
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.  Spalvų paţinimo 

rinkinys „Spalvoti 

debesėliai“.  

2016 m. 

Paţintinė (juslių lavinimo) kompetencija. 

Medţiaga. Lipnaus (reklaminio) popieriaus kortelių poros 

(„debesėliai“) su ryškiais geltonos, ţalios, raudonos, mėlynos 

spalvos apvadais ir skaidriu permatomu tokios pat spalvos kaip 

apvadas viduriu. 

Vaiko veiksena. Paimti vieną kortelę ir, paţiūrėjus per ją, pasakyti, 

kokios spalvos tampa visi daiktai aplinkoje ir padėti ją atskirai. 

Įdėmiai apţiūrėjus   surasti tokios pat spalvos „debesėlį“ ir dėti 

šalia pirmosios. 

Tokiu pat būdu uţduotis tęsiama ir atliekama iki paskutinės 

„debesėlių“ poros. 

Atlikus uţduotį visus „debesėlius“ sudėti atgal į dėţutę. 

Atminties ţaidimai: vienos poros korteles dėlioti ant skirtingų 

stalų ir pan. 

Olga Urasova  

 

Ankstyvasis 

amţius (2-3 m.).    

 

Maţeikių l-d 

„Saulutė“ 

2.  „Skaitmenų ir 

raidţių 

debesėliai“.  

Šią vaizdinę priemonę sudaro laminuoti debesėliai ir lašeliai: 

vienas didesnis su uţrašu „Raidės“, penki maţesni su 

skaitmenimis iki penkių. Du komplektai lašiukų: su raidėmis ir 

Aušrinė 

Kalakauskienė 

Ankstyvasis 

amţius (2-3 m.).    

Maţeikių l-d 

„Saulutė“.“ 



2016 m. skaitmenimis nuo 1 iki 5. Ši priemonė skirta: 

Paţinimo kompetencijai ugdyti: skaitmenų paţinimas, jų eilės 

sudarymas, atminties ir orientacijos erdvėje lavinimas. 

Komunikavimo kompetencijai ugdyti: raidţių paţinimas jų 

pavadinimų įsisavinimas, atminties lavinimas įsimenant raides ir 

kuriant pasakojimus pagal siuţetą. Kalbos turtinimas ir lavinimas 

pasakojant. 

Meninei kompetencijai ugdyti: kūrybiškumui lavinti (iš debesėlių 

ir lašelių kurti menišką paveikslą, siuţetą). 

Socialinei kompetencijai ugdyti: mokyti suvokti, kas aš toks? 

Berniukas ar mergaitė, tarp kitų raidţių surandant savo vardo 

pirmąją raidę, ją įvardijant: „Mano raidė „A“ aš Aidas, aš 

berniukas. 

REKOMENDACIJOS KAIP NAUDOTI: 

Vaikai imituoja lietaus lijimą su rankų piršteliais, sakydami: „Kap 

– kap – kap“. Štai ir prilijo, atsirado balutės: viena, dvi, trys, 

keturios, penkios. Vaikai atsargiai apeina balutes pagal eiliškumą. 

Paskui vaikai tampa maţais vėjeliais ir pusdami išdţiovina balutes. 

Auklėtoja paima balutes ir jas prilipina prie stendo. Taip balutės 

tampa debesėliais su skaitmenimis. Auklėtoja vaikams parodo 

pilną lėkštę lašelių su skaitmenimis nuo 1 iki 5 ir paprašo juos su 

lipnia guma prilipinti prie tokio pat skaičiumi paţymėto debesėlio. 

Taip visi lašeliai sugrįţta pas debesėlius. Pastebime, kad didesnis 



debesis neturi nei vieno lašelio, atrandame dar vieną lėkštę, bet ne 

su skaitmenimis, o su raidėmis. Auklėtoja pakviečia po vieną 

vaiką iš lėkštės išrinkti lašelio su raide, kuri atitinka vaiko vardo 

pirmąją raidę. Vaikai išsirenka sau tinkamą lašelį su raide ir 

pasako: „Čia raidė „A“, aš Aidas, aš berniukas.“ Taip visi lašeliai 

sugrįţta pas debesėlius. 

Galima pagaminti ir didesnį debesėlį su skaitmenimis iki 10 

vyresnio amţiaus vaikams. Mokyti skaičių eilės, atlikti sudėties ir 

atimties veiksmus dešimties ribose. Raidţių debesis gali būti 

naudojamas ir ţodţių sudarymui iš raidţių lašelių. 

