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Lentvaris 

 



Veiklos „Penki pojūčiai“ aprašymas 

Grupė: ikimokyklinio amžiaus „Voveryčių“ grupė, 4-5metai. 

Tema:  „Penki pojūčiai“ 

Ugdymo(si) situacija: Žmogus apdovanotas puikiais instrumentais, kurių dėka gali pažinti pasaulį, save, 

justi savo kūną, orientuotis aplinkoje, naudotis daiktais, fiksuoti įvairiausius išorės siunčiamus signalus, 

bendrauti su žmonėmis, išreikšti save. Tos gamtos dovanos vadinamos pojūčiais. 

     Vaikai aplinkinį pasaulį pažįsta per savo pojūčius: ragaudami, liesdami, uosdami, matydami, 

girdėdami. Išvystyti pojūčiai padeda vaikui geriau orientuotis aplinkoje, skatina mąstymo, atminties, 

dėmesio vystymąsi. 

      Lavindami ikimokyklinio amžiaus vaikų pojūčius, padėsime vaikui atrasti savąjį aš, ugdysime 

gebėjimą įsisąmoninti savo norus, jausmus, porekius, mokysime kelti tikslus ir juos įgyvendinti. Vaikai 

labiau pasitikės savimi, o svarbiausia išmoks naudotis pojūčiais ir juos vertinti. 

 

Tikslas: įtraukti visus pojūčius į kasdieninius žaidimus ir ugdomąsias veiklas. 

Uždaviniai: 

 plėsti supratimą apie pojūčių lavinimą ir jų svarbą; 

 ugdyti pažintinius gebėjimus; 

 plėsti ir turtinti vaikų žodyną; 

 sudaryti sąlygas, skatinti vaikus būti aktyviais veiklų dalyviais. 

 

Reikalingos priemonės: plakatas, iliustracijos, paveikslėliai, muzikos instrumentai: barškučiai, dūdelės, 

trikampis, būgnai, masažiniai kamuoliukai, medžiagų skiautės, kempinės, ir kiti skirtingų tekstūrų daiktai 

lytėjimo lavinimui, kartoniniai puodeliai, maisto produktai turintys kvapą: citrina, apelsinas, kmynai, 

kava, skystas muilas ir kt., smėlio laikrodžiai, sensorinės atsipalaidavimo priemonės, ugdomosios 

kortelės, priemonė „Linksmas veidukas“, produktai ragavimui ir skonio pažinimui. 

 

Įvadinė dalis 

Vaikai apžiūrėjo paruoštas grupės erdves, vaizdines priemones, iliustracijas lentoje. Ir gavo 

pirmąją užduotį – aplinkoje surasti daiktus, korteles ar kitas priemonės ant kurių būtų skaičius 5. Ši 

užduotis parodė, kad vaikai puikiai pažįsta grupės aplinką ir joje esančias priemones, nes pirmiausiai 

nubėgo į skaičių ir matematinių žaidimų kampelį.  

    

 



 

Pagrindinė dalis 

          Vaikai lankėsi pojūčių stotelėse. Pirmoji stotelė „Uoslė“, kuri pažymėta nosytės paveikslėliu. 

Čia vaikai uoslės pagalba turėjo atpažinti kas slepiasi puodeliuose. (Puodeliuose buvo įdėti: 

mandarinas, kmynai, kava, arbata, muilas, sausainis).     

 

Antroji stotelė – „Matau“, pažymėta akies ženkliuku. Čia vaikai aptarė kuo mums svarbus 

regėjimas, atliko akių mankštą, ieškojo skirtumų paruoštose kortlėse, stebėjo kaip „bėga“ smėlis 

laikrodžiuose, relaksavo žiūrėdami į sensorines, ryškias, spalvotas priemones. 

 

Trečioji stotelė - „Liečiu“, pažymėta rankytės paveikslėliu. Čia vaikai čiupinėjo įvairius 

daiktus, bandė apibūdinti jų tekstūrą, bandė atpažinti kas slepiasi balionuose (miltai, grikiai, pupos, 

žirniai, druska). 

