RESPUBLIKINĖ PARODA
„JEI PIRŠTELIAI NETINGĖS, TAI ŽODELIAI
SUSKAMBĖS“
PEDAGOGŲ PARENGTOS PRIEMONĖS, SKIRTOS VAIKŲ
SMULKIAJAI MOTORIKAI UGDYTI

Šiauliai, 2018

Literatūroje, mokslinėse studijose pažymima didelė
stimuliuojanti rankų funkcijų lavinimo reikšmė. Nustatyta,
kad vaikų kalbos išsivystymo lygis tiesiogiai priklauso nuo
subtiliųjų rankų pirštų judesių. Vaikų rankų pirštų judesių
lavinimas yra vienas svarbiausių faktorių, stimuliuojančių
kalbos vystymąsi, darančių įtaką geresniam artikuliacinės
motorikos išsivystymui, rankos pasirengimui rašyti ir svarbiausia – didinančių galvos smegenų žievės darbingumą.
2018 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio auklėtojos: Vaida Jančenkovienė,
Kristina Janušaitė ir Ieva Marčiulionytė, inicijavo ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogus ieškoti smulkiosios
motorikos ugdymo formų, metodų, būdų bei viešinti savo
profesinius, asmeninius bei kitus gebėjimus, skleisti kūrybines naujoves.
Leidinyje pristatomos pedagogų parengtos priemonės ir veiklos idėjos vaikų smulkiajai motorikai ugdyti.

* Parodos dalyvių parengti tekstai neredaguoti.
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PEDAGOGŲ, DALYVAVUSIŲ RESPUBLIKINĖJE PARODOJE
„JEI PIRŠTELIAI NETINGĖS, TAI ŽODELIAI SUSKAMBĖS“,
SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1.
2.

Dalyvio vardas, pavardė
Ingrida Aleksandrovič
Marija Andrejeva

3.
4.
5.

Jolanta Andriuškevičienė
Danguolė Bagdžiūnienė
Daiva Asačiovienė

6.

Danutė Aukštakalnienė

7.

Daiva Austynienė

8.

Eglė Balčiūnaitė

9.

Audronė Beinorienė

Ugdymo įstaiga

Priemonės pavadinimas

Lentvario lopšelis - darželis ,,Šilas“
Švenčionių r. Pabradės lopšelis - darželis „Varpelis“
Širvintų lopšelis - darželis
„Boružėlė“

„Skaičiuoju ir dėlioju“
,,Mato akytės – dirba rankytės“
„Kamuoliukų kubas“

Radviliškio lopšelis - darželis
„Kregždutė“
Šilutės lopšelis - darželis
„Ąžuoliukas“
Šilutės lopšelis - darželis
„Ąžuoliukas“
Šiaulių lopšelis - darželis „Klevelis“

„Spalvotasis aštuonkojis“

„Rūšiuok ir kalbėk“

10.
11.

Vida Beleckienė
Diana Bimbienė

12.

Jūratė Bimbienė

13.

Renata Bindokaitienė

14.

Ingrida Biriukienė

Klaipėdos lopšelis - darželis
„Versmė“
Šiaulių lopšelis - darželis „Žilvitis“
Švenčionių r. Pabradės lopšelis - darželis „Varpelis“
Kelmės lopšelis - darželis
„Ąžuoliukas“
Kauno r. Domeikavos lopšelis - darželis
Kauno lopšelis - darželis „Pasaka“

15.

Renata Bloškienė

Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis

16.

Dijana Borisovienė

Jonavos lopšelis - darželis „Dobilas“

17.
18.
19.

Inga BaškauskaitėBoronova
Giedrė Brazauskienė
Aldona Bučinskienė

20.

Inga Budrytė

21.

Donata Bujaitė

22.

Irmina Burneckienė

23.
24.

Audronė Buškuvienė
Lilija Chmeliauskienė

Vilniaus lopšelis - darželis
„Gluosnis“
Kauno lopšelis - darželis „Saulutė“
Širvintų lopšelis - darželis
„Boružėlė“
Panevėžio lopšelis - darželis
„Jūratė“/ Panevėžio lopšelis - darželis „Vaivorykštė“
Vilniaus lopšelis - darželis
„Strazdelis“
Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis - darželis
„Puriena“
Šiaulių lopšelis - darželis „Ežerėlis“
Trakų rajono Lentvario lopšelis darželis ,,Šilas“

„Išvaduok voriuką“
,,Spalvoti akmenukai“
„Geometrinės figūros“
„Spalvų ir formų dėlionė“

„Spalvoti rutuliukai“
„Pirštukų kelionė“
„Miklūs pirštukai“
„Pelėdžiukų medeliai“
„Pažink, rūšiuok, skaičiuok“
„Užsuk – atsuk“
„Pažįstu, atrandu, pats kuriu ir vaidinu“
„Skaičiuojame, žaidžiame
ir mokomės“
„Nykštuko kepurė“
„Vamzdžiai“
„Šviesoforas“

„Papuošk...“
„Audžiu žodelius ir skaitmenis“
„Mano istorija“
„Spalvoti šulinėliai“
„Pirmoji žodžio raidė“
„Stebuklingos moliūgų
sėklos“
3

Eil.
Nr.

Dalyvio vardas, pavardė

Ugdymo įstaiga

Priemonės pavadinimas

,,Boružėlė“
Geoboard, arba sensorinė, matematinė planšetė
„Aprenkim mylimą gyvūną“
Namelio, sraigės puošimas
„Žuvytė“
„Pirštinės“

25
26.

Nijolė Chomentauskienė
Liudmila Chomič

Panevėžio lopšelis - darželis „Jūratė“
Vilniaus lopšelis - darželis „Šilelis“

27.

Irena Černiauskienė

Širvintų lopšelis - darželis „Boružėlė“

28.

Jolanta Česiunienė

Kauno lopšelis - darželis „Klevelis“

29.

Virginija Česonienė

30.
31.
32.

Vaineta Čėplienė
Lauryna Damaševičienė
Aušra Daugalienė

33.

Audronė Daukšienė

34.

Ieva Digriuvienė

Klaipėdos lopšelis - darželis
„Žiburėlis“
Šakių lopšelis - darželis „Berželis“
Panevėžio lopšelis - darželis „Jūratė“
Klaipėdos lopšelis - darželis
„Versmė“
Šiaulių sanatorinis lopšelis - darželis
„Pušelė“
Šiaulių lopšelis - darželis „Drugelis“

35.
36.

Erika Dikčiuvienė
Laura Dirsė

37.

Jurgita Dockevičienė

38.

Algima Duknevičienė

39.
40.

Ieva Endziulytė
Rūta Galinskienė

41.
42.
43.
44.

Vaida Galkauskienė
Romualda Geriksonienė
Rasa Girskienė
Vida Grabauskienė

45.
46.

Janina Grigalaitienė
Jurgita Grigaliauskienė

47.

Renata Grigonienė

48.
49.

Gitana Grunskienė
Simona Igaunienė

50.

Rasa Ilgininė

51.

Galina Indriunienė

52.
53.

Alicija Ivanova
Daiva Jankauskienė

Vilniaus lopšelis - darželis „Vėjelis“
Kauno r. Noreikiškių lopšelis - darželis „Ąžuolėlis“ skyrius
Marijampolės lopšelis - darželis
„Rasa“
Šakių lopšelis - darželis „Klevelis“
Kauno lopšelis - darželis „Klevelis“
Šakių rajonas Sintautų pagrindinė
mokykla ikimokyklinio ugdymo skyrius „Vyturėlis“
Telšių lopšelis - darželis ,,Saulutė“
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Kauno r. Lapių lopšelis - darželis
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos Rusnės progimnazijos skyrius
Šiaulių lopšelis - darželis „Žilvitis“
Marijampolės vaikų lopšelis - darželis „Rasa“
Pabradės lopšelis - darželis
„Varpelis“
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Rokiškio lopšelis - darželis
„Varpelis“
Šilutės lopšelis - darželis
„Ąžuoliukas“
Rokiškio lopšelis - darželis
„Varpelis“
Klaipėdos lopšelis - darželis „Linelis“
Panevėžio lopšelis - darželis „Jūratė“

„Atsuk kamštelį“
,,Slieko kelias“
„Žaidžiu linksmai ir rimtai“
„Obuolys ir kirmėliukai“
„Gėlių pieva. Debesėliai“
„Smagumėlis“
„Gaminu ledus“
„Kaišytukas”
„Krepšinio lankas“
„Juostelės su sagomis“
Servetėlės sukimas
„Paršiukas Smalsiukas“
,,Netvarka“
,,Pagalvok ir sudėliok“
„Kamšteliai“
„Surask ir suspausk“
„Slėptuvės“
„Metų laikų skėtis“
„Kamštelių karoliai“
„Nešiojamasis kompiuteris apie Lietuvą“
„Aš žaidžiu. Aš kalbu.“
„Drugelis“
„Sagos“
„Surask žvaigždelei vietą“
,,Kieno uodega“
„Pirštukai mokosi“
„Lavinamoji knygelė“
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Eil.
Nr.
54.
55.
56.

Dalyvio vardas, pavardė

Daiva Jankauskienė
Vida Jankevičienė
Zita Jankienė

57.

Gražina Janušienė

58.

Agnė Jaraminienė

59.
60.

Erika Jaroš
Viktorija Jasevič

61.

Vita Jonikienė

62.
63.

Violeta Juškienė
Rasa Kačiušienė

64.

Laima Kandroškienė

65.
66.

Laimutė Kanopienė
Inga ŠimkutėKaralevičienė

67.

Alma Karaliūnienė

68.

Edita Kareivienė

69.

Agafija Kartenienė

70.

Albina Kasparienė

71.
72.
73.

Janina Kasparienė
Daiva Kinienė
Roma Knezevičienė

74.

Diana Kochanauskienė

75.

Valdonė Krencienė

76.
77.
78.

Roma Krisiulevičienė
Ramūnė Kriskuvienė
Vida Kriukienė

79.
80.

Rūta Krivickienė
Jurgita Balčiūnaitė Čėsnienė

Ugdymo įstaiga

Panevėžio lopšelis - darželis „Jūratė“
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Viekšnių lopšelis - darželis
„Liepaitė“
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Klaipėdos lopšelis - darželis
„Klevelis“
Vilniaus r. Rukainių gimnazija
Vilniaus r. Marijampolio lopšelis darželis

Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo skyrius
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Raseinių lopšelis - darželis
„Liepaitė“
Rokiškio lopšelis - darželis
„Pumpurėlis“
Panevėžio lopšelis - darželis „Jūratė“
Šiaulių sanatorinis lopšelis - darželis
„Pušelė“
Rokiškio lopšelis - darželis
,,Pumpurėlis“
Kupiškio mokykla „Varpelis“
Rokiškio lopšelis - darželis
„Varpelis“
Rokiškio lopšelis - darželis
„Varpelis“
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Šiaulių lopšelis - darželis „Klevelis“
Šakių rajono Sintautų pagrindinės
mokyklos ikimokyklinio ugdymo
skyrius „Vyturėlis“
Kauno r. Noreikiškių lopšelio - darželio „Ąžuolėlis“ skyrius
Šiaulių lopšelis - darželis
,,Rugiagėlė“
Alytaus lopšelis - darželis „Obelėlė“
Šiaulių lopšelis - darželis „Berželis“
Panevėžio lopšelis - darželis „Jūratė“
Šiaulių lopšelis - darželis „Žiogelis“

Priemonės pavadinimas

„Lavinamoji knygelė“
„Parink spalvai simbolį“
,,Spalvoti nameliai“
„Aprenk lėles pagal metų
laikus“
„Spalvotos kirmėlytės“
Karoliukų vėrimas
Remelis, kalbliukai, gumytės plaukams, skaičiai
įlaminuoti
Pirštukinė, įlaminuoti pasakos paveikslėliai / personažai, velcro lipd0ukai
„Boružiukų draugystė“
Pirštukų teatro lėlės
„Pingvinas“
„Papuoškime marškinėlius“
„Įmink mįslę“
„Sensorinis takelis“
„Spalvotas gėlių kilimėlis“
,,Seku seku pasaką“

„Surask raidelę ir sudėliok
žodelį“
„Skaičių skėtis“
„Ko liūdi dantukai?“
„Atlik matematinius
veiksmus“
„Spalvotos gėlytės“
„Skaičių lentelė“
„Kirmėlytė gražuolytė“
„Pažink gamtą kitaip“

,,Spalvingasis kirmėliukas“
„Atrask ir užsuk“
Geometrinė lenta
„Paliesk, skaičiuok, pavadink“
„Itališki spagečiai“
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Eil.
Nr.
81.

Vilija Kuizinienė

82.

Meilutė Kvedaravičienė

83.

Aistė Kvičiuvienė
Elvyra Mickuvienė
Laimutė Lašienė

84.
85.

Dalyvio vardas, pavardė

Ugdymo įstaiga

Priemonės pavadinimas

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla
Rokiškio lopšelis - darželis
„Varpelis“
Šiaulių lopšelis - darželis „Trys nykštukai“
Rokiškio lopšelis - darželis
„Varpelis“
Šilutės lopšelis - darželis
„Raudonkepuraitė“

Geometrinės figūros
Kolbos rutuliukams
„Miklūs pirštukai yra
darbštuoliukai“
„Spalvoti pirštukai“

Šakių lopšelis - darželis ,,Klevelis“

„Vardo raidžių kubeliai“

86.