3.  Ugdymo 

priemonė-

ţaidimas 

„Paveikslėlių  

rungtynės“. 

2019 m. 

Priemonę sudaro spalvingi laminuoti paveikslėliai ir ţaidimų 

kauliukas. Ţaidėjai paveikslėlius sudeda  į krūvelę. Kiekvienas 

ţaidėjas iš eilės meta kauliuką ir paima atitinkamą skaičių 

paveikslėlių. 

Ţaidimo tikslas: pirmam surinkti 10 paveikslėlių (arba kitą 

pasirinktą skaičių). Po  kiekvieno metimo ţaidėjas susiskaičiuoja 

savo paveikslėlius. Laimi pirmas surinkęs susitartą skaičių.  

Priemonės paskirtis: lavinti skaičiavimo įgūdţius, regimąjį 

suvokimą, kalbą bei smulkiąją motoriką. 

Rūta Ţubikienė Priešmokyklinis 

ugdymas (6-7m.) 

Maţeikių l-d 

„Saulutė“. 

4.  Ugdymo 

priemonė „Ką aš 

mačiau “. 

2018 m. 

Priemonę sudaro laminuotos kortelės, kuriose pavaizduoti įvairūs 

paveikslėliai. 

Uţduotis: vaikas pasiima jam patinkančią kortelę, apţiūri ten 

pavaizduotus paveikslėlius ir, vaikščiodamas po grupę ar darţelio 

Rūta Ţubikienė Priešmokyklinis 

ugdymas (6-7m.) 

Maţeikių l-d 

„Saulutė“. 



kiemą (parką) markeriu paţymi, kuriuos kortelėje esančius 

objektus jis dabar surado  (kiek). Savo pastebėjimus pristato 

grupės draugams. 

Priemonės paskirtis: lavinti regimąjį suvokimą, atmintį, 

skaičiavimo įgūdţius kalbą bei smulkiąją motoriką. 

5.  Ugdymo 

priemonė-

ţaidimas 

„Linksmieji 

vikšreliai“. 

2018 m. 

Priemonę sudaro laminuotos kortelės su skaitmenimis nuo 1 iki 10 

ir ţaidimo kauliukas. Kiekvienam ţaidėjui reikia susikurti savo 

„vikšrelį“: sudėlioti narelius nuo 1 iki 10. Ţaidėjas deda savo 

loštuką (ţaidimo figūrėlę) ant pirmo narelio ir sako „pirmas“. Iš 

eilės metamas kauliukas ir loštuku „einama“ per tiek narelių, kiek 

išmetama taškų. Reikia įvardinti ant kurio narelio statomas 

loštukas (pvz. „šeštas“).atsistojus ant raudono narelio, tenka grįţti  

į ankstesnę vietą. Laimi tas, kas tiksliu metimu pasiekia vikšro 

galvą. 

Rūta Ţubikienė Priešmokyklinis 

ugdymas (6-7m.) 

Maţeikių l-d 

„Saulutė“. 

6.  Ugdymo 

priemonė 

„Linksmosios 

figūros “. 2018 m. 

Priemonę sudaro: skirtingų spalvų, geometrinių formų (skrituliai, 

kvadratai, trikampiai, ovalai ir stačiakampiai) laminuotos kortelės,  

kurių viduje įrašyti skaičiai nuo 1 iki 20 bei uţrašytas geometrinės 

formos pavadinimas.  

Uţduotis: geometrines figūras išdėliojame ant ţemės skaičių 

didėjimo tvarka. Ţaidėjas ţengia ant pirmos eilėje figūros ir sako 

ant kokio skaičiaus, kokios figūros uţlipo. Prašome jį suploti tiek 

kartų, koks yra skaičius. Uţduotis sunkinama, kai prašome vaiką 

išdėlioti geometrines figūras su skaičiais didėjimo tvarka ir 

Rūta Ţubikienė Priešmokyklinis 

ugdymas (6-7m.) 

Maţeikių l-d 

„Saulutė“. 



išvardinti visus poţymius: formą, spalvą, skaičiaus pavadinimą ir 

suploti atitinkantį skaičių kartų. Dar galime prašyti vaiką išdėlioti 

tik trikampius arba tik pasirinktos spalvos figūras ir pasakyti jų 

skaitmenis. 

