
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.  Vaizdinė – didaktinė priemonė 

,,Trispalvio obuoliuko 

užduotys“ 

 

Priemonę „Trispalvio obuoliuko užduotys“  sieja 

bendra obuolio tematika. „Obuoliuko užduotys“ 

sudaro 11 užduočių, kurios skatina vaiką kalbėti. 

Užduotis vaikas pasirenka  atskleisdamas 

pageidaujamą popierinio obuolio dalį: 

1. Pokalbis ‚Jausmai“ (8 laminuotos 

kortelės). 

2. Daina ir ratelis. 

3. Skaitmenys ir skaičiai (10 laminuotų 

kortelių). 

4. Erdvinė padėtis (prielinksnių vartojimas; 

15 laminuotų kortelių). 

5. Pojūčiai (obuolys, obuolių sultys ir pan.). 

6. Tyrimas (obuolio, moliūgo, avokado 

sėklos). 

7. Tautosaka; patarlės (4), priežodžiai (3), 

mįslės (3) apie obuolį. 

Laima 

Paulikienė, 

mokytoja 

metodininkė 

 

Ikimokyklinis 

amžius 

Pažinimo 

kompetencijai ugdyti 

Mažeikių lopšelis – 

darželis „Linelis“ 

 



8. Obuolio gyvenimo ciklas (7 laminuotos 

kortelės). 

9. Vaisiai, daržovės, uogos (15 laminuotų 

kortelių). 

10. Judesys. 

Žaidimas „Obuoliuko šviesoforas“. 

2.  Didaktinė priemonė 

,,Skaičiukų ir smeigtukų 

draugystė“  

(2018 m.) 

Priemonę sudaro 10 vnt., laminuotų kortelių su 

paveiksliukais, skaitmeniu, spalvota kempinėlė, 

spalvoti smeigtukai. Suskaičiuoti laminuotoje 

kortelėje nurodytą kiekį daiktų ir įsmeigti tiek pat 

smeigtukų, kiek kortelėje nurodyta daiktų. 

Kempinėlių spalva turi atitikti smeigtuko spalvą. 

Daiktų pažinimui. Pirštų ir riešo motorikai lavinti. 

Įtvirtinti pagrindines spalvas. 

Mokytoja 

metodininkė 

Zita 

Krištopaitienė 

Ikimokyklinis 

amžius  

Skaičiavimui nuo 1 

iki 10.  

Mažeikių lopšelis – 

darželis ,,Linelis“ 

3. Vaizdinė priemonė 

,,Naminiai gyvūnai“   

(2018 m.) 

Priemonę sudaro paveikslas ir 16 vnt.,  

priklijuojamų ,,Naminių gyvūnėlių“  (pasiūtų iš 

medžiagos). Įvardinus naminį gyvūnėlį, ugdytinis 

turi paimti jį ir priklijuoti į jam atitinkamą vietą  

Priemonė skirta pažinti naminius gyvūnėlius, 

atpažinti atitinkamas kūno dalis, sieti jas su 

veiksmu, pamėgdžioti garsus. Žodyno turtinimui. 

akies ir rankos koordinacijai, taip pat padeda 

ilgesnį laiką išlaikyti vaikų susidomėjimą. 

 Mokytoja 

metodininkė 

Zita 

Krištopaitienė 

Ikimokyklinis 

amžius  

Pažinimo 

kompetencijai ugdyti 

Mažeikių lopšelis – 

darželis ..Linelis“  



4. Vaizdinė priemonė 

„Emocijų veidukai“   

(2018 m.) 

Priemonė sudaro paveikslas su lipdukais ir 6 

gėlytės su emocijų veidukais. Ugdytinis atėjęs į 

grupę priklijuoja gėlytę su emocija, kaip jis 

jaučiasi, padeda susivokti kokie jausmai jį užvaldė, 

bando tai išreikšti žodžiais. Padeda susipažinti su 

pagrindinėmis emocijomis: linksmas, liūdnas, 

piktas, susierzinęs, verkiantis. Vaikai bando jas 

pastebėti, atpažinti pagal veido išraišką, 

,,Veidukai“ žaismingai puošia ugdymo aplinką, 

vizualiai perteikia emocijas, padeda jas suvokti 

įvardyti, ugdytis empatiją, o emocijų pavadinimai 

plečia vaikų žodyną. 

Mokytoja 

metodininkė 

Zita 

Krištopaitienė 

Ikimokyklinis 

amžius 

Emocijų suvokimui 

ugdyti 

Mažeikių lopšelis – 

darželis ,,Linelis“  

5. Didaktinė priemonė 

,,Mano darbščiosios rankelės“ 

(2017 m.) 

Priemonę sudaro 10 paveikslėlių su smulkiosios 

motorikos lavinančiais judesiais. Kasdieniame 

vaiko gyvenime apsirengiant (užsitraukiant 

užtrauktuką, užsisegant sagas, užsirišant kepurę, 

varstant batus, spaustukų, segtukų segimas.ir t.t.) 

