
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.  ,,Dantukų draugai ir priešai“ 

2018m. 

Priemonė skirta ikimokyklinio 

ugdymo vaikams, labiau orientuota į 

maţuosius ugdytinius (2 – 4m). 

Priemonę sudaro du laminuoti 

dantukai (liūdnas ir linksmas), bei 

maţi darţovių, vaisių, saldainių, 

gėrimų, gumos paveiksliukai. Vaikai 

ţaisdami mokosi skirti, kas dantukas 

yra gerai, sveika, o kas jiems 

nepatinka ir nuo ko dantukai gali 

sugesti, atsirasti skilučių ar labai 

skaudėti. Visi paveiksliukai ant 

dantukų tvirtinasi su lipdukais, kurie 

lengvai prisiklijuoja ir lengvai 

nusiplėšia. 

Valda 

Bruţienė 

Skirta lavinti 

smulkiąją motoriką 

 2 – 4 metų vaikams. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

2.  
,,Kur gyvena figūrėlės“ 

2018m. 

Priemonė skirta ikimokyklinio 

ugdymo vaikams, labiau orientuota į 

maţuosius ugdytinius. Ją sudaro 

Valda 

Bruţienė 

Skirta lavinti 

smulkiąją motoriką 

1,5 – 3 metų 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



spalvota dėţutė su dangteliu, 

kuriame išpjauti 6 langeliai paţymėti 

skirtingomis figūromis, taip pat 6 

skirtingos figūros po 10vnt. 

(kvadratas, trikampis, ovalas, 

stačiakampis, širdelė, rombas). 

Vaikai turi figūroms rasti tinkamas 

dureles ir jas sudėti į dėţutę. 

vaikams. 

3.  ,,Tvarkingai čia kabo mano rūbeliai“ 

2018m. 

Ši priemonė skirta ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amţiaus vaikams, 

lavinti smulkiąją motoriką, bei 

asmens higienos įgūdţius. Pakaba - 

stovas medinė, nudaţyta 

skirtingomis spalvomis (raudona, 

geltona, mėlyna), skatina vaikus 

paţinti spalvas, ant pakabos kabo 16 

pakabų (ţalių ir baltų). 

Valda 

Bruţienė 

Skirta lavinti 

kalbinius gebėjimus 

bei smulkiąją 

motoriką 2 – 7 metų 

vaikams. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

4.  „Sumauk ţiedelius“ 

2018m. 

Priemonė sudaryta iš 27 skirtingo 

dydţio apskritimų, su viduryje esama 

skyle. Pagrindas didelis medinis 

apskritimas, kuriame yra trys 

specialūs stoveliai.  

Judita 

Kačerauskienė 

Skirta smulkiosios 

motorikos lavinimui. 

2 – 7 metų vaikams. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

5.  ,,Maţųjų uţduočių knyga“ 

2018m. 

Ši knyga sudaryta iš trijų uţduočių. 

Pirma uţduotis-spalvoti maišeliai, 

kuriuose sagos. Vaikai gali skaičiuoti 

Vilma Pocienė 

 

Skirta lavinti atmintį, 

kalbą, smulkiąją 

motoriką. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



ar sudėlioti tam tikrus nusakytus 

daiktus. Antra uţduotis-įvardinti ir 

surasti tinkamą paveikslėlį. Trečia 

uţduotis-įvardinti ir papuošti 

paveikslėlius (daţais ar plastilinu). 

Pastaba: uţduotys gali būti 

keičiamos arba papildomos. 

2 – 4 metų vaikams. 

6.  ,,Spalvotos figūrėlės“ 

2018m. 