Laura ZdanauskaitėLazaraitienė
Jūratė Miliuvienė
Vaidutė Lazdauskienė

„Spalvotieji kaštonai“

87.
88.

Jurga Legienė
Ernesta Leonavičienė

Kauno lopšelis - darželis „Pasaka“
Kauno lopšelis - darželis „Vyturėlis“

89.

Snaiguolė Linkienė

Gargždų lopšelis - darželis ,,Saulutė“

90.

Audronė Lukšienė

91.

Lidija Maciulevičienė

Šiaulių lopšelis - darželis
„Ąžuoliukas“
Klaipėdos lopšelis - darželis
„Versmė“

92.

Evelina Mačionytė

Kauno „Nemuno“ mokykla

93.

Reda Mačiūnė

Kelmės lopšelis - darželis
,,Ąžuoliukas“

94.
95.

Ieva Marčiulionytė
Larisa Matvijenko

96.

Aistė Mažeikienė

97.

Rima Meškauskienė

Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Klaipėdos lopšelis - darželis
„Žiburėlis“
Vilkaviškio lopšelis - darželis
„Buratinas“
Mažeikių lopšelis - darželis „Žilvitis“

98.

Ernesta Mikšienė

Panevėžio lopšelis - darželis ,,Jūratė“

„Spygliukas“
„Spalvų malūnas“
„Raidžių mozaika“
Kūno kultūros pamokėlė
vaikų amžius 3 metai
(baigiamoji dalis)
,,Narstau ir galvoju“
,,Aš puošėjas“
„Pirštukinės lėlės“,
„Pirštininės lėlės“
Pasakos „Dangus griūva“
inscenizacija vaikų ir
pedgogų gamintomis pirštukinėmis lėlytėmis
„Spalvingi skaičių kamuolėliai“
Pirštukų lėlės. Pasaka ,,Kas pirštinėje gyvena?“
,,Rudens spalvos“
„Piršteliai juda – pasakėlė
prasideda”
Smulkiosios motorikos
lavinimo dėžė
„Rask tinkamą kelią“
„Labirintas“
,,Skaičiukų šalyje“

99.

Loreta Mockevičienė

Kauno lopšelis - darželis ,,Vaikystė“

,,Linksmoji sienelė“

100.

Vida Mockuvienė

Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis

„Sujunk ir žaisk“

101.

Skaistė Momkuvienė

Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis

102.
103.
104.
105.

Andžela Mongialo
Gražina Musteikienė
Inga Naimušina
Žana Narmontienė

Vilniaus lopšelis - darželis „Berželis“
Šiaulių lopšelis - darželis „Žilvitis“
Vilniaus lopšelis - darželis „Šilelis“
Šiaulių lopšelis - darželis „Auksinis
raktelis“

„Ežerėlis“
„Gandras“
„Kalbančios kepurėlės“
„Kalbos takelis“
„Rudens gėrybių takelis“
Su segtukais
„Kas ir kuo minta?“
„Varžtai ir veržlės“
„Ežiukai“
„Miklūs pirštukai“
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Eil.
Nr.
106.

Dalyvio vardas, pavardė

Ugdymo įstaiga

Sandra Naujokaitienė

Šakių lopšelis - darželis „Berželis“

107.
108.

Birutė Navickienė
Barbara Novoslavskaja

Šiaulių lopšelis - darželis „Varpelis“
Vilniaus lopšelis - darželis „Berželis“

109.

Miroslava Oklinskienė

110.

Dalia Orlakienė

Pabradės lopšelis - darželis ,,Varpelis“
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

111.

Genovaitė Orlovienė

112.

Vida Paliutytė

113.

Reda Papreckienė

114.

Lolita Paškauskaitė

115.

Jolanta Paškevičienė

116.

Judita Pavydienė

117.

Ilona Pelenė

118.

Vaida Pleikienė

119.

Laima Plepienė

120.

Zita Pranckėniene

121.
122.

Vida Prašmutaitė
Lina Pukinienė

123.
124.

Anykščių lopšelis - darželis ,,Žiogelis“
Šilutės lopšelis - darželis
„Ąžuoliukas“
Šiaulių lopšelis - darželis
„Ąžuoliukas“
Vilniaus lopšelis - darželis
„Strazdelis“
Vilkaviškio r. Kybartų lopšelis - darželis „Kregždutė“
Širvintų lopšelis – darželis
„Boružėlė“
Šiaulių lopšelis - darželis
„Rugiagėlė“
Šiaulių lopšelis – darželis
„Ąžuoliukas“
Kupiškio mokykla ,,Varpelis“

Priemonės pavadinimas

„Skaičiuoju aš, skaičiuok
ir tu“
„Papuoškim skaičių“
„Papuošk mane“
Kortelės su segtukais
,,Linksmieji piršteliai“
„Spalvoti ratai“
„Mano aplinka“
„Lietaus lašeliai“
„Linksmieji segtukai“
„Darbščios žnyplės“

„Mokausi skaityti“
„Vienas du, statom namą
pamažu…“
„Šviesk saulyte“
„Mokausi skaičiuoti“
„Makaronai“
Piešimas pirštukais ant
plėvelės
„Spalvoti žiedai“
„Didelė(is) – maža(as)“

„Pajaučiu ir įvardinu“
„Spalvotieji kamšteliai“
„Meškis Rududutis“
Folijos glamžymas
„Koks pirmas garsas?“

Rasa Pupininkienė
Ieva Pūrienė

Širvintų lopšelis - darželis
„Boružėlė“
Alytaus lopšelis - darželis „Obelėlė“
Klaipėdos lopšelis - darželis
„Versmė“
Šiaulių lopšelis - darželis „Žilvitis“
Kauno ,,Nemuno“ mokykla

125.

Violeta Račkausienė

Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis

126.

Gitana Ramoškienė

127.

Elvyra Riabceva

Radviliškio lopšelis - darželis
„Eglutė“
Vilniaus lopšelis - darželis „Šilelis“

Sudėk paveikslėlį iš geometrinių formų
„Juostelių žaismas“

128.

Valdona Rimašienė

129.

Irena Rimkevicienė

130.

Irina Rybakova

131.

Jūratė Rovienė

132.
133.

Aušra Rumbutienė
Irena Ruškienė

„Ramunė“
,,Kamštelių žaidimas“

Konditerinės žnyplės

Vilniaus lopšelis - darželis
„Pabiručiai“
Vilniaus lopšelis - darželis „Šilelis“

„Linksmieji segtukai“

Klaipėdos lopšelis - darželis
„Linelis“
Šiaulių lopšelis - darželis
„Ąžuoliukas“
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Klaipėdos lopšelis - darželis „Du gaideliai“

Lavinamoji knygutė
„Pelėdžiukas“
„Mažų pirštukų mankštelė“
„Labirintai“
„Obuoliukai“

„Sagos ir užtrauktukai“
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Eil.
Nr.
134.

Dalyvio vardas, pavardė

Ugdymo įstaiga

Birutė Sabaliauskienė

135.

Inesa Sabaliauskienė

Vilkaviškio lopšelis - darželis ,,Buratinas“
Šiaulių lopšelis - darželis „Voveraitė“

136.

Ieva Saikuvienė

Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis

„Siūlai siūlai susivykit...“
„Kamuolėli, kamuoliuk,
pasakyki, kas esi?“
,,Papuoškime eglutę”

137.

Jūratė Saudargienė

Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis

„Pagaliukų figūros“

138.

Liucija Sidabrienė

139.
140.

Jurgita Simaitienė
Rita Skromnienė

„Pamaitink“
Piešimas įmautėje
,,Kubas“
„Kalbančios lazdelės“

141.

Inga Sorakienė

Kybartų lopšelis - darželis ,,Kregždutė“
Telšių lopšelis - darželis ,,Eglutė“
Visagino lopšelis - darželis
„Ąžuoliukas“
Šakių lopšelis - darželis „Klevelis“

142.

Rita Sriubienė

Kauno menų darželis „Etiudas“

„Medelis puošiasi“

143.

Lina Stanaitienė

Kauno lopšelis - darželis „Klevelis“

„Paveikslai“

144.

Rimutė Staškūnienė

Panevėžio lopšelis – darželis
„Vaikystė“

145.

Inga Stiopina

Kauno lopšelis - darželis „Klevelis“

Veiklos lavinančios smulkiąją motoriką ir pažintinius gebėjimus
Skaičiavimas pagaliukais

146.

Akvilė Stonienė

Šiaulių lopšelis - darželis „Žiburėlis“

147.

Danguolė Stonienė

148.

Sonata Strumskienė

Šiaulių sanatorinis lopšelis - darželis
„Pušelė“
Rokiškio lopšelis - darželis ,,Nykštukas“

149.

Eglė Šaknaitytė

150.

Saida Šaloninaitė

151.

Nida Šaparnienė

152.

Aistė Šilgalienė

153.

Dalia Šimkienė

Anykščių lopšelis - darželis
„Spindulėlis“

154.

Aldona Štulienė

155.

Ina Švelnienė

156

Ieva Švėgždienė

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono
Juškų gimnazija
Rokiškio lopšelis - darželis
„Varpelis“
Šiaulių lopšelis - darželis „Žiburėlis“

157.

Ingrida Taraškė

158.

Gintarė Tautkienė

Šakių rajono Sintautų pagrindinės
mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Vyturėlis“
Šilutės lopšelis - darželis
„Raudonkepuraitė“
Rokiškio lopšelis - darželis
„Varpelis“
Širvintų lopšelis - darželis „Boružėlė“

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis - darželis
„Puriena“
Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis - darželis
„Puriena“

Priemonės pavadinimas
,,Ką kalba piršteliai?“

„Rašymas kitaip“

„Įsmeik šiaudelį“
„Lapas-spyglys“
„Vandenyno dugne“
,,Spalvotų figūrų namukai“
„Spalvų ratas“
„Vištytė linksmutė“
Spalvotų burbuliukų rūšiavimas
„Išmok, pažink, pajusk,
surask“
„Skalbinių segtukai“
„Spalviukai“
„Bokštelių vėrimas“
Pirštukų mankštelė su
kankorėžiais
Rėmelis dekoravimui
„Spalvoti kamšteliai“
„Spalvų bokštai“
„Spalvų labirintai“
„Uodegytės“
„Atrakink spynas“
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Eil.
Nr.
159.
160.
161.

Dalyvio vardas, pavardė

Ugdymo įstaiga

Vita Tavorienė
Sigita Denikytė
Daina Tetereva

Šiaulių lopšelis - darželis ,,Eglutė“

„Stebuklingas medis“

Šiaulių lopšelis - darželis ,,Bangelė“

162.

Gražina Toleikienė

163.

Laimutė Toleikienė

164.

Vita Trijonienė

165.
166.

Audra Trumpiškienė
Zhanna Tseika

167.

Dovilė Urbonė

168.

Rita Urbonienė

Šilutės lopšelis - darželis
„Raudonkepuraitė“
Šilutės lopšelis - darželis
„Raudonkepuraitė“
Šiaulių sanatorinis lopšelis - darželis
„Pušelė“
Kauno raj. Babtų lopšelis - darželis
Vilniaus lopšelis - darželis
„Vėrinėlis“
Šiaulių lopšelis - darželis
„Ąžuoliukas“
Šiauliai lopšelis - darželis „Ežerėlis“

,,Miklūs pirštukai“
,,Pamaitink mane“
„Stebuklingas namelis“

169.

Rita Vadoklienė

170.
171.
172.

Laura Vaičelienė
Dalia Žiukienė
Diana Valančienė

173.

Edita Valančiūtė

174.
175.

Taura Varžukaitė
Vilija Vensaitė

176.

Dorota Verseckienė

177.

Kristina Vertelienė

178.

Inga Vilkaitienė

179.

Renata Viržintienė

180.

Vilija Višinskienė

181.

Zita Vyšniauskienė

Panevėžio lopšelis - darželis ,,Jūratė“

182.

Danutė Zaveckienė

Telšių lopšelis - darželis „Eglutė“

183.

Dovilė Žalandauskienė

184.
185.
186.

