
GEROSIOS PATIRTIES BANKO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas,                                                    

sukūrimo metai  

Trumpas priemonės aprašymas, 

nurodant formą kaip parengta   

Autorius/autoriai                                 

(pedagogo 

vardas, pavardė) 

Dalykas – tikslinė 

grupė  

Ugdymo įstaiga  

1.  „SPALVOS, DYDŢIAI“, 2018 m. Priemonė skirta 3-4 m vaikams 

spalvų pažinimui, dydžių skyrimui. 

Ant lentelės pritvirtinta 12 skirtingo 

dydžio ir spalvų srieginių stovelių. 

Dėžutėje – 20 užsukamų kamštelių. 

Tikslas – surasti tinkamo dydžio bei 

atitinkamos spalvos kamštelį ir 

užsukti ant stovelio. 

Laima 

Drungilienė 

Ikimokyklinio 

amžiaus grupė 

L/d „Eglutė“ 

2.  „KLOUNAS“, 2018 m. Priemonė skirta emocijų įvardijimui. 

Ant lentelės nupieštas klouno 

veidas. Nosies vietoje pritvirtintas 

raudonas rutulys. Ant popierinių 

vienkartinių lėkščių nupiešti veidai 

su įvairiomis emocijomis. Šituose 

veiduose nosies vietoje padarytos 

skylės. Ant klouno nosies uždedant 

vis kitą lėkštę keičiasi klouno 

emocija. 

 

Laima 

Drungilienė 

Ikimokyklinio 

amžiaus grupė 

L/d „Eglutė“ 



3.  „TAUTINIAI RŪBAI“, 2016 m. 30 vienetų A4 formato laminuotų 

kortelių su visų Lietuvos regionų 

tautiniais rūbais. Nuotraukos 

atspausdintos spalvotu spausdintuvu 

ir įlaminuotos.  

Laima 

Drungilienė 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

amžiaus grupės 

L/d „Eglutė“ 

4.  „MOKAUSI SKAIČIUOTI“, 2019 

m.  

Dėžutė su įvairaus dydžio 

kamšteliais.  Ant lentelės pritvirtinta 

5 eilės srieginių 

stovelių. Tikslas – surasti reikiamo 

dydžio kamštelį, užsukti ant stovelio 

ir suskaičiuoti, kiek kamštelių yra 

eilutėje.  

Laima 

Drungilienė 

Ikimokyklinio 

amžiaus grupė 

L/d „Eglutė“ 

5.  „SENELIO ŪKIS“, 2017 m. Spalvoti, laminuoti paveikslėliai su 

magnetukais, kurie lipdomi ant 

magnetinės lentos. 

Priemonė skirta žodyno turtinimui, 

sąvokoms „naminiai gyvuliai“, 

„naminiai paukščiai“ įtvirtinimui, 

rišliąjai kalbai lavinti iš magnetinių 

paveikslėlių sudarant siužetinį 

paveikslą apie kaime senelio 

auginamus naminius gyvulius ir 

paukščius. 

 

Vida Stončienė Logopedija L/d „Eglutė“ 



6.  „SUDĖTIS. SUSKAIČIUOK 

VAISIUS IR DARŢOVES”, 2017 

m. 

Spalvoti, laminuoti užduočių lapai, 

skirti mokyti sudėties veiksmui. 

Laminuotos skaičių kortelės, kurios 

dėliojamos  sudėties užduočiai 

išspręsti. 

Priemonė skirta mokytis teisingai 

suskaičiuoti, atlikti sudėties veiksmą 

iki 20.  Užduočių lapai skirtingų 

spalvų, todėl priemonė gali būti 

skirta mokyti spalvas pažinti. 

Užduočių lapai yra paruošti su 

vaisių, daržovių, uogų 

paveikslėliais. Priemonė gali būti 

skirta  komunikavimo kompetencijai 

lavinti: pasakojant, apibūdinant 

vaisius, daržoves, mokantis kalbėti 

sklandžiai, nuosekliai, pilnais 

sakiniais. 

Rima Skrinskienė Pažinimo 

kompetencija 

L/d „Eglutė“ 

7.  „Ąţuolas ir giliukai”, 2018 m. Spalvotos, laminuotos kortelės su 

ąžuolo paveikslėliu, laminuoti 

giliukai, skaičių kortelės. 

Priemonė skirta pradedantiems 

pažinti skaičių pasaulį, išmokti sieti 

kiekį su skaičiumi.  

Rima Skrinskienė Pažinimo 

kompetencija 

L/d „Eglutė“ 



Ant ąžuolo padėjus kortelę su 

atitinkamu skaičiumi, vaikai ant 

medžio turi prisegti tokį kiekį 

giliukų, koks skaičius padėtas ant 

medžio. 

8.  „Vaisiai, uogos, darţovės”, 2017 m. Spalvoti, laminuoti trys krepšeliai, 

laminuoti spalvoti įvairių formų bei 

dydžių vaisiai, daržovės, uogos.  

Priemonė skirta mokytis teisingai 

grupuoti, įgyti supratimą apie daiktų 

formą, spalvą, dydį. Priemonė tinka 

ir  kalbiniams gebėjimams lavinti. 

Tobulinti kalbinius įgūdžius, plėsti 

žodyną, ugdytis rišliąją kalbą 

pasakojant, apibūdinant vaisius, 

daržoves, uogas.  

Rima Skrinskienė Pažinimo, 

komunikavimo 

kompetencija 

L/d „Eglutė“ 

9.  „Atrask tokį pat paukštį“, 2017 m. Laminuotos paukščių kortelės (12 

vienetų). Priemonė skirta mokytis 

pažinti paukščius, tobulinti kalbos 

įgūdžius, turtinti žodyną. 

Ona Ramonaitė Pažinimo, 

komunikavimo 

kompetencija 

L/d „Eglutė“ 

10.  „Draugystės įgūdţių kortelės“, 

2018 m. 

Laminuotos 24 kortelės, skirtos 

draugystės įgūdžių skatinimui. 

Vaikams užduodami paprasti, lengvi 

klausimai apie draugus, draugystę. 

Indrė Ligeikytė Socialinė 

pedagogika 

L/d „Eglutė“ 



Vaikai skatinami susirasti draugų, 

jais domėtis. 

11.  „Mano šeima“, 2017 m. Laminuotos kortelės su žmonėmis, 

vaizduojančiais šeimos narius. 

Vaikai supažindinami su šeimos 

ryšiais, sužino, kaip vadinami 

giminaičiai (teta, dėdė, dukterėčia, 

sunėnas ir pan.). 

Indrė Ligeikytė Socialinė 

pedagogika 

L/d „Eglutė“ 

 