Priemonė skirta ikimokyklinio 

amţiaus vaikams. Ji susideda iš 

spalvotų segtukų, kurie sudėti iš 

audinio pasiūtuose spalvotuose 

maišeliuose, geometrinių figūrų: 

kvadrato, trikampio, skritulio ir 

penkiakampių ţvaigţdučių. Ši 

priemonė tinka lavinti vaizduotę, 

atmintį, kalbą. Geometrinėse 

figūrose nurodytos 4 pagrindinės 

spalvos: ţalia, mėlyna, raudona, 

geltona. Vaikas įvardinęs figūros 

formą ir ant figūrėlės nurodytas 

spalvas iš spalvoto maišelio išsiima 

segtukus ir prisega prie tam tikros 

spalvos. Galima kurti pasakojimus. 

Vilma Pocienė 

 

Kalbai, smulkiajai 

motorikai lavinti. 

2 – 4 metų vaikams 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

7.  Vaidybinis – improvizacinis metodas 

2018m. 

Improvizacija – tai kūryba ir 

atlikimas tuo pat metu. Pagrindinis 

Vilma Pocienė 

 

Dėmesio, fantazijos, 

vaizduotės, judesio 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



improvizacija paremto ugdymo 

tikslas - netradiciniais ir inovatyviais 

ugdymo metodais ugdyti 

harmoningą, laisvą, kūrybingą, 

atsakingą, save laisvai ir spontaniškai 

išreiškiančią, kitus gerbiančią ir 

savimi pasitikinčią asmenybę. 

Maţieji draugai susipaţįsta su kokiu 

nors personaţu, vykdydami 

nurodymus tuos personaţus, daiktus 

,,atgaivina“.  Pateiktą uţduotį, 

dalyviai pakreipia  savo vaizduotės 

linkme.  

koordinacijos, 

kalbos lavinimas. 

3-7 m.vaikams. 

8.  „Spalvotos geometrinės figūros“ 

2018m. 

Priemonę sudaro: spalvotos 

geometrinės figūros, pasiūtos iš 

spalvotų audinių (4-stačiakampiai, 4-

skrituliai, 4-trikampiai, 4-ovalai, 4-

kvadratai. Skirta 3-7m. vaikams. 

Naudodamiesi priemone susipaţins 

su geometrinių figūrų pavadinimais, 

formomis, spalvomis. Įvardinę 

figūrą, formą, spalvą vaikai galės 

dėlioti įvairius statinius. Ţais su 

jomis veiklų kampeliuose. 

 

Graţina 

Aušinskienė 

 

Skirta matematinių 

vaizdinių 

formavimui. 

3-6 m. vaikams. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



9.  „Spalvoti boruţiukai“ 

2018m. 

Priemonė sudaryta iš keturių didelių 

lentelių ir dvylikos kortelių su 

įvairiaspalvėmis boruţėlėmis 

(Raudona, ţalia, geltona, oranţine, 

roţine, ruda, juoda, balta, pilka, 

violetine, mėlyna ir ţydra). Lentelių 

viršuje stačiakampiuose yra 

parodytos trys skirtingos spalvos, 

pvz. raudona, ţalia, oranţinė. O 

apačioje kairiame šone pavaizduota 

bespalvė boruţėlė.   

Viktorija 

Garalytė 

 

Spalvų paţinimas. 

3-5 m. vaikams. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

10.  „Surask ir suskaičiuok“ 

2018m. 

Priemonė sudaryta iš 6 stiklainių su 

kortelėmis, kuriose yra stiklainio 

skaičius ir vaisiaus arba darţovės 

pavadinimas. Pvz: 1. KRIAUŠĖS. 

Metodinėje priemonėje yra 3 rūšių 

vaisiai (Braškės, kriaušės, obuoliai) 

ir 3 rūšių darţovės (Svogūnai, 

pomidorai grybai), kurias vaikai dės į 

stiklainius. Metodinės priemonės 

sudėtyje yra spalvoti kauliukai. 

Viktorija 

Garalytė 

 

Vaikų skaičiavimo 

įgūdţiams ugdyti. 

3-6 m. vaikams. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

11.  ,,Raidţių maišelis“ 

2018m. 