Nijolė Liucija Žilevičienė
Alma Žižniauskienė
Egidija Žukienė

Plungės lopšelis – darželis
„Vyturėlis“
Šiaulių lopšelis - darželis ,,Pasaka“
Panevėžio lopšelis - darželis „Jūratė“
Šilutės lopšelis- darželis
„Raudonkepuraitė“

Trakų raj. Lentvario lopšelis - darželis ,,Šilas“
Panevėžio lopšelis - darželis
„Vaivorykštė“
Šilutės lopšelis - darželis
„Raudonkepuraitė“
Gargždų lopšelis - darželis
„Gintarėlis“
Kauno Aleksoto lopšelis - darželis
Vilniaus lopšelis - darželis
„Pabiručiai“
Šalčininkų r. Eišiškių lopšelis - dar
želis „Žiburėlis“
Šiaulių lopšelis-darželis
„Ąžuoliukas“
Klaipėdos lopšelis - darželis
„Versmė“
Klaipėdos lopšelis - darželis ,,Inkarėlis“
Šilutės lopšelis - darželis
„Ąžuoliukas“

Priemonės pavadinimas

„Išdykusios raidelės“
„Muzikinės figūros“
„Muzikos žingsneliai“
„Gėlės ir skaičiai“
„Žuvytės“
„Kas ką valgo?“
„Rudens gėrybės“
„Lavink pirštukus“
„Kūlverstuko užduotėlės“
„Giliuko pilis“
„Didelis ir mažas nykštukai“
,,Svečiuose pas voveraitę“
,,Namai namučiai“
,,Emocijų debesėlis“
„Išdėliok formą“
„Spalvotos gumytės“
„Smagios sagutės“
„Pagauk pelytę!“
„Atrakink spyną“
,,Monstriukų pietūs“
„Stebuklinga knygelė“
,,Kalbančios vaiko rankelės“
„Surask tinkamos spalvos
ir dydžio kamuoliuką ir
įmesk jį į vamzdį“
,,Surask tokią pat ir prisek
segtukais“
„Seku, seku pasaką“
„Linksmoji kirmėlaitė“
„Gudri žvejyba“
„Imu-rūšiuoju“
,,Tark mus aiškiai“
„Surask mane“
Medžiaginiai maišeliai su
pistacijų kevalais
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„SKAIČIUOJU IR DĖLIOJU“
Ingrida Aleksandrovič
Lentvario lopšelis - darželis ,,Šilas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Žaidimo užduotis - paimti pincetu burbuliuką ir perkelti ant paveikslėlio. Taip vaikai
dėlioja skaičių seką nuo 1 iki 10 (20). Pincetu ima burbuliukus ir deda nurodytą skaičių
burbuliukų ant paveikslėlio.
Lavinama pirštukų koordinacija, dėmesio koncentracija, savikontrolė.

10

,,MATO AKYTĖS – DIRBA RANKYTĖS“
Marija Andrejeva
Švenčionių r. Pabradės lopšelis - darželis „Varpelis“

Anotacija (trumpas aprašymas).
Tikslas. Skatinti vaikus pažinti ir atpažinti bei susieti žodžius, raides ir garsus.
Žaisdamas vaikas: papildo savo žodyną; kaupia socialinę patirtį; ugdo emocinį intelektą; lavina mąstymą, dėmesį; įtvirtina spalvų pažinimą; tobulina smulkiuosius (riešo,
pirštų) judesius; lavina akies ir rankos koordinacija.

11

„KAMUOLIUKŲ KUBAS“
Jolanta Andriuškevičienė, Danguolė Bagdžiūnienė
Širvintų lopšelis - darželis „Boružėlė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Auklėtojos su ugdytiniais gamino priemonę, skirtą lavinti vaikų bendrąją motoriką.
Šios priemonės pagalba lavinsime pirštukus, derinsime akies-rankų koordinaciją, gerinsime emocinę savijautą, pažinsime spalvas.

12

„SPALVOTASIS AŠTUONKOJIS“
Daiva Asačiovienė
Radviliškio lopšelis - darželis „Kregždutė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta spalvų pavadinimams įtvirtinti, lavina pažintinius gebėjimus, smulkiąją motoriką. Aštuonkojo apskritimai susijungia vienas su kitu spaustukų pagalba. Jo
kojytės nusiklijuoja, todėl žaidimo metu ugdytinis randa atitinkamos spalvos skritulį ir jas
priklijuoja. Kiekvienas skritulys yra pasipuošęs skirtingą skaičių turinčiomis gėlėmis. Ugdytinis lavindamas matematinius gebėjimus, juos gali suskaičiuoti ir sujungti apskritimus
didėjančia skaičiaus tvarka.

13

„IŠVADUOK VORIUKĄ“
Danutė Aukštakalnienė
Šilutės lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Vaikas paima skalbinių segtuką ir vaduoja voriukus. Skaičiuoja kiek ištraukė. Lavina
rankytę.

14

,,SPALVOTI AKMENUKAI“
Daiva Austynienė
Šilutės lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Spalvotų akmenukų dėliojimas pincetu arba pirštais. Tinka ne tik rankų motorikai
lavinti, bet ir kalbai ugdyti. Galima pasakyti, kokios spalvos, kokio dydžio akmenuką deda į jiems skirtą apskritimą.

15

GEOMETRINĖS FIGŪROS
Daiva Austynienė
Šilutės lopšelis - darželis ,,Ąžuoliukas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Logopedinis žaidimas skirtas pagal spalvą ir formą, smulkiosios motorikos lavinimui, geometrinių figūrų įsisavinimui, spalvų ir geometrinių figūrų pavadinimų mokymui,
dėmesingumo ugdymui.
Kortelės su spalvotomis geometrinėmis figūromis ir spalvotos pūkuotos vielos. Pagal geometrinės figūros spalvą reikia pasirinkti pūkuotą vielą. Su pasirinkta spalvota pūkuota viela reikia apvedžioti geometrinę figūrą esančią kortelėje.
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„SPALVŲ IR FORMŲ DĖLIONĖ“
Eglė Balčiūnaitė
Šiaulių lopšelis - darželis „Klevelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Tikslas: Lavinti smulkiąją motoriką. Lavinti gebėjimą skirti dydžius, formas. Ugdyti gebėjimus orientuotis erdvėje, vartoti prielinksnius „prie“, „už“, “ant“, „į“, „iš“,
„nuo“. Įtvirtinti sąvokų „mažai“, „daug“, „ilgas“, „trumpas“, „apvalus“, „mažas“,
„didelis“. Derinti akies ir rankos judesius. Rasti, įvardinti nurodyto dydžio, spalvos kamuoliuką, šiaudelį.
Naudojimas: Vaikas paprašytas turi paimti nurodytos spalvos ir ilgio šiaudelį bei
juo užmauti ant tokio pat ilgio pagaliuko. Pasakyti paimto šiaudelio, kamuoliuko dydį,
spalvą, formą. Kamuoliuką įdėti į tinkamo dydžio skylutę. Paimti nurodytos spalvos,
formos, dydžio rutuliuką, šiaudelį ir padėti (paimti) į (iš) nurodytą vietą įsiminant prielinksnių žodelius.
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„RŪŠIUOK IR KALBĖK“
Audronė Beinorienė
Klaipėdos lopšelis - darželis „Versmė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta rankų pirštų motorikos ir kalbos supratimo lavinimui, žodyno plėtojimui, gramatinių kalbos formų supratimui ir formavimui. Pradžioje vaikai mokomi rūšiuoti įvairius aplinkos daiktus pagal spalvas, įvardinti savo paties ar logopedo atliekamą
veiksmą, išvardinti daiktus ir jų savybes (spalva, dydis) sudaryti taisyklingą frazę atsakant į užduodamus klausimus. Vėliau tokius pat veiksmus atlieka su raidėmis, skaitmenimis: rūšiuoja, lygina, skaičiuoja, mokosi sudaryti frazę, vientisinį sakinį.

18

„SPALVOTI RUTULIUKAI“
Vida Beleckienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Žilvitis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta 2-3 metų amžiaus vaikams, lavinti rankų pirštų smulkiąją motoriką,
mokant suimti rutuliukus pirštais ir tiksliai užmauti ant strypelio. Priemonę sudaro pagrindas su penkiais skirtingo ilgio strypeliais ir spalvoti rutuliukai. Ant pagrindo pažymėta
kokios spalvos rutuliukus verti ant strypelio.

19

„PIRŠTUKŲ KELIONĖ“
Diana Bimbienė
Švenčionių r. Pabradės lopšelis - darželis „Varpelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta lavinti smulkiąją motoriką. Taip pat galima naudoti spalvų mokymuisi.

20

„MIKLŪS PIRŠTUKAI“
Jūratė Bimbienė
Kelmės lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Metodinė priemonė pagaminta iš veltinio ir yra skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams
Priemonė skirta smulkiajai motorikai lavinti. Dirbdami su šia priemone vaikai ne tik
lavina rankų pirštų judesius (užsegti, atsegti), bet ir mokosi austi, pažinti spalvas, susipažįsta su geometrinėmis figūromis, mokosi skaičiuoti, lavina sakytinę kalbą, ugdo kūrybiškumą, bendravimą.
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„PELĖDŽIUKŲ MEDELIAI"
Renata Bindokaitienė
Kauno r. Domeikavos lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta fizinio aktyvumo, skaičiavimo ir matavimo sričių gebėjimams ugdyti, 4 - 6 metų vaikams. Priemonės tikslas: skatinti skaičiuoti, pažinti skaičius, grupuoti,
lyginti daiktus. Žaisdami lavins smulkiąją motoriką, mokysis skaičiuoti, atskaičiuoti, supras, ką reiškia sudėlioti nuo dydžiausio iki mažiausio, ir atvirkščiai. Kalbėdami apie
aukštį vartos jų skirtumo didumą pabrėžiančius žodžius: aukštesnis, žemesnis, šiek tiek
aukštesnis, aukščiausias ir t.t. Skaičiuodami pelėdžiukus, supras, kad po vieną pridedant
jų skaičius ant medelio didėja, o paimant – mažėja, sugebės atsakyti į klausimus: Kiek iš
viso? Kiek daugiau? Kiek mažiau?
Žaidimo variantai:
- Išrykiuoti medelius į vieną eilę didėjančia arba mažėjančia tvarka nuo 1 iki 10.
Juose apgyvendinti tiek pelėdžiukų, koks skaičius parašytas ant medelio.
- Sudėlioti medelius nuo žemiausio iki aukščiausio (medelių yra 11, du medeliai yra
vienodo aukščio). Juose apgyvendinti pelėdžiukus. Žemiausiame medelyje gyvena 1 pelėdžiukas, šiek tiek aukštesniame 2 ir t.t. iki 10. Pastebėti vienodo aukščio medelius, juose apgyvendinti po lygiai pelėdžiukų.
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„PAŽINK, RŪŠIUOK, SKAIČIUOK“
Ingrida Biriukienė
Kauno lopšelis - darželis „Pasaka“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta 2-3 metų vaikams, pagrindinėms spalvoms pažinti ir skirti, lavinti
smulkiąją motoriką ir atmintį bei pažinti skaičius ir skaičiuoti. Vaikai gali žaisti grupelėmis arba po vieną. Priemonė pagaminta iš spalvotų šiaudelių.
Pagal spalvas išrūšiuoti smulkias detales. (Jei žaidžia vienas vaikas, galima dėti į
kibirėlius papuoštus tam tikra spalva, jei daugiau – į mažus indelius padėtus prie kibirėlių. Verti ant storesnio siūlo ar gumelės ( gali verti pasirinktomis spalvomis arba pasakoma eilės tvarka kokią spalvą verti). Sudėti detales į kibirėlius pagal skaičių ir spalvą.

23

„ATSUK – UŽSUK“
Renata Bloškienė
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Žaidimas skirtas smulkiųjų (riešo, rankos, pirštų) judesių lavinimui. Lavinamas regimasis suvokimas mokant dydžių skirtumų: „lengvas-sunkus“, „storas-plonas“, „ilgastrumpas“.
Vaikas gali savarankiškai užsukti arba atsukti skirtingo dydžio veržles. Vaikas užsuka
ir atsuka veržles pagal pedagogo tam tikras žodines instrukcijas pvz.:
- surask ploną varžtą ir užsuk veržlę;
- surask ilgą varžtą ir užsuk 3 veržles;
- surask ir parodyk sunkią veržlę ir t.t..