Priemonė lavina regimąjį suvokimą, atmintį, skirtingo modalumo 

pojūčių ryšius, ir dėmesį. 

7.  Ugdymo 

priemonė 

(POWER POINT 

pateiktys) „Iš 

kokių mes 

pasakų“. 2018 m. 

Vaizdinę priemonę sudaro paruoštos skaidrės, kur pavaizduoti 

pasakų personaţai bei  uţrašai. Stebint skaidres vaikai gali dalintis 

savo patirtimi apie pasakas, diskutuoti, skaityti pasakų 

pavadinimus. Priemonė skirta visai vaikų grupei arba individualiai 

vaiko veiklai paţinimo, socialinei, komunikavimo kompetencijų 

ugdymui (domėjimasis supančia aplinka, technologijomis). 

Rūta Ţubikienė Priešmokyklinis 

ugdymas (6-7m.) 

Maţeikių l-d 

„Saulutė“. 

8.  Ugdymo 

priemonė 

(POWER POINT 

pateiktys) 

„Transportas 

mūsų mieste“. 

2018m. 

Vaizdinę priemonę sudaro paruoštos skaidrės su atitinkamais 

uţrašais. Uţrašai skaidrėse skatina vaikų norą domėtis 

didţiosiomis raidėmis, skaityti. Stebint skaidres vaikai gali dalintis 

savo patirtimi, diskutuoti, prisiminti bei aptarti saugaus, 

mandagaus elgesio taisykles vykstant transportu bei keliaujant 

gatve. Ši priemonė skirta visai vaikų grupei arba individualiai 

vaiko veiklai; paţinimo, socialinei, komunikavimo kompetencijų 

ugdymui (domėjimasis supančia aplinka, technologijomis; 

skaitymo įgūdţių įtvirtinimui, tarpusavio bendravimui). 

Rūta Ţubikienė Priešmokyklinis 

ugdymas (6-7m.) 

Maţeikių l-d 

„Saulutė“. 

9.  Ugdymo 

priemonė  

Priemonę sudaro keletas komplektų kortelių (paveiksliukų pagal 

pasirinktą savaitės temą) su skaitmenimis nuo 1 iki 20: 

Rūta Ţubikienė Priešmokyklinis 

ugdymas (6-7m.) 

Maţeikių l-d 

„Saulutė“ 



„Kelintas atvykau 

į darţelį“.  

2018 m. 

 „Skaitmenukai“,  

 „Mes mergaitės ir berniukai“ 

 „Besmegeniai“ 

 „Kosmoso gyventojai“;   

 „Uţgavėnių personaţai“. 

 „Transporto priemonės“;  

 „Namai“. 

 „Profesijos“ 

 „Pavasaris“; 

Ši priemonė skirta visai vaikų grupei, kelintinio skaičiavimo 

gebėjimams lavinti. 

10.  Ugdymo 

priemonė 

(POWER POINT 

pateiktys) „Mūsų 

upė - Venta“. 

2018 m. 

Vaizdinę priemonę sudaro paruoštos skaidrės su atitinkamais 

uţrašais apie Ventos upę. Priemonė skirta plėtoti vaiko suvokimą 

apie mūsų krašto gamtą bei sudominti įvairesniais aplinkos 

paţinimo būdais (kompiuterinėmis technologijomis). Uţrašai 

skaidrėse skatina vaikų norą domėtis didţiosiomis raidėmis, 

skaityti. Stebint skaidres vaikai gali dalintis savo patirtimi, 

diskutuoti, lavinti vaizduotę. Priemonė skirta visai vaikų grupei 

arba individualiai vaiko veiklai. 

Rūta Ţubikienė Priešmokyklinis 

ugdymas (6-7m.) 

Maţeikių l-d 

„Saulutė“ 

11.  Ugdymo 

priemonė „Moku 

– nemoku“.  

2017 m. 

Priemonę sudaro spalvingi laminuoti paveikslėliai, kuriuose 

pavaizduoti vaikai, atliekantys įvairias uţduotis  (pvz. skaito 

knygą, rišasi batus ir kt.) bei veiksmus atitinkantys uţrašai.  

Vaikas apţiūri paveikslėlius, prie uţduoties, kurią jau gali įveikti – 

Rūta Ţubikienė Priešmokyklinis 

ugdymas (6-7m.) 