Priemonę sudaro didelis maišelis su 

kortelėmis ant kurių uţrašyti ţodţiai. 

Ţodţiai gali būti pavieniai arba skirti 

kokiai nors temai: uogos, grybai ir 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Raidţių paţinimas 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis 

ugdymas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



t.t. Dešimt maţesnių maišelių į 

kuriuos dedamos kortelės su 

reikiama raide. Kortelės su raidėmis. 

12.  ,,Skaičių maišelis“ 

2018m. 

Priemonę sudaro didelis maišelis su 

kortelėmis ant kurių uţrašyti 

matematiniai veiksmai. Dešimt 

maţesnių maišelių dėti kortelėms su 

reikiamais skaičiais. Kortelės su 

skaičiais. 

Tikslas: 

Priemonė skirta skaičių paţinimui, jų 

pavadinimų įtvirtinimui. Sudėties ir 

atimties ţenklų paţinimui. 

Matematinių veiksmų dešimties 

ribose atlikimui. 

Išsirinkęs kortelę su matematiniu 

veiksmu, vaikas į maţus maišelius 

turi sudėlioti atitinkamą veiksmą ir jį 

atlikus įdėti atsakymą. 

 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis 

ugdymas. Skaičių 

paţinimas. 

Skaičiavimo įgūdţių 

lavinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

13.  ,,Svarstyklės“ 

2018m. 

Priemonę sudaro svarstyklių stovas. 

Du kibirėliai. Maišeliai kuriuose 

pripilta po 100g., 200g., 300g., 

400g., 500g., 1kg. ţirnių. 

 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis 

ugdymas. Skaičių 

Svorio matų 

paţinimas. Sąvokų 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



Tikslas: 

Priemonė skirta svorio matų (gramas, 

kilogramas) paţinimui, jų 

pavadinimų įtvirtinimui. Daiktų 

svorių palyginimui. Sąvokų 

sunkesnis – lengvesnis įtvirtinimui. 

Skaičių paţinimui, skaičiavimui. 

sunkesnis – 

lengvesnis 

įtvirtinimas. 

14.  Informacinis stendas ,,Metų laikai“ 

2018m. 

Priemonę sudaro du stovai, ant kurių 

talpinama informacija apie esamą 

metų laiką: rudenį, ţiemą, pavasarį. 

 Tikslas: 

Pateikti informaciją apie metų laikus: 

rudenį, ţiemą, pavasarį.   

    Stende keičiama informacija 

supaţindina vaikus su tam  metų 

laikui būdingais ypatumais. 

Pateikiama vaizdinė medţiaga apie 

pokyčius gamtoje, ţvėrių, paukščių, 

naminių gyvunų gyvenseną, augalus, 

ţmonių darbus ir t.t. 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis 

ugdymas. Metų laikų 

paţinimas. Sąvokų, 

susiijusių su metų 

laikais, įtvirtinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

15.  ,,Linksmosios sagos“ 

2018m. 

Priemonę sudaro dešimt skritulių ant 

kurių  prisiūtos sagos. Du skrituliai 

po1 sagą, du – po 2 sagas, du – po  3, 

du –po 4 ir du – po 5 sagas. 

 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Pastabumo 

lavinimas. 

Skaičiavimo 10 

ribose įtvirtinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



Tikslas: 

Priemonė skirta lavinti vaikų 

pastabumą. 

Ţaidţiant ieškoma skrituliukų poros 

su vienodomis sagomis. Priemonė 

puikiai tinka lavinti skaičiavimo 

įgūdţius nuo 1 iki 10.  

16.  ,,Skaičių ratas“ 

2018m. 

Priemonę sudaro 10 skritulių su 

skaičiais nuo 1 iki 10, verţlės. 

Tikslas: įtvirtinti skaičių 

pavadinimus, jų seką. 

Paėmus kortelę su nurodytu 

skaičiumi, reikia ant jos sudėlioti 

atitinkamą skaičių verţlių. 