24

„PAŽĮSTU, ATRANDU, PATS KURIU IR VAIDINU“
Dijana Borisovienė
Jonavos lopšelis - darželis „Dobilas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Žaidimą žaisti gali vienas vaikas, o gali tai būti komandinis žaidimas:
Vaikas išsitraukia kortelę su kokiu nors veikėju ar daiktu ir suranda kitą kortelę su
visomis geometrinėmis figūromis, iš kurių tas veikėjas ar daiktas sudėtas. Šalia padeda
skaitmenį, atitinkantį geometrinių figūrų skaičių.
Vaikai naudojasi geometrinėmis figūromis piešiant - apvedžioja geometrinių figūrų
trafaretus ir kuria piešinius.
Šenilo vielučių pagalba vaikai jungia geometrines figūras, gamina lėlių teatro lėles
pagal pavyzdžius kortelėse arba sugalvoja patys, vaidina ir kuria siužetus.
Žaidėjai atsisėda po 2. Kiekvienam žaidėjui duodame vienodą skaičių ir tokias pačias (vienodas) geometrines figūras. Kuris sukurs daugiau veikėjų?
Galima žaisti poromis ar komandomis. Iš visų turimų geometrinių figūrų kuri pora
ar komanda daugiau sugalvos ir sukurs teatro lėlių?
Grupinis žaidimas. Vaikai žaidžia naudodami žaidimo kubelį: eilės tvarka ridenamas žaidimo kubelis, kuris parodo, iš kelių geometrinių figūrų reikia sukurti daiktą.
Kiekvienas meta kubelį, koks skaičius iškrenta, ieško kortelės, kurioje sudėtas daiktas iš
tiek geometrinių figūrų arba sudeda daiktą pats. Jei iškrenta skaičius 6- gali surasti arba
sudėti įvairius daiktus iš 6 ar daugiau geometrinių figūrų. Laimi tas, kuris sukuria daugiausia daiktų.
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„SKAIČIUOJAME, ŽAIDŽIAME IR MOKOMĖS“
Dijana Borisovienė
Jonavos lopšelis - darželis „Dobilas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Nuo mažų dienų vaikas turi augti su knyga, nes knyga yra neįkainojama vertybė.
Knygų vartymas, skaitymas- tai linksmas ir džiugus užsiėmimas. Net ir patiems mažiausiems patiks ši rankų gamybos knyga, nes visi skaitmenys ir paveikslėliai spalvoti, iškilūs, pasiūti iš medžiagos. Mokytis skaičiuoti labai smagu, kai versdamas puslapį po puslapio susipažįsti su skaitmenimis, atlieki užduotėles.
Tikslas – sudominti vaiką, sužadinti emocijas, skatinti kalbėti, diskutuoti, klausytis
eiliuotų užduotėlių ir jas atlikti.
Sudarome sąlygas tyrinėti, iš kokių medžiagų knyga padaryta; pažinti ir pavadinti
skaitmenis iki 10; skaičiuoti iki 10; pažinti spalvas; diskutuoti; palaikyti ryšį su knygomis, teikiant estetinį pasigerėjimą.
Priemonė gali būti naudojama silpnaregiams ikimokyklinio amžiaus vaikams skaitmenų ir skaičiavimo 10 ribose įtvirtinimui, nes visos detalės yra iškilios, lengvai apčiuopiamos.
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„NYKŠTUKO KEPURĖ“
Inga Baškauskaitė-Boronova
Vilniaus lopšelis - darželis „Gluosnis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Pirštukų lėlės skirtos kurti ir vaidinti įvairias pasakas, dialogus. Priemonę sudaro 35
pirštukų lėlės. Vienas iš galimų variantų- pasakos „Nykštuko kepurė“ kūrimas naudojant
raudonas pirštukų kepurėles ir įvairius gyvūnėlius- veikėjus.
“Penki maži nykštukai
Per laukelius keliavo,
Penki maži nykštukai
Daineles dainavo
Lia lia lia lia lia lia…”
- Ėjo nykštukas per pusnis, per sniegą ir pametė kepurę. Gal užkliuvo už šakos, gal
stiprus vėjas nupūtė...
Logopedė pradeda sekti pasaką, vaikai vaidina naudodami pirštukų lėles.
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„VAMZDŽIAI“
Giedrė Brazauskienė
Kauno lopšelis - darželis „Saulutė“
Anotacija (trumpas aprašymas) .
Reikalingi priemonei susikurti lenta. Skirtingo ilgio „pingels“ dėžučių. Temo juosta. Priemonė skirta nuo 1,5 metų iki 4 metų amžiaus. Lavinti dėjimo įgūdį. Surasti tokią
pačią spalvą. Ugdyti gebėjimą atskirti spalvas jas įvardinant. Galima mesti ir pagauti
kamuoliuką.
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„ŠVIESOFORAS“
Aldona Bučinskienė
Širvintų lopšelis - darželis „Boružėlė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė susideda iš šviesoforo trafareto (kartonas) ir spalvotų apskritimų
(raudonų, geltonų, žalių). Veiklai apskritimus pakeitėme įvairių spalvų kamšteliais.
Eiga. 3-4 metų amžiaus vaikams paaiškiname šviesoforo spalvas, jas įtvirtiname ir
vaikai patys ieško dėžėje tinkamos spalvos, jas deda ant trafareto. Pirštukai dirba.5-6
metų amžiaus vaikai ieško reikiamos „šviesoforo“ spalvos. Deda ant trafareto. Auklėtojos
padedami, žaidžia sveikos mitybos „šviesoforą“. Žalia šviesa: vaisiams ir daržovėms, kurių galima valgyti kiekvieną dieną ir kiek širdelė geidžia. Geltona šviesa: kiaušiniams,
mėsai ir aliejui, kurių reikia valgyti, bet pagalvoti, ar verta. Raudona šviesa: tortui, ledams ir gazuotiems gėrimams, kurių reikia vartoti, kuo mažiau, o kartais net draudžiama.
Kiek daug patarlių, pasakų, mįslių ir dainelių turime sukaupę apie vaisius ir daržoves:
„žalia žolė, bet ne žolė, su uodega, bet ne pelė?“, „Šimtas lapų, šimtas palapų, patsai ant
vienos kojos?“ Žaidžiame mįslių „šviesoforą“. Vaikai traukia spalvotą kamštelį, deda ant
šviesoforo trafareto ir sako tos spalvos mįslę.
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„PAPUOŠK...“
Inga Budrytė
Panevėžio lopšelis - darželis „Jūratė“/ Panevėžio lopšelis - darželis „Vaivorykštė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė naudojama specialiųjų ar logopedinių pratybų metu. Ant kabliuko vaikai
turi pakabinti (užkabinti) nurodytą kiekį eglutės žaisliukų ar tortą papuošti uogomis. Kartu lavėja ir matematiniai vaizdiniai. Skaičių tiek ant eglutės, tiek ant torto galima keisti.
Šią priemonę galima pritaikyti ir garsų diferencijavimui- ant žvaigždės ar kaspinėlio nurodant norimą garsą, o ant „kabinti“ paveiksliukus su nurodytu garsu.
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„AUDŽIU ŽODELIUS IR SKAITMENIS“
Donata Bujaitė
Vilniaus lopšelis - darželis „Strazdelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonės tikslas – lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų smulkiąją motoriką taip stimuliuojant kalbinį aktyvumą. Priemonė skirta austi raides, skatinanti tarti garsus, skiemenis, žodžius, frazes, formuoti raidžių ir skaitmenų vaizdinius. Taip pat skaičiuoti, pasitelkiant konkrečius daiktus ir jų grupes.
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„MANO ISTORIJA“
Irmina Burneckienė
Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis - darželis „Puriena“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Žaidimui imamas pagrindas: dėlionė, gali būti kilimėlis, kartono, plastiko lentelė
(nuo įvairių stalo žaidimų) su pavaizduotu ūkiu, sodyba, mišku, keliu, namais ir pan.
Parenkami temai artimesni „veikėjai“ - smulkūs „kinder“ staigmenų žaisliukai. Juos
vaikas dėlioja kurdamas ir pasakodamas istoriją. Auklėtoja ar draugas žaidžia kartu,
kalbindamas, klausinėdamas, kartu „keliaudamas“, skatindamas vaiką bendrauti, atsakinėti, fantazuoti, įvardinti veikėjus, matomus objektus. Žaidžiant galima apibūdinti daiktų vietą ir padėtį kitų daiktų ar vienas kito atžvilgiu, tvirtinti sąvokų vartojimą: virš, po,
šalia, greta, viduryje, tarp, priešais, prie, prieš, paskui, šalia vienas kito ir kt. Aktyviai
darbuojasi ir pirštukai: reikia paimti, suimti, padėti, perkelti į kitą vietą smulkias žmogiukų, gyvūnų ir kt. figūrėles.
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„SPALVOTI ŠULINĖLIAI“
Irmina Burneckienė
Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis - darželis „Puriena“
Anotacija (trumpas aprašymas)
Priemonę sudaro keturių skirtingų spalvų kartono ritinėliai, dekoruoti obuoliukų
figūromis. Pagamintai priemonei naudojami grupėje turimi tyrinėjimo pincetai ir
smulkios žaidimų detalės( šiuo atveju-vėrimo karoliukai). Vaikai žaidžia pincetais imdami karoliuką ir dėdami į šulinėlį pagal atitinkamą spalvą. Taip vaikai ne tik mankština
pirštukų, delnuko raumenis, bet ir įsimena, taria pagrindinių spalvų pavadinimus. Vienu
metu gali žaisti keturi vaikai ir skaičiuoti dedamas detales.
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„PIRMOJI ŽODŽIO RAIDĖ“
Audronė Buškuvienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Ežerėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Tikslai ir idėjos:
- skatinti nustatyti pirmąją žodžio
raidę;
- lavinti vaikų sakytinę ir rašytinę
kalbą;
- lavinti vaikų smulkiąją motoriką.
Ugdymo priemonė skirta 5 – 7 metų
amžiaus vaikams. Pagamintos įvairios kartoninės kortelės su paveikslėliais, kurių apačioje yra trys skirtingos raidės. Vaikai
taria paveikslėlyje esančio daikto, ar gyvūno pavadinimą, nustato pirmąją žodžio
raidę ir ją prisega skalbinių segtuku su ta
pačia pirmąja žodžio raide. Visos kortelės
yra laminuotos.
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STEBUKLINGOS MOLIŪGŲ SĖKLOS. KŪRYBINIS DARBAS.
Lilija Chmeliauskienė
Trakų rajono Lentvario lopšelis - darželis ,,Šilas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Ruduo-derliaus metas. Užderėjus moliūgams pasiūliau tėveliams su vaikais namuose išdžiovinti moliūgų sėklas ir jas nuspalvinti vaikų pasirinkta spalva. Spalvindami sėklas namuose vaikai mokosi spalvų pavadinimų, lavina riešo judesius, pirštų miklumą.
Pratybų metu atliekami įvairūs kūrybiniai darbeliai. Aplikuojame: puošiame medžius, darome karolius, kuriame ornamentus.
Kūrybinis darbas panaudojant moliūgų sėklas padeda vaikui suvokti ir skirti spalvas. Vaikas lavina kūrybiškumą ir smulkiąją motoriką.
Kūrybiškai veikti gali vaikai nuo 3 metų.
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,,BORUŽĖLĖ“
Nijolė Chomentauskienė
Panevėžio lopšelis - darželis ,,Jūratė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta individualiai veiklai. ,,Boružėlė“ pasiūta iš storos medžiagos. Kad
ji galėtų ,,skraidyti“, reikia atlikti daug užduotėlių : suvarstyti liemenę, prisegti sparnus,
užkabinti ant jų taškelius, įverti diržą, sagomis prisegti batukus...
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GEOBOARD, ARBA SENSORINĖ, MATEMATINĖ PLANŠETĖ
Liudmila Chomič
Vilniaus lopšelis - darželis „Šilelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Matematinė, sensorinė planšetė skatina vaikų smulkiosios motorikos vystymąsi,
pažinimo kompetencijų lavinimą, meninės ir vaizduotės vystymasi, lavinama atmintis
ir dėmesys. Vaikas gali dirbti pagal pavyzdį, arba pagal savo fantaziją, vaizduotė.
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„APRENKIM MYLIMĄ GYVŪNĄ“
Irena Černiauskienė
Širvintų lopšelis - darželis „Boružėlė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Ši priemonė skirta lavinti smulkiąjai motorikai. Atlikti veiksmus su drabužėliais
(užsegti – atsegti, uždėti – nuimti).
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NAMELIO, SRAIGĖS PUOŠIMAS
Jolanta Česiunienė
Kauno lopšelis - darželis „Klevelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Smeigtukai imami trim pirštais ir smeigiami į namelį arba sraigę. Lavinama
smulkioji motorika, rankos – akies koordinacija, susikaupimas, gebėjimas elgtis su
aštriais daiktais ir kūrybiškumas.
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„ŽUVYTĖ“
Jolanta Česiunienė
Kauno lopšelis - darželis „Klevelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Vaikas naudodamas pipetę prisitraukia vandens iš buteliuko ir lašina į formos duobeles po tris lašiukus. Užpildoma tiek duobučių kiek norima. Po to naudodamasis pipete ištraukia vandenį iš duobučių ir sulašina į buteliuką. Paėmęs sausą servetėlę, sausai išvalo
formelę ir sutvarko priemonę. Lavinama smulkioji motorika, akies – rankos koordinacija,
susikaupimas, tvarkingumas.
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„PIRŠTINĖS“
Virginija Česonienė
Klaipėdos lopšelis - darželis „Žiburėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Artikuliacijos organų mankšta kartu su rankų pirštų judesiais (pagal A. Jastrebovos,
O. Lazarenkos metodika) apima septynis etapus. Kiekvieno etapo trukmė priklauso nuo
individualių vaiko savybių. Artikuliacinę mankštą ir rankų pirštų mankštą vykdome visus
mokslo metus. Pedagogas stebi ritmingai atliekamus pratimus, skaičiuodamas, kartodamas
eiliuotus tekstus.
Pirmas etapas: atliekamas artikuliacinio aparato kalbos padargų tyrimas.
Antras etapas: vaikai supažindinami su artikuliacinio aparato pratimais. Atliekant
juos, pedagogas dešine ranka su pirštine atlieka judesius.
Trečias etapas: pedagogas atlieka pratimus kartu su vaiku, rodo dešine ranka su pirštine.
Ketvirtas etapas: pedagogas atlieka artikuliacinio aparato mankštą ir rodo judesius
ranka. Vaikas kartoja paskui pedagogą ir rodo judesius viena ranka. Riešas neįtemptas, atpalaiduotas. Ranka saulės rezginio lygyje.
Penktas etapas: atliekama artikuliacinė mankšta. Logopedas atlieka pratimą ir rodo
kaire ranka, vaikas kartoja paskui logopedą ir atlieka judesius kaire ranka su pirštine.
Šeštas etapas: logopedas atlieka pratimus ir rodo abiem rankomis, vaikas kartoja paskui logopedą ir atlieka judesius abiem rankomis su pirštinėmis. Pedagogas seka, kad atliekami judesiai būtu laisvi, nesukaustyti
Septintas etapas: šiame etape naudojamos pasakos. Pedagogas seka pasaką, o vaikas
atlieka judesius abiem rankomis. Pradžioje pasakos sekamos prieš veidrodį. kai vaikai išmoksta pajusti, diferencijuoti liežuvio lūpų žandikaulio judesių padėtį, pasakas galima
sekti ir be veidrodžio.
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„ATSUK KAMŠTELĮ“
Vaineta Čėplienė
Šakių lopšelis - darželis „Berželis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Ši priemonė skatina vaikus atidumo ir dėmesingumo. Susipažįstama su sąvoka
„apskritimas“. Pirmiausia vaikai atkreipia dėmesį į tai, koks kamštelio dydis ir spalva.
Vaikas mokosi atsukti visus kamštelius, esančius ant lentelės. Po to bando tuos kamštelius užsukti tinkamoje jam vietoje. Taip lavinamas vaiko erdvinis suvokimas bei smulkioji motorika.
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,,SLIEKO KELIAS“
Lauryna Damaševičienė
Panevėžio lopšelis - darželis ,,Jūratė“
Anotacija (trumpas aprašymas)
Priemonė skirta dėmesio, smulkiosios motorikos lavinimui. Aprašymas: magnetinio
pagaliuko pagalba spalvotus burbuliukus nuvesti labirintu į jiems skirtą duobutę (pagal
spalvą). Šis žaidimas supažindina su spalvomis, lavina dėmesį, mąstymą, skatina skaičiuoti.
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„ŽAIDŽIU LINKSMAI IR RIMTAI“
Aušra Daugalienė
Klaipėdos lopšelis - darželis „Versmė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonę sudaro vienodo dydžio, spalvoti guminiai kamšteliai, skaičių kortelės (iki
10-ies), spalvotos juostelės.
Žaidžiame, mokydamos kiekinės skaičiaus sandaros, erdviniam suvokimui, spalvų
įtvirtinimui ir taisyklingam jų pavadinimų tarimui. Spalvomis apklijuotą plastmasinį indelį vaikas suka. Pagal atsisukusią spalvą prirenka tą indelį reikiamos spalvos kamštelių. Ištraukiama kortelė su skaičiumi. Kortelės apačioje iš kairės į dešinę rikiuojami reikiami
kamšteliai. Naudojamos sąvokos: iš kairės į dešinę, apačioje, šone, viduryje ir kt. Žaidimų
variantai priklauso nuo pedagogo išmonės ir esamo vaikų pasiekimo lygio.
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„OBUOLYS IR KIRMĖLIUKAI“
Audronė Daukšienė
Šiaulių sanatorinis lopšelis - darželis „Pušelė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Vaikams išdalijami obuoliukai su emocijomis. Juose yra skylamušiu išmuštos skylutės – „kirmėliukai“. Vaikai, paėmę raištelius, perveria per visas skylutes, jas suskaičiuoja.
Tą patį galima padaryti ir su sukarpytais 5-6 cm šiaudeliais – vaikai į obuoliukus turi sukaišioti tiek šiaudelių, kiek kiekviename obuoliuke yra skylučių. Iš obuoliukų dar galima
suverti ir rudeninę girliandą, raišteliais pervėrus per skylutes ir sujungus norimą skaičių
obuolių. Su šia priemone galima surengti ir varžytuves: išgirdus komandą „pradedam“
vaikai imasi užduoties ir stengiasi kuo greičiau perverti raištelį ar sukaišioti šiaudelius.
Priemonė skirta penkiamečiams.
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„GĖLIŲ PIEVA. DEBESĖLIAI“
Ieva Digriuvienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Drugelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta ankstyvojo amžiaus vaikams, smulkiosios motorikos lavinimui,
spalvų pažinimui, bei dydžio suvokimui. Ją sudaro du kilimėliai, ant kurių prisiūtos sagos. Vaikai ant jų segioja spalvotas dideles/mažas gėlytes ir jų viduriukus, baltus debesėlius.
Ankstyvajame amžiuje vaikai nori būti savarankiški. Tad ši priemonė padeda išmokti užsisegti/atsisegti rūbelių sagutes.
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„SMAGUMĖLIS“
Erika Dikčiuvienė
Vilniaus lopšelis - darželis „Vėjelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Žaidimas skirtas vienam arba dviem vaikams:
- futbolas (žaidžia du žaidėjai ir stengiasi vienas kitam į pūsti kamuoliuką arba jį
stumia pirštuku ar šaukšteliu)
- vaikai gali varstyti juosteles:
- vaikai gali dėlioti sagutes (didelė-maža, ar pagal spalvą)
- vaikai gali dėlioti ar įdėti kamuoliukus (telpa- netelpa ar pagal spalvą, ar dydį)
- surasti ir uždėti tinkamo dydžio skritulėlį (skritulėlis gali būti skaičiukas, raidelė,
ar paveikslėlis)
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„GAMINU LEDUS“
Laura Dirsė
Kauno r. Noreikiškių lopšelis - darželis „Ąžuolėlis“ skyrius
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta 2-7 metų vaikų smulkiajai motorikai lavinti, spalvoms mokyti, rišliajai kalbai ugdyti.
Priemonę sudaro geltonos, baltos, mėlynos, raudonos, žalios, juodos, rudos ir oranžinės spalvos 24 lazdelės, ir tokių pačių spalvų veltinio vokeliai.
Vaikai derindami lazdelių ir vokelių spalvas gamina ledus, pavadina spalvas. Vyresni
vaikai gali žaisti siužetinius vaidmeninius žaidimus, pardavinėdami ledus draugams
(įvardijamas ledų skonis. Raudoni ledai – braškiniai, žali - obuoliniai ir pan. ).
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„KAIŠYTUKAS”
Jurgita Dockevičienė
Marijampolės lopšelis - darželis „Rasa“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonės paskirtis: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir vaikų, turinčių specialių ugdymosi poreikių, ugdymui.
Tikslai:
- Įtvirtinti spalvų pažinimą, pavadinimus;
- Lavinti smulkiąją motoriką, rankos koordinaciją kaišant šiaudelius į skylutes;
- Lavinti regimąjį dėmesį.
Priemonės naudojimas: Individualios veiklos metu vaikai kaišioja šiaudelius pagal
spalvas, sutelkia dėmesį į paveikslėlį, įvardindami paveikslėlio arba turimų šiaudelių
spalvas.
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„KREPŠINIO LANKAS“
Algima Duknevičienė
Šakių lopšelis - darželis „Klevelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Šis „krepšinio lankas“ skirtas lavinti judėjimo, metimo įgūdžius, pastabumą, dėmesio koncentraciją, judesių tikslumą, akies – rankos koordinaciją. Smulkiajai motorikai ypač naudingas kamuoliukų gaminimas. Juos gaminame iš laikraščių. Reikia plėšti, glamžyti, spausti ir formuoti kamuoliukus. Žaidžiant susipažįstame su krepšininko stovėsena,
metimo judesiu. Metame dešine ir kaire rankomis, organizuojame estafetes, skaičiuojame
pataikytus „taškus“ ir pan.
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„JUOSTELĖS SU SAGOMIS“
Algima Duknevičienė
Šakių lopšelis - darželis „Klevelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Vaikai žaisdami segs sagas ir, išklausę užduotis, iš juostelių formuos įvairias
figūras, grandinėlę vienos ar kelių spalvų, saulutę ar gėlės žiedelį, segs po kelias juosteles. Tobulins smulkiosios motorikos įgūdžius, įtvirtins spalvų pavadinimus, pasitelks
fantaziją, patirs įvairiausių emocijų.
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SERVETĖLĖS SUKIMAS
Ieva Endziulytė
Kauno lopšelis - darželis „Klevelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Paimti vieną servetėlę susukti ir užmauti žiedelį. 3-4 metų vaikai naudoja didesnius žiedelius, o 5-6 metų vaikai mažesnius. Baigus darbą susitvarkoma, žiedeliai nuimami, servetėlės išvyniojamos, sudedama į dėžutę. Mokomasi serviruoti stalą. Lavinama smulkioji motorika, rankos koordinacija, akies koordinacija, susikaupimas, savarankiškumas ir tvarkingumas.
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„PARŠIUKAS SMALSIUKAS“
Rūta Galinskienė
Šakių rajonas Sintautų pagrindinė mokykla
ikimokyklinio ugdymo skyrius „Vyturėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Ši priemonė yra skirta 3-6 m. vaikams, smulkiosios motorikos lavinimui (paršiuko
pilvo srityje iš abiejų pusių galima susegioti sagas, įverti ir išverti, surišti raištelį, sulipinti lipuką; prisegti ausytes, knysliukę; nugaros srityje- atitraukti ir užtraukti užtrauktuką,
išsiimti ir įdėti pagalvėlę) Šią priemonę galima panaudoti per muzikinės veiklos užsiėmimus, vaikų nuteikimui, improvizacijoms, šventėms, pramogoms, kalbos ugdymui
(pasakojimų - vaidybinių situacijų kūrimui, meninės veiklos užsiėmimų metu, refleksijai
ir kt.)
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,,NETVARKA“
Vaida Galkauskienė
Telšių lopšelis - darželis ,,Saulutė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Žaidimas skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikams. Vaikams paberiami atsisukę, ,,netvarkingai“ išsimėtę kamštukai. Reikia kamštuko ,,padeliui“ surasti tinkamos spalvos ,,dangtelį“ ir užsukti.