Ypatingas  treniruoklis vaiko pirštukams, 

smegenims, fantazijai, kūrybai. Lavinant 

smulkiosios motorikos įgūdžius, stimuliuojami 

kalbos centrai, kuriuos atliekant dalyvauja 

smulkieji kūno raumenys (pirštų, riešo, akių), kad 

vaiko kalbos raida būtų sklandi. 

Mokytoja 

metodininkė 

Zita 

Krištopaitienė 

Ikimokyklinis 

amžius 

Motorikos lavinimui 

Mažeikių lopšelis – 

darželis ..Linelis“  



6. Didaktinė priemonė 

,,Paslaptingi medžiai“ 

(2017 m.) 

Priemonę sudaro: 10 vnt., laminuotų medžių 

lapijos formų su atitinkamu skaitmeniu, 10 vnt. 

laminuotų medžio kamienų formų su skrituliukais 

ir pažymėtu skaitmeniu. Ugdytinis, pasiėmęs  

vieną laminuotą medžio kamieną,  

suskaičiuodamas skrituliukus, užklijuotu 

skaitmeniu, turi surasti ant  lapijos  nurodytą 

skaitmenį. Didaktinė priemonė skatina skaičiuoti,  

norą pažinti skaitmenis nuo 1 iki 10, jų sąvoką, 

skaičių susieti su atitinkamu  simboliu 

Mokytoja 

metodininkė 

Zita 

Krištopaitienė 

Ikimokyklinis 

amžius 

Pažinimo 

kompetencijai ugdyti 

Mažeikių lopšelis – 

darželis ,,Linelis“ 

7. Didaktinė priemonė 

 „Vienas – daug“  

( 2018 m.) 

Pažinimo ir komunikavimo kompetencijoms. 

Laminuotos kortelės su  paveikslėliais ir atskiri 

paveikslėliai. Vaikas įvardija daiktus, mokosi skirti 

sąvokas: „Vienas“, „Daug“, bando skaičiuoti, 

parenka tokį pat paveikslėlį. Lavinamas mąstymas, 

ugdomas pastabumas. 

Mokytoja 

metodininkė 

Genutė 

Viliušienė 

Ikimokyklinis 

amžius 

Pažinimo 

kompetencijai ugdyti 

Mažeikių lopšelis – 

darželis ,,Linelis“ 

8. Didaktinė priemonė 

,,Sudėk  pagal linijas‘‘ 

(2017 m.) 

Priemonė smulkiajai motorikai lavinti. Ant 

laminuotų popieriaus lapų priklijuotos geometrinės 

figūros, įvairūs paveikslėliai. Vaikai turi pagal 

ribas išdėlioti smulkius daiktus: pupeles, smulkias 

,lego‘‘ kaladėles, ir pan. 

Vyr. mokytoja 

Rita Viskantienė 

Ikimokyklinis 

amžius 

Smulkiajai 

motorikai, pažinimo 

kompetencijai ugdyti 

Mažeikių lopšelis – 

darželis ,,Linelis“ 

9. Didaktinė priemonė 

"Raidžių dėlionė" 

Priemone sugalvota, kad padėtų vaikams lengviau 

pažinti ir  įsiminti didžiąsias spausdintines ir 

Vyr. mokytoja 

Prima Stankienė 

Ikimokyklinis 

amžius 

Mažeikių lopšelis-

darželis „Linelis“. 



(2017 m.) 

 

mažąsias rašytines raides. Jos turi sutapti pagal 

kirpimo vingius, nuspalvinimą. 

Pažinimo 

kompetencijai ugdyti 

10. Didaktinė priemonė 

„Surask paveikslėlį ir sudėk 

žodelį“ 

(2013 m.) 

 

Metodinė priemonė skirta raidžių pažinimui ir jų 

skyrimui, garsinės analizės bei sintezės lavinimui, 

skaitymo pradmenų įtvirtinimui bei žodyno 

plėtimui.  

Priemonės naudojimas: 

Vaikas pasirenka paveiksliuką ir pagal jį suranda 

kortelę su paveiksliuką įvardijančiu parašytu 

žodžiu. Po to ieško kortelę su suskiemenuotu 

žodžiu. Galiausiai vaikas turi surasti kortelę su 

pabirusiomis žodžio raidėmis. 

Logopedė 

metodininkė 

Vilma 

Zeleckienė 

Individualios ar 

pogrupinės 

logopedinės pratybos 

ikimokyklinėje 

įstaigoje. 

 

Mažeikių lopšelis-

darželis „Linelis“. 

11. Didaktinė priemonė 

„Daiktų padėtis“ 

(2013 m.) 

 

Metodinė priemonė skirta orientavimosi erdvėje 

įtvirtinimui, skaičiavimo įgūdžių lavinimui, 

skaitvardžių ir daiktavardžių derinimui, erdvės 

sąvokų: „kairė“, „dešinė“, „viršus“, „apačia“, bei 

„centras“ įtvirtinimui. 