Priemonė skirta supaţindinti vaikus 

su skaičiais nuo 1 iki 10. Padėti 

įsiminti skaičių simbolius. 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Skaičių 

paţinimas. 

Skaičiavimo 10 

ribose įtvirtinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

17.  ,,Sugedusi mašina“ 

2018m. 

Priemonę sudaro kortelės su mašinų 

paveikslėliais, ant kurių uţrašytas 

skaičiaus simbolis. 

Tikslas: įtvirtinti skaičių 

pavadinimus, jų seką. 

Paėmus mašiną su nurodytu 

skaičiumi, reikia ant jos sudėlioti 

atitinkamą skaičių verţlių. 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Skaičių 

paţinimas. 

Skaičiavimo 10 

ribose įtvirtinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



Priemonė skirta supaţindinti vaikus 

su skaičiais nuo 1 iki 10. Padėti 

įsiminti skaičių simbolius. 

18.  ,,Pastatyk bokštą“ 

2018m. 

Priemonę sudaro stovas su dviem 

bokštais ir 50 plastikinių ţiedų. 

Tikslas: 

Priemonė skirta supaţindinti vaikus 

su  sąvokomis aukštas – ţemas, 

aukščiausias – ţemiausias. 

Skaičiavimo 50 ribose įtvirtinimas. 

Du vaikai paima atsitiktinį skaičių 

ţiedų ir mauna ant stovelių. Po to 

lygina kurio bokštas aukštesnis, 

kurio ţemesnis. Su ţiedais galima 

atlikti ir įvairius matematinius 

veiksmus: sudėti, atimti... Lavinti 

skaičiavimo įgūdţius 50 ribose. 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis 

ugdymas. 

Skaičiavimo 50 

ribose įtvirtinimas. 

Sąvokų aukštas – 

ţemas įtvirtinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

19.  Loto ,,Naminiai gyvūnai“. 

Loto ,,Ornamentai“. 

2018m. 

Priemonę sudaro pagrindas su 

naminių gyvūnų ir ornamentų 

vaizdais (2vnt.), pagalvėlės su 

atitinkamais piešiniais (54vnt.). 

Tikslas: 

Priemonė skirta vaikų pastabumui 

lavinti. 

Priemonė gali būti naudojama kaip 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Pastabumo 

lavinimas. 

Supaţindinimas su 

naminiais gyvūnais. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



loto ,,Naminiai gyvūnai“ ir loto 

,,Ornamentai“. Priemonės pagalba 

galime supaţindinti vaikus su 

naminiais gyvūnais. Priemone gali 

naudotis du ugdytiniai vienu metu ir 

ţaisti ţaidimą ,,Kas greitesnis?“                 

( kuris greičiau uţdėlios loto 

langelius). 

20.  ,,Salotos“ 

2018m. 

Iš audinio pasiūti salotų lapai. 

Tikslas:  

Suteikti ţinių apie salotas: kur auga, 

kur naudojamos ir t.t. 

Priemonė skirta vaikų socialiniams 

įgūdţiams lavinti. Supaţindinti su 

darţovėmis. Su priemone galima  

ţaisti kūrybinius ţaidimus. 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Socialinių, 

paţintinių įgūdţių 

lavinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

21.  ,,Keksiukai“ 

2018m. 

Iš kempinių padaryti ,,keksiukai“ 

puošti sagomis ir nertomis detalėmis. 

Tikslas:  

Supaţindinti su maisto produktais. 

Priemonė skirta vaikų socialiniams 

įgūdţiams lavinti. Su priemone 

galima ţaisti kūrybinius ţaidimus. 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Socialinių, 

paţintinių įgūdţių 

lavinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

22.  ,,Kriaušės“ 

2018m. 

Iš veltinio pasiūtos kriaušės. 

Tikslas: supaţindinti vaikus su 

Audra 

Sakalauskaitė 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Socialinių, 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



vaisiais. 