54

,,PAGALVOK IR SUDĖLIOK“
Romualda Geriksonienė
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Tikslai:
- įtvirtinti skaičiavimo iki 5 įgūdžius;
- surasti rutuliukus pagal spalvą;
- lavinti smulkiąją motoriką.
Eiga: lentelė padedama prieš vaiką, reikia sudėti tiek spalvotų karoliukų į dėžutes,
kiek mato tokios spalvos gėlyčių eilutėse.
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„KAMŠTELIAI“
Rasa Girskienė
Kauno r. Lapių lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta 4,5m. vaikams.
Priemonės tikslas - sakytinė, rašytinės kalbos, aplinkos pažinimo, skaičiavimo srities pasiekimams, smulkiosios motorikos įgūdžiams ugdyti.
Priemonę sudaro: kortelės su paveikslėliais ir žodžiais, plastmasiniai buteliukai
pritvirtinti ant lentelės, kamšteliai su raidėmis. Vaikas, paėmęs kortelę, turi įvardyti paveikslėlį, žodžio raides, arba žodį. Ieškoti kamštelio su atitinkama raide ir susukti ant buteliukų žodį.
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„SURASK IR SUSPAUSK“
Vida Grabauskienė
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos Rusnės progimnazijos skyrius
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta 2-3 metų vaikų smulkiosios motorikos lavinimui: pirštų raumenims
stiprinti ir akių - rankų koordinacijai lavinti. Padeda įsiminti spalvų pavadinimus.
Dėžutėje sudėti įvairių spalvų spaustukai. Vaikai pasirenka kortelę su spalvotais
kvadratėliais. Suranda reikiamos spalvos spaustuką ir suspaudžia kvadratėlį
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„SLĖPTUVĖS“
Vida Grabauskienė
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos Rusnės progimnazijos skyrius
Anotacija(trumpas aprašymas).
Priemonė skirta 1-3 metų vaikų smulkiosios motorikos lavinimui.
Užduotis vaikams: Atsukti dangtelį ir pridėti pasirinktinai ( sagučių, pupelių, akmenukų, gilių, kaštonų). Pridėjus dangtelį užsukti.
Jei norime pasunkinti užduotį galime duoti rūšiuoti: į vieną dėti pupą į kitą giles ir
pan.
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„METŲ LAIKŲ SKĖTIS“
Janina Grigalaitienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Žilvitis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta 4-5 metų amžiaus vaikams, lavinti rankų pirštų smulkiąją motoriką,
lavinant taktilinius jutimus, liečiant smulkius medžiaginius paveikslėlius ir mokant detales tiksliai prikabinti ant pagrindo.
Priemonę sudaro skėčio trafaretas, padalintas į keturias spalvotas dalis ir simbolizuojančias skirtingus metų laikus. Su vaikais aptariami metų laikai ir jiems būdingi reiškiniai. Vaikai paeiliui ima po vieną detalę, liečia pirštukais jų kontūrus, faktūrą ir kabina
ant metų laiką simbolizuojančios skėčio dalies.
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„KAMŠTELIŲ KAROLIAI“
Jurgita Grigaliauskienė
Marijampolės vaikų lopšelis - darželis „Rasa“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė yra pagaminta iš plastikinių kamštelių, kurių viduryje yra skylutė. Vaikai
veria kamštelius ant raištelių pagal pasiūlytą, pasirinktą spalvą, jas pavadina, prašo surišti karolius, jais džiaugiasi, puikuojasi.
Priemonės tikslai:
- Lavinti smulkiąją motoriką.
- Pažinti, pavadinti spalvas;
- Lavinti rankų – akių koordinaciją;
- Skatinti loginį mąstymą;
- Ugdyti komunikavimo bei socialinius gebėjimus.
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„NEŠIOJAMASIS KOMPIUTERIS APIE LIETUVĄ“
Renata Grigonienė
Pabradės lopšelis - darželis „Varpelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta 3-6 m vaikams ir gali būti panaudota visur, net netradicineje erdvėje.
Vaikams suteikiama galimybė dalyvauti kūrybiniame procese: piešti, vaidinti, interpretuoti, atskleisti savo vaizduotės, minčių ir jausmų pasaulį.
Kurdama priemonę siekiau, kad ugdytiniai patirtų kuo daugiau teigiamų emocijų,
žaismingai ir kūrybiškai susipažintų su Lietuvą, lavintų smulkiąją motoriką ir loginius
gebėjimus. Siekiau, kad spalvingas nešiojamasis kompiuteris su užduotėlėmis ir įvairiomis priemonėmis sužadintų vaiko smalsumą ir norą pažinti savo kraštą, ugdytų rišliąją
kalbą, turtintų žodyną, ugdytų pastabumą ir gebėjimą sutelkti dėmesį .
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„AŠ ŽAIDŽIU. AŠ KALBU.“
Gitana Grunskienė
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 3-6 metų vaikams.
Tikslas: išbandyti naujas kūrybines technikas. Skatinti atsipalaiduoti ir eksperimentuoti. Ugdyti pasitikėjimą savo kalbiniais gebėjimais. Kalbos pradmenis išreikšti
netradicinėse situacijose.
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„DRUGELIS“
Simona Igaunienė
Rokiškio lopšelis - darželis „Varpelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonei pagaminti panaudota: plastikiniai šiaudeliai, kartonas, virvelė, sagos.
Priemonė skirta lavinti smulkiąją vaiko motoriką, judesių tobulumą bei rankų-akių
koordinaciją, erdvinį mąstymą, ugdyti vaiko kantrybę, atidumą.
Keliauti virvele drugelio kontūru, pralendant pro tuneliukus.
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„SAGOS“
Simona Igaunienė
Rokiškio lopšelis - darželis „Varpelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonei pagaminti panaudota: dėžutė, sagos, dantų krapštukai.
Priemonė skirta stiprinti rankų judesių koordinaciją, lavinti smulkiąją motoriką,
mokyti numatyti teisingą sprendimą, dydžio ir spalvų suvokimui.
Galimi užsiėmimo variantai:
- movimo (sumauti/numauti ant pagaliukų atitinkamas sagas);
- skaičiavimo (suskaičiuoti stulpelių/sagų kiekį)
- rūšiavimo (nurodyti aukščiausią/žemiausią stulpelį; surūšiuoti pagal spalvas/dydį).
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„SURASK ŽVAIGŽDELEI VIETĄ“
Rasa Ilgininė
Šilutės lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Skaičių ir spalvų įtvirtinimui, smulkiajai motorikai, komunikacijai lavinti. Vaikas
suradęs žvaigždelę pasako skaitmens pavadinimą, suranda tokį pat ir ant debesėlio, įvardija spalvą ir įtaiko į formą