Maţeikių l-d 

„Saulutė“ 



priklijuoja savo vardą.  

Priemonė skirta: savo gebėjimų įsivertinimui. 

12.  Ugdymo 

priemonė „Kuriu 

margučiui 

ornamentą“.  

2016 m. 

Priemonę sudaro: didelės ovalo formos kortelės („margučiai“), 

įvairiaspalvės bei įvairių geometrinių figūrų laminuotos kortelės. 

Vaikas gali ant didelės ovalo formos kurti (lipinti) norimą 

ornamentą, suskaičiuoti, kiek padėjo trikampių, kvadratų, skritulių, 

ovalų bei padėti kortelę su atitinkamu skaitmenuku. 

Priemonė skirta individualiai vaiko veiklai arba veiklai poroje, 

grupelėje. Paţinimo, komunikavimo kompetencijų ugdymui 

(kūrybiškumui, vaizduotei lavinti; geometrinių figūrų paţinimui; 

smulkiosios motorikos lavinimui. 

Rūta Ţubikienė Priešmokyklinis 

ugdymas (6-7m.) 

Maţeikių l-d 

„Saulutė“ 

13.  Ugdymo 

priemonė 

(POWER POINT 

pateiktys) 

„Dangaus kūnai 

virš mūsų“. 

2016 m. 

Vaizdinę priemonę sudaro paruoštos skaidrės su atitinkamais 

uţrašais. Priemonė skirta sudominti vaikus įvairesniais aplinkos 

paţinimo būdais (kompiuterinėmis technologijomis), plėtoti vaiko 

suvokimą apie dangaus kūnus. Uţrašai skaidrėse skatina vaikų 

norą domėtis didţiosiomis raidėmis, skaityti. Stebint skaidres 

vaikai gali dalintis savo patirtimi, diskutuoti, lavinti vaizduotę. Ši 

priemonė skirta visai vaikų grupei arba individualiai vaiko veiklai. 

Rūta Ţubikienė Priešmokyklinis 

ugdymas (6-7m.) 

Maţeikių l-d 

„Saulutė“ 

14.  Ugdymo 

priemonė „Rask 

batui porą“  

2018 m. 

 

Priemonę sudaro: laminuoti paveikslėliai – batų poros, didţiųjų ir 

maţųjų raidţių kortelės uţklijuotos ant „batų“. 

Tikslas: surasti batui porą, didţiajai raidei priskirti maţąją. 

Ţaisdami su šia priemone vaikai mokosi paţinti ir diferencijuoti 

raides. lavinamas regimasis suvokimas. 

Renata 

Bumbliauskienė 

Priešmokyklinis 

ugdymas (6-7m.) 

Maţeikių l-d 

„Saulutė“ 



15.  Ugdymo 

priemonė 

„Puokštė 

pavasario ţiedų“ 

2017 m. 

 

Priemonę sudaro: Aušrelė –mergaitė (paveikslėlis), pavasarinių 

pievų gėlių paveikslėlių kortelės. Uţduotis: Aušrelė parsinešė iš 

miško puokštę ţiedų. Ji paţįsta tik ţibuokles. Vaikams reikia 

pasakyti, perskaityti kaip vadinasi kitos gėlės, bei sudaryti puokštę 

iš gėlių, kurių pavadinimus ţino, arba gali perskaityti. 

Renata 

Bumbliauskienė 

Priešmokyklinis 

ugdymas (6-7m.) 

Maţeikių l-d 

„Saulutė“ 

16.  Ugdymo 

priemonė „Ţaislų 

parduotuvėje“ 

2017 m. 

 

Priemonę sudaro: berniuko ir mergaitės paveikslėliai, ţaislų 

paveikslėliai, raidţių kortelės. Uţduotis: Ramutė ir Stasiukas stovi 

priešais ţaislų vitriną. Jie išsirinko po tris ţaisliukus 

(paveikslėlius). Ramunė tuos, kurių pavadinimai prasideda raide 

„D“ (K, M, A) , o Stasiukas – „T“ (P, L, B). Ką išsirinko Stasiukas 

ir ką Ramunė. Vaikams reikia nustatyti ţaislo pavadinimo pirmą 

garsą ir priskirti jį reikiamai raidei. 

Renata 

Bumbliauskienė 

Priešmokyklinis 

ugdymas (6-7m.) 

Maţeikių l-d 

„Saulutė“ 

 