Priemonė skirta vaikų socialiniams 

įgūdţiams lavinti. Su priemone 

galima ţaisti kūrybinius ţaidimus. 

 paţintinių įgūdţių 

lavinimas. 

23.  ,,Kepti kiaušiniai“ 

2018m. 

Iš veltinio pasiūti kepti kiaušiniai. 

Tikslas: 

Supaţindinti vaikus su maisto 

produktais. 

Priemonė skirta vaikų socialiniams 

įgūdţiams lavinti.. Su priemone 

galima ţaisti kūrybinius ţaidimus. 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Socialinių, 

paţintinių įgūdţių 

lavinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

24.  ,,Slyvos“ 

2018m. 

Iš veltinio siūtos slyvos. 

Tikslas: 

Supaţindinti vaikus su kaulavaisiais 

vaisiais. 

Priemonė skirta vaikų socialiniams 

įgūdţiams lavinti. Su priemone 

galima ţaisti kūrybinius ţaidimus. 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Socialinių, 

paţintinių įgūdţių 

lavinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

25.  ,,Braškės“ 

2018m. 

Iš veltinio siūtos braškės. 

Tikslas: 

Supaţindinti vaikus su uogomis. 

Priemonė skirta vaikų socialiniams 

įgūdţiams lavinti. Su priemone 

galima ţaisti kūrybinius ţaidimus. 

 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Socialinių, 

paţintinių įgūdţių 

lavinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



26.  ,,Ţuvys“ 

2018m. 

Iš audinio pasiūtos ţuvys. 

Tikslas: 

Supaţindinti vaikus su maisto 

produktais. 

Priemonė skirta vaikų socialiniams 

įgūdţiams lavinti. Su priemone 

galima ţaisti kūrybinius ţaidimus. 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Socialinių, 

paţintinių įgūdţių 

lavinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

27.  Stendas ,,Kavinė“ 

2018m. 

Priemonę sudaro stendas su 

kišenėmis, kuriose sudėtos kortelės 

su maisto produktų nuotraukomis. 

Tikslas: 

Supaţindinti vaikus su maisto 

produktais. Maisto gaminimo 

procesu.  

Priemonė skirta vaikų socialiniams 

įgūdţiams lavinti. Su priemone 

galima ţaisti kūrybinį ţaidimą 

,,Kavinė“ (vaikas išsirenka jam 

patikusio patiekalo ar deserto 

nuotrauką ir uţsisako, kad jam 

pagamintų). 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Socialinių, 

paţintinių įgūdţių 

lavinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

28.  ,,Rainio riestainiai“ 

2018m. 

Priemonę sudaro stovas – katinas su 

septynių spalvų riestainiais. 

 

 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Spalvų 

paţinimui, 

skaičiavimo 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



Tikslas: 

Supaţindinti vaikus su spalvomis, jų 

pavadinimais. 

 Spalvotus riestainius galima naudoti 

skaičiavimo uţduotims. Tinka lavinti 

vaikų meninę kompetenciją - dėlioti 

įvairius ornamentus. 

įgūdţiams lavinti. 

29.  ,,Batas“ 

2018m. 

Priemonė skirta mokytis uţsirišti 

batus. 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Socialinių 

įgūdţių lavinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

30.  ,,Įsiūk sagą...“ 

2018m. 

Priemonę sudaro medinės sagos su 

skylutėmis, medinė adata su siūlu. 

Tikslas:  

Priemonė skirta smulkiosios 

motorikos lavinimui. 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. 

Smulkiosios 

motorikos lavinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

31.  ,,Mokausi siūti...“ 

2018m. 

Priemonę sudaro drabuţėliai iš 

faneros su skylutėmis ir medinė 

adata su siūlu. 

Tikslas: 

Priemonė skirta smulkiosios 

motorikos lavinimui. 

 Ikimokyklinis 

ugdymas. 

Smulkiosios 

motorikos lavinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

32.  ,,Sumanūs pirštukai“. 