65

„KIENO UODEGA?“
Galina Indriunienė
Rokiškio lopšelis - darželis „Varpelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta supažindinti su gyvūnų išvaizdos ypatumais. Vaikai traukia kortelę
su gyvūno atvaizdu, iš kortelių, kuriose nupieštos įvairių gyvūnų uodegos, atrenka tinkamą tam gyvūnui ir prisega segtuku. Taip atrenka uodegas visiems gyvūnams. Vėliau
užduotį galima apsunkinti, tik pasakant gyvūno pavadinimą, vaikas turi surasti ir parodyti jo uodegą. Priemonė skirta smulkiajai motorikai lavinti, geriau pažinti žvėrelius.
Priemonę galima panaudoti įvairaus amžiaus vaikų mokymui.
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„PIRŠTUKAI MOKOSI“
Alicija Ivanova
Klaipėdos lopšelis - darželis „Linelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Lavinti vaikų pirštukus, riešo ir rankos plaštaką, smulkiąją motoriką.
Lavinti judesius ir koordinaciją.
Ugdyti mąstymą; grupuojant daiktus, nustatyti jų ryšį, pastebėti dėsningumus.
Plėsti savo žodyną: įvardijant pavaizduotus daiktus ir jų dalis, pavadinti geometrines figūras, spalvas, vartoti žodžius reiškiančius dydžio sąvokas.
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„LAVINAMOJI KNYGELĖ“
Daiva Jankauskienė
Panevėžio lopšelis - darželis „Jūratė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta 3 – 4 metų vaikams. Knygelė pagaminta iš medžiagos kurioje iliustracijos prisegamos lipdukais. Manipuliuodami lipdukais atlieka nurodytas užduotis
skirtas: (skaičiavimui, lavinti smulkiająi motorikai, orientacijai erdvėje, spalvų skyrimui)
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„PARINK SPALVAI SIMBOLĮ“
Vida Jankevičienė
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Surasti spalvai simbolį. Vaikas pagal žodinę instrukciją arba savarankiškai nuveda
gumelę iki spalvos simbolio. Atliekamą veiksmą įvardija.
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,,SPALVOTI NAMELIAI“
Zita Jankienė
Viekšnių lopšelis - darželis „Liepaitė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta lavinti smulkiąją motoriką, turtinti žodyną, taisyklingai tarti S, Š,
P, B, T, D, L, R garsus, juos diferencijuoti, garsus sieti su raidėmis.
Žaidžiant mokomasi skirti ir pavadinti spalvas, skatinti komunikuoti, padėti draugui.
Mokymo priemonę sudaro 4 didelės įvairių spalvų kortelės su nameliais, 40 mažų
kortelių su pavaizduotais paveikslėliais ir 40 spalvotų segtukų.
Vaikų paprašoma atrasti ir prisegti po 5 mažas korteles prie kiekvieno namelio, kurių pirmasis garsas būtų toks pat kaip ir namelyje esančios raidės, su tokios pačios
spalvos segtukais.
Vaikai gali žaisti vieni, savarankiškai, arba su suaugusiais.
Rekomenduojama taikyti vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų.
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„APRENK LĖLES PAGAL METŲ LAIKUS“
Gražina Janušienė
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Didaktinis žaidimas ,,Aprenk lėles, pagal metų laikus“, skirtas smulkiosios motorikos lavinimui, komunikavimo bei pažinimo kompetencijoms ugdyti. Rekomenduojama
žaisti ant grupės ir ant šviesos stalo. Žaidžiama pagal metų laikus, atitinkamą metų laiką
arba plėtojant temą ,,Apranga“. Dėliojant, įvardinamas aprangos pavadinimas ir kokiam
metų laikui tinkamas.
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„SPALVOTOS KIRMĖLYTĖS“
Agnė Jaraminienė
Klaipėdos lopšelis - darželis „Klevelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta vaikams nuo 2-3 metų.
Tikslas:
- Vaikų smulkiosios motorikos, akių ir rankų koordinacijos lavinimui.
- Formuoti matematinius vaizdinius (skaičiavimas, grupavimas).
- Ugdyti kalbą, loginį mąstymą.
- Supažindinti su spalvomis.
- Suteikti žaidimo džiaugsmą.
Metodinės rekomendacijos:
- Vaikai individualiai ir padedami pedagogo sega indelius vieną su kitu į ilgą grandinę.
- Galimi įvairūs priemonės naudojimo variantai, pvz.: susegti tik geltonos spalvos
indelius; vienam vaikui susegti žalios spalvos indelius, o kitam – raudonos ir palyginti
kieno grandinėlė ilgesnė, kieno trumpesnė; surasti barškantį mėlynos spalvos indelį ir
pan.
Priemonę sudaro: 60 vąšeliu apnertų „kinderių“ indelių, indeliai apnerti įvairių
spalvų ir atspalvių siūlais, viename gale prisiūta saga, kitame – gumelės kilpelė įverti
sagai, iš šių indelių 11 – barška.
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KAROLIUKŲ VĖRIMAS
Erika Jaroš
Vilniaus r. Rukainių gimnazija
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonės: siūlas, karoliukai, sagos / siūlas, adata, žirniai, pupos, šermukšnio uogos.
Vaikas paima į vieną ranką siūlą, o kitoje laiko karoliuką, kurį bando užverti ant siūlo, veiksmas kartojamas tol, kol pavyks pagaminti apyrankę./ Vaikas adata ant siūlo veria
žirnius, pupas, šermukšnio uogas ar kt.
Ši veikla lavina smulkiąją motoriką, ugdo kantrybę ir susikaupimą. Tokia veikla vaikas gali atkurti modelį (pvz., nupieštą ant popieriaus lapo), sukurti savo apyrankes, kurias
padovanos artimiesiems.
Taip pat šios veiklos metu galima lavinti/ tobulinti skaičiavimo įgūdžius skaičiuojant
karoliukų kiekį arba pažinti / įtvirtinti spalvas.
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RĖMELIS, KALBLIUKAI, GUMYTĖS PLAUKAMS, SKAIČIAI ĮLAMINUOTI
Viktorija Jasevič
Vilniaus r. Marijampolio lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė padės vaikui geriau pažinti skaičius, spalvas ir lavinti smulkiąją motoriką.
Yra keli variantai kaip žaisti šį žaidimą:
- Sudėti šalia kabliukų skaičius ir vaikas turi uždėti ant kabliukų tiek gumyčių koks
skaičius nurodytas šalia (pvz.: sudėk į žalias gumytės, koks pirmas garsas žodžio ŽALIAS)
- Sujunk su raudona gumyte skaičius 2 ir 3, 5 ir 8 ir t.t.
Žaisdami šį žaidimą pas vaikus dirba smulkioji motorika, loginis mąstymas, vaikai
susipažįsta su juos įtvirtina), foneminė klausa, dėmesys, išmoksta spalvas.
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PIRŠTUKINĖ, ĮLAMINUOTI PASAKOS PAVEIKSLĖLIAI/
PERSONAŽAI, VELCRO LIPDUKAI
Viktorija Jasevič
Vilniaus r. Marijampolio lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Pirštukinė lėlę pagaminti gali ir patys vaikai, tai užtruks neilgai. Įlaminavus paveikslėlius prie jų pritvirtinami velcro lipdukai pirštinę vaikas užsideda ant rankytes ir vaidina
jau girdėtą prieš tai pasaką. Rodydamas ką veikė tas personažas (pagrandukas bėga – judinam pirštelius, močiūte kepa – galima daryti artikuliacinę mankštą – minkome tešlą t.y.
liežuvį).dėka velcro lipduku pirštinę galima naudoti ir kitiems žaidimams, kurti kitas pasakas.
Šio žaidimo dėka lavėja vaiko smulkioji motorika, rišlioji kalba, fantazija.
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„BORUŽIUKŲ DRAUGYSTĖ“
Vita Jonikienė
Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius
Anotacija (trumpas aprašymas).
Ši priemonė padeda lavėti vaikų pirštukams bei ugdyti loginį mąstymą. Visų pirmą
reikia boružėlėms surasti tinkamus raudonus dangtelius, kurių viduje yra atitinkamos
spalvos žvaigždutės. Toliau reikia kiekvienam lapeliui surasti žalios spalvos dangtelį, kurio viduje yra raidė. Kamštelio raidė turi sutapti su lapelio raide. Paskutinis veiksmas –
perverti siūlą per kilputes, ir nuvesti takelį nuo vienos boružėlės prie kitos. Taip pat žaidžiant drauge su vaiku galima skaičiuoti lapelius, boružėles, garsiai,drauge , įvardyti raidžių pavadinimus, dangtelių spalvas, ir jų pirmąsias raides. Pasakyti kuo daugiau žodžių
iš tų raidžių, kurios slepiasi po dangteliais.