Priemonės naudojimas: 

Vaikas pasirenka užduočių kortelę ir pagal ją 

suranda paveiksliukus ir jų reikiamą kiekį padeda į 

užduotyje nurodytą vietą lentelėje. 

Logopedė 

metodininkė 

Vilma 

Zeleckienė 

Individualios ar 

pogrupinės 

logopedinės pratybos 

ikimokyklinėje 

įstaigoje. 

 

Mažeikių lopšelis-

darželis „Linelis“. 

12. Didaktinė priemonė 

„Sujunk raideles į žodelį“ 

Metodinė priemonė skirta spausdintinių raidžių 

įtvirtinimui, raidžių jungimo mokymuisi ir rankos 

Logopedė 

metodininkė 

Individualios ar 

pogrupinės 

Mažeikių lopšelis-

darželis „Linelis“. 



(2015 m.) 

 

ruošimas rašymui. 

Priemonės naudojimas: 

Vaikas pasiima kortelę ir jos antroje dalyje pagal 

duotus žodžius flomasteriu jungia visas raideles, 

kurių spalva atitinka žodžio spalvą.  

Vilma 

Zeleckienė 

logopedinės pratybos 

ikimokyklinėje 

įstaigoje. 

 

13. Didaktinė priemonė 

„Taktilinės raidelės“ 

(2015 m.) 

 

Metodinė priemonė su iškilusiomis raidėmis ir 

skaitmenimis nuo 0 iki 10 skirta  lytėjimo 

suvokimui ir raidžių bei skaitmenų mokymui, 

motorinių įgūdžių lavinimui, rankos judesių 

koordinavimui, foneminės klausos lavinimui bei 

žodyno plėtimui. 

Priemonės naudojimas: 

Vaikas pasiima kortelę ir užsimerkęs ją paliečia 

bei įvardija joje esančią raidę. Taip pat mokomasi 

ir su skaitmenimis. Papildomai vaikas gali 

sugalvoti žodį, kuris prasideda šia raide. 

Logopedė 

metodininkė 

Vilma 

Zeleckienė 

Individualios ar 

pogrupinės 

logopedinės pratybos 

ikimokyklinėje 

įstaigoje. 

 

Mažeikių lopšelis-

darželis „Linelis“. 

14. Didaktinė-vaizdinė priemonė 

„Spalvos“ 

(2016 m.) 

 

Metodinė priemonė skirta regimojo ir pažinimo 

procesų ugdymui, spalvų mokymui ir įtvirtinimui 

bei žodyno plėtimui. 

Priemonės naudojimas: 

Vaikas pasiima kortelę su nupiešta spalva, spalvos 

pavadinimo pirmąja raide ir daiktu, esančiu 

reikiamos spalvos. Jis susieja šiuos požymius 

Logopedė 

metodininkė 

Vilma 

Zeleckienė 

Individualios ar 

pogrupinės 

logopedinės pratybos 

ikimokyklinėje 

įstaigoje. 

 

Mažeikių lopšelis-

darželis „Linelis“. 



tarpusavyje ir mokosi skirti ir išskirti reikiamas 

spalvas visumoje.  

15. Didaktinė-vaizdinė priemonė 

„Garsas ir raidė O“ 

(2017 m.) 

 

28 skaidrių metodinė- kompiuterinė priemonė 

skirta  garso ir raidės o įtvirtinimui ir foneminės 

klausos lavinimui, garso o įtvirtinimui, foneminės 

klausos lavinimui, garsinės analizės ir sintezės 

lavinimui bei žodyno plėtimui. 

Priemonės naudojimas: 

Vaikas supažindinamas su garsu ir raide o. 

Mokomas išskirti ne tik garsą, bet ir raidę o 

žodžiuose, sakiniuose, tekste. Pasitikrinimui vaikas 

atlieka užduotėles garsinės analizės bei sintezės  

įgūdžiams įtvirtinti.  

Logopedė 

metodininkė 

Vilma 

Zeleckienė 

Individualios ar 

pogrupinės 

logopedinės pratybos 

ikimokyklinėje 

įstaigoje. 

 

Mažeikių lopšelis-

darželis „Linelis“. 

16. Didaktinė-vaizdinė priemonė 

,,Voveriukų šeima‘‘ 

(2018 m.) 

Priemonė skirta pažinimo ir komunikavimo 

kompetencijai ugdyti . Priemonė randasi 

rūbinėlėje. Ant kopetėlių sukabintos voverytės su 

vaikų vardais. Atėjęs vaikas pasikabina savo 

voveraitę, išeidamas nusikabina. Vaikai, kurie 

nemoka perskaityti savo vardą, atskiria pagal 

spalvas. 

Mokytoja 

metodininkė 

Regina 

Kasparavičiutė 

Ikimokyklinis 

amžius 

Pažinimo ir 

komunikavimo 

kompetencijai ugdyti 

Mažeikių lopšelis-

darželis „Linelis“. 

 

 