2018m. 

Priemonę sudaro stovas su skirtingų 

dydţių varţtais ir skirtingų dydţių 

verţlės. 

Tikslas: 

 Ikimokyklinis 

ugdymas. 

Smulkiosios 

motorikos lavinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



Priemonė skirta smulkiosios 

motorikos lavinimui. Sąvokų didelis 

– maţas įtvirtinimui. 

Vaikas turi surasti kokia verţlė 

kokiam varţtui tinka pagal dydį ir ją 

uţsukti. 

33.  Lėlių teatras. 

2018m. 

Stovas lėlių teatrui su uţuolaidomis. 

Tikslas: 

Priemonė skirta vaikų kūrybiškumui 

ugdyti. Kalbos lavinimui. 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Meninės 

kompetencijos 

ugdymas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

34. ,,Pagrandukas“ 

2018m. 

Laminuoti pasakos ,,Pagrandukas“ 

veikėjų paveikslėliai – stalo lėlės. 

Tikslas: 

Priemonė skirta vaikų kūrybiškumui 

ugdyti. Kalbos lavinimui. 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Meninės 

kompetencijos 

ugdymas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

35. „Garaţas“ 

2018m. 

Iš kartoninių cilindrų padarytas 

garaţas maţoms mašinėlėms. 

Tikslas: 

Priemonė skirta vaikų savitvarkos 

įgūdţiams lavinti. 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Meninės 

kompetencijos 

ugdymas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

36. Stovas piešiniams. 

2018m. 

Medinis stovas su skalbinių 

segtukais piešiniams dţiovinti. 

Tikslas: 

Priemonė skirta vaikų savitvarkos 

įgūdţiams lavinti. 

Audra 

Sakalauskaitė 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Meninės 

kompetencijos 

ugdymas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



37. Prijuostės. 

2018m. 

Iš audinio pasiūtos prijuostės. 

Tikslas: 

Priemonė skirta vaikų savitvarkos 

įgūdţiams lavinti. 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Meninės 

kompetencijos 

ugdymas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

38. ,,Obuoliai“ 

2018m. 

Iš veltinio siūti obuoliai. 

Tikslas: 

Supaţindinti vaikus su vaisiais. 

Priemonė skirta vaikų socialiniams 

įgūdţiams lavinti. Su priemone 

galima ţaisti kūrybinius ţaidimus. 

Audra 

Sakalauskaitė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Socialinių, 

paţintinių įgūdţių 

lavinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

39. Geometrinės figūros. 

2018m. 

Priemonė  naudojama individualioje 

ir grupinėje mokomojoje veikloje, 

ţaidimuose. Odinės ,įvairaus 

minkštumo ir skirtingų dydţių bei 

spalvų (raudona, mėlyna, oranţinė, 

ţalia, balta, vyšninė, juoda, ruda) 

geometrinės figūros, skirtos vaikams 

nuo 2-6 metų. Priemonė susideda iš 

28 dalių: 2 dideli kvadratai, 2 maţi 

kvadratai, 2dideli skrituliai, 2 maţi 

skrituliai, 2 dideli trikampiai, 2 maţi 

trikampiai, 2 dideli rombai, 2 maţi 

rombai, 2 didelės trapecijos, 2 maţos 

trapecijos, 2 dideli šešiakampiai, 2 

maţi šešiakampiai ir 2 dideli ovalai, 

Zinaida 

Sakalauskienė 

 

Ikimokyklinis 

ugdymas. Paţinimo 

kompetencija. 

Matematinių 

vaizdinių 

formavimui 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



2 maţi ovalai. Priemonė orientuota į 

vaikų ugdymosi paţangą ir gerus 

pasiekimus aplinkos paţinimo, 

skaičiavimo, matavimo, atkaklumo, 

tyrinėjimo, sakytinės kalbos ir 

estetinio suvokimo srityse. 

40. Megztos pynės. 

2018m. 