76

PIRŠTUKŲ TEATRO LĖLĖS
Violeta Juškienė
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Nertos pirštukų teatro lėlės. Personažai: vilkas, lapė, katė, meška, gaidelis, vištytė,
kiškis, paršiukai, ožka. Galima inscenizuoti pasakas „Trys paršiukai“, „Vištytė ir gaidelis“, „Dangus griūva“ ar sukurti savo pasakojimą.
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„PINGVINAS“
Rasa Kačiušienė
Raseinių lopšelis - darželis „Liepaitė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Iš plastikinio buteliuko pagamintas „Pingvinas“. Priklijuotas iš spalvoto popieriaus
snapas, akys, sparnai ir kojos. Iš spalvotos vatos gabalėlių susukti vatos rutuliukai – mėlyni, geltoni, rožiniai. Mažus vatos spalvotus rutuliukus vaikas kiša į pingvino vidų - buteliuką. Lavėja smulkioji motorika. Priemonė skirta 2-3m. ugdytiniams
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„PAPUOŠKIME MARŠKINĖLIUS“
Laima Kandroškienė
Rokiškio lopšelis - darželis „Pumpurėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonę sudaro įš flico medžiagos iškirpti marškinėliai ir tos pačios medžiagos
įvairiaspalvės juostelės. Marškinėlių priekyje padaryti keturi vertikalūs įkirpimai. Vaikai pasirenka tris norimos spalvos juosteles ir kaišo jas tarp marškinėliuose esančių įkirpimų imituodami audimą. Į marškinėlius telpa trys juostelės.
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„ĮMINK MĮSLĘ“
Laimutė Kanopienė
Panevėžio lopšelis - darželis „Jūratė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta 5-6 metų vaikams, individualiam ir grupiniam darbui. Veiklos pradžioje visos kortelės užverstos. Ugdytoja paima atsitiktinę mėlyną kortelę „debesėlį‘‘ su
tekstu, garsiai paskaito, užmena mįslę. Ugdytinis ima geltoną kortelę „saulutę‘‘, ieško paveikslėlio, kuris iliustruotų mįslę. Garsiai komentuoja iliustraciją.
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„SENSORINIS TAKELIS“
Inga Šimkutė-Karalevičienė
Šiaulių sanatorinis lopšelis - darželis „Pušelė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonės skirtos ugdytinių smulkiosios motorikos lavinimui derinant su psichomotorinių reakcijų į vaizdą ar garsą lavinimu. Ugdytinis sėdi ir klausosi švilpuko garso,
plojimo, treptelėjimo ir paliečia pirštu/delnu ar pasukioja nurodytą figūrą, formą, spalvą.
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„SPALVOTAS GĖLIŲ KILIMĖLIS“
Inga Šimkutė-Karalevičienė
Šiaulių sanatorinis lopšelis - darželis „Pušelė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonės skirtos ugdytinių smulkiosios motorikos lavinimui derinant su psichomotorini reakcijų į vaizdą ar garsą lavinimu. Ugdytinis sėdi ir klausosi švilpuko garso,
plojimo, treptelėjimo ir paliečia pirštu/delnu ar pasukioja nurodytą figūrą, formą, spalvą.
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,,SEKU SEKU PASAKĄ“
Alma Karaliūnienė
Rokiškio lopšelis - darželis ,,Pumpurėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Ši priemonė skatina vaikų pastabumą, lavina atmintį, smulkiąją motoriką. Didaktinės priemonės pagalba vaikams vaizdingiau perteikiamas pasakos siužetas, susipažįstama
su jų veikėjais, padeda ugdyti vaikų kalbą ankstyvajame amžiuje. Priemonę galima naudoti ne tik vaikus supažindinant su pasakomis, bet ir su gyvūnais. Dėliojant lavėja vizualinė – motorinė koordinacija, judesio krypties suvokimas. Dėžėje padarytos įpjovos, kaišioti pagaliukams. Ant pagaliukų priklijuoti laminuoti paveikslėliai su pasakų veikėjais.
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„SURASK RAIDELĘ IR SUDĖLIOK ŽODELĮ“
Edita Kareivienė
Kupiškio mokykla „Varpelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta priešmokyklinio, ikimokyklinio amžiaus ir specialiųjų poreikių
vaikams įtvirtinti raidžių grafinį vaizdą, lavinti garsinės analizės, sintezės bei skaitymo
įgūdžius. Taip pat lavinama smulkioji motorika, regimasis suvokimas, foneminė klausa.
Pagal užrašytą žodį kortelėje, vaikas sudėlioja iš raidžių tokį pat žodį. Užduotis pasunkinama, kai paveikslėlio pavadinimas ir pirmoji raidė uždengiama kortele. Vaikas turi
tik kortelę su atitinkamu raidžių langelių skaičiumi. Žodžių kortelėse gali trūkti keleto
raidžių ir t.t.
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„SKAIČIŲ SKĖTIS“
Edita Kareivienė
Kupiškio mokykla „Varpelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta priešmokyklinio, ikimokyklinio amžiaus ir specialiųjų poreikių
vaikų smulkiosios motorikos, regimojo suvokimo lavinimui (spalvų, skaitmens grafinio
vaizdo), orientavimosi erdvėje, skaičiavimo iki 8 įtvirtinimui, taisyklingos vaiko kalbos
skatinimui.
Vaikas pirštukais suranda pasislėpusius skaičius kibirėlyje tarp kaštonų ar kitokių
smulkių daiktų (žirnių, pupelių). Įvardina skaičių arba suranda tokį pat skaičių, priklijuotą ant skėčio, suskaičiuoja šalia jo klevo lapus. Taip jis sužino, kiek gėlių ir kokių spalvų reikia prisegti segtukais ant skėčio. Rudenį prisega pačių prisirinktų įvairiaspalvių
medžių lapų, įvardina spalvas. Už lango lyjant, vaikai segioja skaidrius lietaus lašelius.
Aptardami atliktą veiksmą, vaikai tuo pačiu mokosi derinti daiktavardžius su skaitvardžiais (dvi geltonos gėlės, keturi žali lapai, vienas vandens lašas ir t.t.), sudarinėja rišlius
sakinius.
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„KO LIŪDI DANTUKAI?“
Agafija Kartenienė
Rokiškio lopšelis - darželis „Varpelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta:
Lavinti smulkiajai motorikai, loginio mąstymo ugdymui, sveikos mitybos ir
kasdienių įgūdžių lavinimui.
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„ATLIK MATEMATINIUS VEIKSMUS“
Albina Kasparienė
Rokiškio lopšelis - darželis „Varpelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Žaidimas „Atlik matematinius veiksmus“ skirtas elementariems matematiniams
vaidiniams formuoti. Tai žaidimas patrauklių matematinių užduočių su skaičiais nuo 1
iki 10. Žaidimas aktyvina vaikų pažintinę veiklą, supažindina su pagrindinėmis matematinėmis sąvokomis, sudaro galimybę ugdytis žaidžiant.
Žaisdami vaikai susipažįsta su sąvokomis skaičius, skaitmuo, kiek, daug, daugiau,
mažiau, tiek pat, po lygiai, ne po lygiai, su skaičiais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mokosi
skaičiuoti nuo 1 iki 10, atskaičiuoti, sudaryti skaičių eilę, skaičiuoti pirmyn ir atgal nuo
duotojo skaičiaus, suvokti skaičiaus vietą tarp kitų skaičių, rasti gretimus skaičius, atpažinti ir naudoti skaitmenis, spręsti sudėties ir atimties uždavinius. Ši priemonė taip pat
lavina pirštukų smulkiąją motoriką. Vaikai turi užsukti su pirštukais dangtelius.
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„SPALVOTOS GĖLYTĖS“
Janina Kasparienė
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Ant segtukų priklijuotos skirtingų spalvų gėlytės ir boružėlės. Reikia prisegti segtuką
prie nurodytos spalvos gėlytės. Gėlytes galima dėlioti ir ant magnetinės lentos.
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„SKAIČIŲ LENTELĖ“
Daiva Kinienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Klevelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Žaidimas skirtas smulkiosios motorikos, regimosios atminties bei vaizduotės lavinimui.
Užduotis – sukti dangtelius, surandant atitinkamą skaičių.
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„KIRMĖLYTĖ GRAŽUOLYTĖ“
Roma Knezevičienė
Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos
ikimokyklinio ugdymo skyrius „Vyturėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta 2-4 metų vaikų smulkiosios motorikos lavinimui.
Į „Žiogelių“ grupę „atropojo“ linksma kirmėlaitė Gražuolytė. Vaikai labai mėgsta su
ja žaisti, nes kirmėlaitė „atsinešė“ sensorinių maišelių (iš kurių priemonė sudaryta) su
riešutais, žirniais, mažais maumedžio kankorėžiukais, kukurūzų sėklomis. Liesdami sensorinius maišelius rankomis, vaikai kaupia sensorinį patyrimą. Naudojant metodinę priemonę, sudaromos sąlygos žaisti žaidimus, kuriuose atliekami sukamieji plaštakos judesiai, vaikai gali liesti ranka, visais pirštais, glostyti. Lavinami abiejų rankų pirštai ir plaštakos. Veiklas lydi aiškus kalbėjimas, nuoširdus bendravimas.
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„PAŽINK GAMTĄ KITAIP“
Diana Kochanauskienė
Kauno r. Noreikiškių lopšelio - darželio „Ąžuolėlis“ skyrius
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonės: Padėkliukas su užrašais „Kaštonai“, „Gilės“, „Riešutai“. Pintinėlė su 4
kaštonais, 4 gilėmis, 4 lazdyno riešutais. Žnyplės. Diagramos.
Tikslai: Vaikai įtvirtins skaičiavimo įgūdžius, lavins smulkiąją motoriką, akies ir
rankos koordinaciją, gebės sudaryti diagramas.
Eiga: Vaikas paims pintinėlę su augalų vaisiais (sėklomis), žnyples, padėkliuką pasidės ant stalo. Perskaitys užrašus nuo padėkliuko. Žnyplėmis ims po vieną iš pintinėlės
norimą skaičių kaštonų, gilių bei riešutų. Padės augalo vaisių (sėklą) į jam skirtą eilutę
padėkliuke. Įvardins kokio augalo vaisius (sėkla). Suskaičiuos kiek augalų vaisių
(sėklų) yra. Paims diagramą (priedas nr. 1). Sudarys diagramą pagal augalų sėklų skaičių padėkliuke. Pakeis vaisių (sėklų) skaičių padėkliuke. Sudarys naują diagramą pagal
turimą augalų (sėklų) skaičių. Įvardins kiek ir kokių sėklų yra, ko daugiau. Sudėlios vaisius (sėklas) po vieną atgal į pintinėlę. Sutvarkys savo darbo vietą. Dirbant su priedu 2,
skaito žodžius, juos kopijuoja arba raides dėlioja į langelius.
Dėmesio taškai: pasikeitusi diagrama.
Klaidų kontrolė: toks pats skaičius vaisių (sėklų) ir diagramoje ir padėkliuke.
Amžius: 5 - 7 m. vaikams.
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,,SPALVINGASIS KIRMĖLIUKAS“
Valdonė Krencienė
Šiaulių lopšelis - darželis ,,Rugiagėlė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta vaikų smulkiosios motorikos, kalbėjimo įgūdžių lavinimui, spalvų
pažinimui. Vaikai piršteliais ima kamštelius, rūšiuoja juos į atitinkamos spalvos angas,
vardija spalvas, gali skaičiuoti kamštelius.
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„ATRASK IR UŽSUK“
Roma Krisiulevičienė
Alytaus lopšelis - darželis „Obelėlė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Pateikiamos atsuktos dėžutės, kurių dugne priklijuota raidelė, reikia surasti dėžutės dangtelį ant kurio yra tokia pati raidelė ir užsukti dėžutę.
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GEOMETRINĖ LENTA
Ramūnė Kriskuvienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Berželis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Žaidimas skirtas smulkiosios motorikos, regimosios atminties bei vaizduotės lavinimui.
Užduotis – daiktų, raidžių, simbolių vaizdavimas sujungiant gumeles specialiuose
taškuose.
Žaisti galima naudojant korteles arba tiesiog iš atminties.
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„PALIESK, SKAIČIUOK, PAVADINK“
Vida Kriukienė
Panevėžio lopšelis - darželis „Jūratė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta smulkiajai motorikai lavinti, skaičiavimui, spalvų skyrimui, orientacijai lape savęs atžvilgiu. Vaikas iš dėžutės išsiima norimą paveikslėlį ir pasako kokios
spalvos paveikslėlis, kokios spalvos paveikslėlyje sagos. Vyresnis vaikas gali suskaičiuoti kiek paveikslėlyje yra prisiūta sagų. Kiek ant sagų drugelių skrenda į dešinę pusę, kiek į kairę. Pasunkinant gali sagas skaičiuoti užsimerkę. Priemonė skirta 3-6 metų
vaikams, individualiam darbui.

95

„ITALIŠKI SPAGEČIAI“
Rūta Krivickienė, Jurgita Balčiūnaitė Čėsnienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Žiogelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Pirmiausia vaikams si8loma atpalaiduoti rankytes pratimais: delniukų masažu, glostymu, trynimu. Po to pateikiama pagrindinė užduotis reikalaujanti atidumo bei pirštukų
miklumo. Vaikams duodama po pieštuką su užrištu siūlu. Pasiūloma vaikams sugalvoti
berniukui ir mergaitei vardus. Kas greičiau suvalgys itališkus spagečius?
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GEOMETRINĖS FIGŪROS
Vilija Kuizinienė
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla
Anotacija (trumpas aprašymas).
Su siūlais išpinti geometrines figūras.
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KOLBOS RUTULIUKAMS
Vilija Kuizinienė
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla
Anotacija (trumpas aprašymas).
Su pincetu dėti rutulus į kolbas
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„MIKLŪS PIRŠTUKAI YRA DARBŠTUOLIUKAI“
Meilutė Kvedaravičienė
Rokiškio lopšelis - darželis „Varpelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta:
- Vaikų kalbiniams gebėjimams plėtoti: raidžių pažinimui, garsinei analizei, skaitymui;
- Smulkiosios motorikos lavinimui: mokymuisi užsirišti batus, užsegti sagą.
- Sudominant vaikus skaičiais, jų pavadinimais, supažindinant su formomis.
- Vaikų kūrybiniams gebėjimams lavinti: kuriant siužetą, bandant pasakoti trumpais
sakiniais, vaidinant.
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„SPALVOTI PIRŠTUKAI“
Aistė Kvičiuvienė, Elvyra Mickuvienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Trys nykštukai“
Anotacija (trumpas aprašymas)
Priemonės: coloramos žaidimo spalvoti kištukai; kortelės su paveikslėliais, su
rankytėmis, spalvotas kiaurymių kamuolys.
1 variantas: 2-3 m.
Eiga: rodoma kortelė su paveikslėliu. Vaikai išsiaiškinę rodomo paveikslo spalvą,
užmauna ant pirštukų atitinkamos spalvos kištukus iš „coloramos”. Pavyzdžiui, rodomas braškės paveikslėlis. Mauna raudonus kištukus ant pirštų. Sako: „Braškė raudona,
mano pirštukai raudoni”.
2 variantas: 2-3 m.
Eiga: imamas kiaurymių kamuolys. Vaikai ima atitinkamos spalvos kištukus iš
„coloramos” ir deda į tokios pat spalvos kiaurymes.
3 variantas: 2-4 m.
Eiga: išrenkama kortelė su rankyte ir nurodytomis spalvomis. Vaikai atsirenka
atitinkamos spalvos kištukus iš „coloramos” pagal pavyzdį. Tada sumauna ant pirštukų, kaip parodyta.
4 variantas: 3-5 m.
Eiga: išrenkama kortelė su rankyte ir spalvomis. Pagal kortelėje pateiktas spalvas
(vyresniems ir pirštus) vaikas turi įkišti pirštus į kamuolio nurodytų spalvų ertmes.