 



Atliko kūrybinius-meninius darbelius „Nykštukai“, naudojant skirtingų tekstūrų priemones: 

kartonas-šiurkštus, kamuoliukai-švelnus, putplastis-šaižus. 

 

Ketvirtoji stotelė - „Klausau“, pažymėta ausytės paveikslėliu. Čia vaikai klausėsi muzikinių 

instrumentų garsų, išskyrė aukšto ir žemo tono instrumentus, grojo garsiai ir tyliai, keisdami tempą 

ir intesnsyvumą, improvizavo muzikiniais instrumentais. 

 

Penktoji stotelė – „Ragauju“, pažymėta burnytės paveikslėliu. Čia vaikai ragavo įvairius 

produktus, bandė juos atpažinti nematydami, tik ragaudami, išskyrė skonio savybes: saldu, rugštu, 

kartu, sūru, aštru. 

 

 Baigiamoji dalis 

       Vaikai įgytas žinias pritaikė praktiškai, atlikdami užduotys, žaisdami didaktinius, loginus, 

dėlionių žaidimus. 

 



 
 

       Žaidė smagų žaidimą „Veidukas“. Šios veiklos metu vaikai nieko nematydami bandė sudėlioti 

veido dalis: akis, antakius, nosį, burną į jiems skirtas vietas. Daug juoko ir gerų emcijų sukėlė šis 

žaidimas.Vaikai draugiškai, bandė padėti draugams, komentuodami aukščiau ar žemiau paveikslėlis 

turėtų būti klijuojamas.  

 

Pasivaikščiojimo lauke metu stebėjo gamtos reiškinius, bandė juos pajusti, liesdami, tirpdė 

šerkšną pūsdami šiltą orą. 

 

 



Vaikų mintys: 

Adriana: „Labai svarbu viską matyti ir girdėti ir ragauti. Viskas svarbu, kad gerai gyventume.“ 

Kajus: „Man labai patiko  uostyti, aš viską atspejau.“ 

Rugilė: „Reikia morkas valgyti ir mankštą daryti, tada akytės bus sveikos.“ 

Elzė: „Man patinka viską valgyti ir ragauti kas skanu. O skonis burnytėje gyvena. Būna saldu, 

rūgštu, ir dar su druska, su pipirais.“  

Konrodas: „Rankos viską liečia ir jaučia. Būna šalta ir karšta.“ 

Teodoras: „Jeigu mes nematytume, nežinotume kaip atrodo viskas, būtų tik juoda.“ 

 

 

Veiklos komentaras 

Reflektuojant veiklą paaiškėjo, kad vaikai papildė savo žinių bagažą apie pojūčius, išmoko 

juos panaudoti kitaip, žaidžiant, veikiant, atliekant užduotys. Vaikai įsitikino, kad akys – tai 

kūno žiburys,  jei akis sveika, visam kūnui šviesu. Akys yra regėjimo organas. Akių pagalba 

mes matome ir galime nusakyti daiktų dydį, spalvą, formą ir matome viską, kas vyksta aplink 

mus. Akis reikia labai saugoti, kad neįsidurtume, neužkrėstume. Kam reikalingos ausys? Ausys 

yra klausos organas. Jos be perstojo gaudo aplink mus sklindančius garsus. Kai ausytes 

skauda negalime gerai girdėti. Nosimi kvėpuojame, suuodžiame sklindančius kvapus. 

Jei sloguojame, negalime užuosti. Uoslė labai susijusi su skoniu. Jei tik suuodžiame ką 

nors „skaniai“ kvepiant, tuoj „pašoka“ apetitas. Lytėjimo organas yra oda. Ji dengia visą 

žmogaus kūną. Liesdami jaučiame įvairius pojūčius, atpažįstame daiktą, suvokiame jo formą, 

dydį, paviršiaus savybes, temperatūrą. 

Džiaugiuosi, kad vaikai smalsiai ir aktyviai veikė visos veiklos metu. Jie klausinėjo 

domėjosi, norėjo viską išbandyti, o daugiausiai džiugių emocijų sukėlė žaidimas su 

priemone „Veidukas“. Pastebėjau, kad vaikai labai draugiški, nori padėti grupės draugams, 

dalinasi priemonėmis, paaiškina kaip jos veikia. 
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