 Priemonė skirta vaikams ilgio 

matavimui, pojūčių ugdymui ir 

tobulinimui.  

Metodinės priemonės uţdaviniai: 

 lavinti rankų, akių 

koordinaciją; 

 erdvės suvokimą; 

  pastabumą; 

 lavinti loginį mąstymą; 

 kalbinę raišką sieti su kitomis 

raiškos formomis. 

                                                                               

Vaikai nustato pynės ilgį, storį, 

spalvą. Pynių pagalba matuoja 

įvairius daiktus ir nusako jų ilgį 

centimetrais. 

Siekiamybė formuoti ir aktyvinti 

vaiko intelektualiąją veiklą. 

 

Irena 

Monstavičienė 

 

Priešmokyklinis 

ugdymas. Paţinimo 

kompetencija. Ilgio 

matavimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



41. ,,Sudėk ir atimk“ 

2018m. 

Priemonę sudaro 7 (A4) mėlynos 

debesėlio formos kortelės su 

priklijuotais skaičiais (1-10) ir 94 

kortelės lašelio formos su 

priklijuotais sudėties ir atimties 

veiksmais. 

Eiga: Vaikas apskaičiuoja lašelyje 

veiksmą ir padeda (įkiša) ant 

debesėlio tinkamo skaičiaus 

(atsakymo) lašelį. 

Raimonda 

Kontrimienė 

Priešmokyklinis 

ugdymas. Skirta 

vaikų skaičiavimo 

įgūdţiams ugdyti. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

42. ,,Pelėda“ 

2018m. 

Mokomoji priemonė, kur nuo 

ankstyvos vaikystės pirščiukais 

čiupinėdami skirtingas tekstūras, 

liesdami formas, maţieji išmoks 

išlaikyti dėmesį, taip tobulės jų 

mąstymas, kalba, ugdysis 

koncentracija ir kantrybė, akių 

koordinacija, atmintis, gebėjimas 

rūšiuoti, skaičiuoti, formų, spalvų 

skyrimas, riešo raumenų miklumas. 

Metodinės priemonės aprašymas: 

priemonė susideda iš pasiūtos 

medţiaginės pelėdos kūno ir jos 

kūno dalių: ausų, akių, sparnų, 

snapo, kojų. 

Raimonda 

Kontrimienė 

Ikimokyklinis-

priešmokyklinis 

ugdymas. Skirta 

smulkiajai motorikai 

lavinti. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



43. ,,Pirmasis ţodţio garsas“ 

2018m. 

Tikslas: Išmokti išgirsti pirmąją raidę 

ţodyje. 

Metodinės priemonės uţdaviniai: 

Susipaţinti su spausdintinėmis 

raidėmis, ištarti aiškiai ţodį ir ugdyti 

vaikų pastabumą, 

Metodinės priemonės aprašymas: 

Priemonę sudaro 23 laminuotos 

kortelės su abėcėlės spausdintinėmis 

didţiosiomis raidėmis ir 58 maţos 

laminuotos kortelės su įvairiais 

paveikslėliais.  

Eiga: Vaikas įvardina paveikslėlį 

arba paveikslėlyje esantį daiktą, 

nustato pirmąjį to ţodţio garsą, 

suranda kortelėje to garso raidę ir ant 

jo uţdeda paveikslėlį. 

Raimonda 

Kontrimienė 

Ikimokyklinis-

priešmokyklinis 

ugdymas. Skirta 

kalbos įgūdţiams 

lavinti. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

44. ,,Surask skaičiui vietą“ 

2018m. 

Priemonę sudaro 5(A4) kortelės su 

priklijuotais spalvotais paveikslėliais 

ir apvalios įlaminuotos kortelės su 

skaitmenimis nuo 1 iki 10. 

Eiga: Vaikas suskaičiuoja daiktus ir 

uţdeda tinkamą skaičiaus kortelę ant 

skrituliuko, kuris yra prie 

paveikslėlių (daiktų). 

