemonių įvairovė – tikriausiai didžiausias paskatinimas vaikams veikti, o tuo pačiu ir mokytis. 

Svarbu pasirinkti tas priemones, kad vaikai galėtų ugdytis savarankiškai žaisdami ir bendraudami 

tarpusavyje, perimdami vienas kito žinias ir patirtį ir būtų skatinamas jų prigimtinis kūrybingumas. 

   

   

   

 

 



Baigiamoji dalis 

       Man kaip pedagogui, labai svarbus bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikų tėveliais, kad 

kartu dirbtume viena linkme, todėl tėvams buvo pasiūlytos, skaičiavimo, skaičių pažinimo užduotys ir 

veiklų idėjos, atlikti namuose. Džiaugiusi, kad tėvai atsakingai pažiūrėjo į jiems skirtas užduotys, buvo 

aktyvūs ir kūrybingi. 

 

  

  

  



Vaikų mintys: 

Filipa: „Skaičiuoti galima viską. Pirštukus galima, kaladėles, žaislus, vaikus, dar mašinas, saldainius, 

vabaliukus, lapus.“ 

Erikas: „Vieną tik mes turim nosį, o akytes dvi turim, o daug plaukų turim ir pirštų dar daug. Dešimt, 

va, aš galiu suskaičiuoti juos.“ 

Adriana: „Aš dar moku angliškai skaičiuoti. Aš namuose išmokau pati, kai filmukus žiūrėjau, ir dar 

spalvas pasakyti moku.“ 

Smiltė: „Man labai patiko skaičiukų ieškot. Man pavyko visus surasti, jie negalėjo nuo manęs 

pasislėpti.“ 

Kajus: „Knygoj yra daug skaičių, ten reikia lipdukus priklijuoti.“ 

Teodoras: „Čia vienas dramblys, o čia trys suskaičiavau.“ 

 

Veiklos komentaras 

Nereikia ypatingų pastangų suvokti, kad vaikai – aiškindamiesi ir stengdamiesi pažinti juos supantį 

pasaulį – apie skaičius žino ganėtinai daug. Veiklų metu vaikai susipažino su skaičiais – jie skaičiavo, 

rūšiavo, matavo, lygino. Nepaprastas smalsumas ir noras suprasti supantį pasaulį, nori nenori, pavertė 

juos mažaisiais mokslininkais. Nebijodami suklysti, žaisdami jie apie skaičius sužinojo nepaprastai daug. 

O svarbiausia, kad kartu su tėveliais žengiame koja kojon vieno tikslo link. 
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