Raimonda 

Kontrimienė 

Ikimokyklinis-

priešmokyklinis 

ugdymas. Skirta 

skaitmenų 

įtvirtinimui 

 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



45. ,,Ištrauk spalvotą saldainį ir pasakyk 

mums...” 

2018m. 

Priemonę sudaro dėţutė su ,,m∞ms” 

saldainiais, 100 laminuotų kortelių su 

visomis abėcėlės raidėmis, spalvotos 

laminuotos kortelės su klausimais. 

Ţaidimo eiga: 

Vaikui reikia ištraukti saldainį 

(veiksmas galimas  uţsimerkus), 

atrasti tokios pat spalvos kortelę su 

uţrašytu klausimu. Ugdytinis, 

mokantis  skaityti, perskaito ir atsako 

į klausimą.  Ištrauktą saldainį 

panaudoja savo nuoţiūra. 

Nemokantiems skaityti klausimą 

perskaito pedagogas.   

Astra 

Stonkuvienė 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas. 

Kalbos suvokimas ir 

kalbėjimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

46. ,,Raidelės seserėlės” 

2018m. 

Metodinės priemonės tikslas: Padėti 

vaikui atpaţinti, įsidėmėti didţiąsias 

ir maţąsias abėcėlės raides. 

Metodinės priemonės uţdaviniai: 

 įsidėmėti spausdintinių didţiųjų 

raidţių formą, 

 įsidėmėti spausdintinių maţųjų 

raidţių formą, 

 lavinti atmintį, 

 lavinti smulkiąją motoriką. 

 

Astra 

Stonkuvienė 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas.  Skaitymo 

ir rašymo 

pradmenys. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



Metodinės priemonės aprašymas: 

Priemonę sudaro ţaidimo lenta su 

pagrindinėmis 28 maţosiomis 

raidėmis ir 28 kamšteliai su 

didţiosiomis raidėmis.  

Ţaidimo eiga: 

Vaikui reikia rasti maţųjų raidţių 

atitikmenį didţiajai.  

47. ,,Skaičiuok linksmai” 

2018m. 

Priemonę sudaro du tarpusavyje 

sujungti A4  spalvoto popieriaus 

lapai (laminuoti). 

Viršutinėje metodinės priemonės 

dalyje priklijuota skaičių skalė nuo 

11 iki 20. Pritvirtintos, iš popieriaus 

iškirptos, dešinė ir kairė su 

sunumeruotais piršteliais rankytės 

(iki 10). 

Apatinėje metodinės priemonės 

dalyje prikliuota permatoma kišenėlė 

į kurią dedama uţduotis. Priklijuota 

,,linksmųˮ skaičių skalė nuo 1 iki 10. 

Ţaidimo eiga: 

Vaikas, gautą uţduoti, deda į 

permatomą kišenėlę. Jose nėra 

pateikta uţduočių atlikimo 

Astra 

Stonkuvienė 

Ikimokyklinis 

priešmokyklinis 

ugdymas. Paţinimo 

kompetencija. 

Informacijos 

apdorojimas: 

jutimai, mąstymas, 

vaizduotė. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 



instrukcijų ţodţiais, kad skaityti 

nemokantis vaikas galėtų kuo 

savarankiškiau dirbti. Jam į pagalbą 

ateina metodinės  priemonės ,, 

Skaičiuok linksmai” elementai. 

48. ,,Uţrišk batuką” 

2018m. 

Priemonę sudaro: 7 vnt. įlaminuotų 

sportinių batelių su skylutėmis, 7 vnt. 

raištelių. 

Ţaidimo eiga: 

Vaikas išsirenka jam patinkančios 

spalvos laminuotą batelį su raišteliu 

ir mėgina savarankiškai jį uţrišti. 

Astra 

Stonkuvienė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis 

ugdymas. Socialinių 

įgūdţių lavinimas. 

Maţeikių r. Sedos 

darţelis 

 