100

„VARDO RAIDŽIŲ KUBELIAI“
Laimutė Lašienė
Rokiškio lopšelis - darželis „Varpelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 4-6m amžiaus vaikų
smulkiosios motorikos, dėmesio, skaičiavimo ir matavimo lavinimui, vardo raidžių, eiliškumo įtvirtinimui. Naudojant šią priemonę ugdytiniai gali žaisti individualiai arba grupelėmis po 2-3; jie gali suverti savo, draugo vardą, draugų, su kuriais nori žaisti pirmąsias
raides, pažymėti savo statinius, skaičiuoti, lyginti kurio vardas ilgesnis, trumpesnis, kokių
raidžių daugiau, kurti statinių kombinacijas pagal spalvas, vienodas raides, simbolius ant
kubelių.
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„SPALVOTIEJI KAŠTONAI“
Laura Zdanauskaitė-Lazaraitienė, Jūratė Miliuvienė
Šilutės lopšelis - darželis „Raudonkepuraitė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Pagrindinė priemonės paskirtis - ikimokyklinuko smulkiosios motorikos lavinimas.
Tačiau veiklų spektras su kaštonais gan platus. Su šia priemone gali dirbti įvairaus amžiaus vaikai. Mažesnio amžiaus vaikams kaštonus siūlome rūšiuoti, perkelti iš vienos dėžutės į kitą. Tuo pat metu mokoma spalvų pažinimo. Su spalvingais kaštonais, tikėtina,
ilgiau išlaikome vaikų dėmesį. Su kaštonais vyresni vaikai gali išdėlioti formą, skaičių,
raidę – ant popieriaus ar audinio nupiešta figūra, skaitmuo ar raidė ir vaikas apdėlioja
kaštonais. Taip pat įtvirtina spalvų pavadinimus, tobulina skaičiavimo įgūdžius, mokomasi
raidžių.
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„SPYGLIUKAS“
Vaidutė Lazdauskienė
Šakių lopšelis - darželis ,,Klevelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta: lavinti smulkiajai motorikai, akies - rankos koordinaciją, dėmesį.
Tinka spalvų sąvokų įtvirtinimui.

103

„SPALVŲ MALŪNAS“
Vaidutė Lazdauskienė
Šakių lopšelis - darželis ,,Klevelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta: įtvirtinti dydžių ir spalvų sąvokas, skaičiavimo įgūdžius, grafinį
skaičiaus vaizdą. Lavina smulkiąją motoriką, akies ir rankos koordinaciją, dėmesį. Tinka
emocijų suvokimui ir raiškai ugdyti.
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„RAIDŽIŲ MOZAIKA“
Jurga Legienė
Kauno lopšelis - darželis „Pasaka“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Dėlionė „Raidžių mozaika“ skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams, grafinio raidės
vaizdo, garso su raide siejimo, garso tarimo žodžiuose įtvirtinimui, garsinės analizės pradmenų formavimui, mokant nustatyti žodžio pirmą garsą, smulkiosios motorikos, akies ir
rankos koordinacijos tobulinimui bei žodyno plėtimui.
Smulkiosios motorikos lavinimo užduotys padeda susikaupti, išlaikyti vaikų dėmesį,
lavina mąstymą, parengia vaiko ranką rašyti mokykloje.
Sudėlioti raidę iš įvairių spalvų smeigtukų ( galima tam tikros spalvos smeigtukų,
pvz. S- geltona, Š- žalia);
Smeigiant kiekvieną segtuką, tarti izoliuotą garsą, skiemenis, žodžius ir atvirkščiai
išardant vėl tarti garsus, skiemenis, žodžius.
Sugalvoti žodžius su tam tikru garsu, sieti garsą su raide.
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KŪNO KULTŪROS PAMOKĖLĖ VAIKŲ AMŽIUS 3 METAI
(BAIGIAMOJI DALIS)
Ernesta Leonavičienė
Kauno lopšelis - darželis „Vyturėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Pamokelės tema „Rudeninis miškas“. Baigiamoji dalis skirta nusiraminimui ir atsipalaidavimui. Mokytoja prašo prisiminti kokius gyvūnus vaikai imitavo mankštos metu.
Juos prisiminus vaikams siūloma pagaminti ežiuką.
Naudojamos priemonės: mediniai pagaliukai (sudėti į dežutes), vonelė su smėliu,
akmenukai.
Vaikų smėlyje surasti paslėptus akmenukus. Akmenukai sudedami į dėžutę. (vėliau
akmenukai bus naudojami akytėm ir nosytei pagaminti). Suradus akmenukus vaikai į
smėlį smaigsto medinius pagaliukus (ežiuko spygliukus). Pagaminus spygliukus sudedami akmenukai (ežiuko nosytė ir akytės). Veikla baigiama pokalbiu apie ežiuką jo išvaizdą.
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,,NARSTAU IR GALVOJU“
Snaiguolė Linkienė
Gargždų lopšelis - darželis ,,Saulutė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta smulkiosios motorikos lavinimui, spalvų pažinimui, akies–rankos
koordinacijai, skaičiavimo įgūdžių įtvirtinimui.
Priemonę sudaro apvali kamštinė lentelė, kurioje susmaigstyti spalvoti smeigtukai
eilėmis, spalvotos gumelės, atitinkančios smeigtukų spalvas, paveikslėliai, schemos varstymui.
Vaikas ima lentelę su smeigtukais ir gumeles, kurias pagal atitinkančią spalvą tempia
ir užmauna ant smeigtukų. Išmokus gumeles užmauti pagal spalvas, vaikui siūlomas sudėtingesnis variantas – pagal schemas, paveikslėlius.
Galima improvizuoti.

107

,,AŠ PUOŠĖJAS“
Snaiguolė Linkienė
Gargždų lopšelis - darželis ,,Saulutė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta smulkiosios motorikos lavinimui, kūrybiškumo ugdymui.
Priemonę sudaro plastikinių raidžių, skaičių ir geometrinių figūrų trafaretai, įvairi
gamtinė medžiaga, kruopos, sėklos, akmenukai, spalvoti siūlai.
Vaikas ima norimą trafaretą, deda jį ant spalvoto popieriaus lapo arba šviesos stalo ir
puošia norima medžiaga.
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„PIRŠTUKINĖS LĖLĖS“, „PIRŠTININĖS LĖLĖS“
Audronė Lukšienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Priemonę sudaro 4 lėlytės užmaunamos ant pirštų (meškutė, vilkas, senelis ir senelė), skirtos pasakų inscenizacijai, kūrybai.
Žaisdami vaikai skatinami kalbėti, pasakoti, įsivaizduoti, lavinama smulkioji motorika, rankų ir akių koordinacija.
Pirštininės lėlės: lapė, senelė, meška, vilkas, Raudonkepuraitė. Lavina riešo ir pirštų
raumenis.
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PASAKOS „DANGUS GRIŪVA“ INSCENIZACIJA VAIKŲ IR
PEDGOGŲ GAMINTOMIS PIRŠTUKINĖMIS LĖLYTĖMIS
Lidija Maciulevičienė
Klaipėdos lopšelis - darželis „Versmė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta vaikų rankų pirštų, plaštakos bei riešo raumenų stiprinimui ir kalbėjimo skatinimui. Tokio pobūdžio pasakų sekimas lavina ne tik smulkiąją motoriką, supažindina vaikus su pirštukų vardais, bet ir aktyvina kalbinę raišką: plečia vaikų žodyną, ugdo
kalbinę klausą, lavina vaizduotę, atmintį, dėmesį (moko susikaupti, išlaukti savo eilės),
moko pasakojimo nuoseklumo, suteikia motyvacijos veiklai.
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„SPALVINGI SKAIČIŲ KAMUOLĖLIAI“
Evelina Mačionytė
Kauno „Nemuno“ mokykla
Anotacija (trumpas aprašymas).
Didaktinė priemonė susideda iš spalvingų medinių skalbinių segtukų, minkštų kamuoliukų ir laminuotų skaičių kortelių.
Vaikai, naudodami spalvingus skalbinių segtukus, paima po vieną minkštą kamuolėlį
ir deda ant baltų apskritimų, esančių ant skaitmenų.
Tikslas – lavinama ne tik smulkioji motorika, bet ir skaičiavimo įgūdžiai, gebėjimas
skaičių susieti su skaitmeniu.
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PIRŠTUKŲ LĖLĖS. PASAKA ,,KAS PIRŠTINĖJE GYVENA?“
Reda Mačiūnė
Kelmės lopšelis - darželis ,,Ąžuoliukas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Metodinė priemonė ,,Kas pirštinėje gyvena?“ skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Priemonė pagaminta iš veltinio.
Priemonė padeda lavinti šias ugdytinių pasiekimų sritis: sakytinę kalbą, aplinkos
pažinimą, meninę raišką, santykius su suaugusiais ir bendraamžiais, konfliktų sprendimą, emocijų suvokimą ir raišką, tyrinėjimą, kūrybiškumą ir kt.. Ši ugdymo(si) priemonė
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, veikiant laisvai ir kūrybiškai, padėtų įgyti mokėjimo mokytis pradmenis žaidžiant.
Vaikai žaisdami su šia priemone inscenizuoja pasaką ,,Kas pirštinėje gyvena?“,
taip lavindami sakytinę kalbą, gebėjimą bendrauti, reikšti savo emocijas, veikti kūrybiškai. Šią priemonę galima naudoti supažindinant vaikus su miško gyvūnais, mokyti draugystės, bendravimo, užuojautos. Vaidinant vaikai atsipalaiduoja, laisviau išreiškia savo
jausmus, emocijas.
Pedagogas naudodamas pirštukines lėles ugdomojoje veikloje, pasitelkęs profesionalumą, kūrybiškumą, norą, kantrybę ir iniciatyvumą gali siekti, kad vaikas sėkmingai
ugdytųsi ir plėtotų savo gebėjimus žaisdamas.

112

,,RUDENS SPALVOS“
Ieva Marčiulionytė
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Užsegti medžio lapelius ant sagų. Priemonė tinka tiek pagrindinių spalvų mokymui,
tiek matematiniams gebėjimams lavinti. Užduotį vaikas gali atlikti savarankiškai, pagal
korteles arba su auklėtoja, kai yra sakomos žodinės instrukcijos.
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„PIRŠTELIAI JUDA – PASAKĖLĖ PRASIDEDA“
Larisa Matvijenko
Klaipėdos lopšelis - darželis „Žiburėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Skirta 6-7 metų amžiaus vaikams (priešmokyklinei grupei).
Lavina akių-rankų koordinaciją, regimąjį dėmesį, atmintį, plečia žodyną, kūrybiškumą. Ši priemonė puikiai tinka rišliosios kalbos ugdymo modelio įgyvendinimui.
Ant kairės rankos vaikas užsimauna tinklelį, pasmaukia jį žemyn nuo delno. Tarp
veriamų žaisliukų-gyvūnėlių suranda jam patinkantį veikėją ir perveria jį vėrimo siūlu.
Pasmaukia tinklelį aukštyn ant delno ir pritvirtina (siuvimo imitacija) žaisliuką prie tinklelio. Pasirenka kitą žaisliuką-gyvūnėlį ir tokiu pat būdu pritvirtina jį prie tinklelio. Taip
pasirenka 3-4 veikėjus, kuriems sugalvoja vardus ir apie juos seka sugalvotą pasakėlę.
Pasakos pavyzdys. Anastasija S. (6 metai)
„Tetulė Pelėda”
Miške gyveno gera tetulė Pelėda. Turėjo Pelėda daug draugų: misteris Ežiukas, gražuolis
Laumžirgis ir darbštuolė Bitutė. Vieną dieną pakvietė visus tetulė į savo gimtadienį. Visi
draugai atnešė dovanų – karoliukų. Karoliukai – savo širdies ir sielos dalelytės.
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SMULKIOSIOS MOTORIKOS LAVINIMO DĖŽĖ
Aistė Mažeikienė
Vilkaviškio lopšelis - darželis „Buratinas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Dėlionė iš įvairių dydžių dangtelių. Juos dėliodamas vaikas treniruos pirštų judesius,
lavins rankų -akių koordinaciją, pažindinsis su spalvomis, lygins dydžius.
Skalbinių segtukai – pincetinio griebimo lavinimui. Spausdamas smiliumi ir nykščiu
spaustuko puseles vaikas treniruos pirštukų raumenis, o bandydamas juos prisegti ant virvelės lavins akių -rankų koordinaciją..
Traukydamas užtrauktukus vaikas lavins rankų pirštukus, plaštaką, riešą.
Liesdamas skirtingų faktūrų audinius, smulkius karoliukus lavins juslines sąvokas
šiurkštu švelnu, minkšta kieta.
Paslapčių dėžutė. Pagal tai kas bus įdėta į dėžutę vaikas susistemins daiktų požymius,
susidarys juslines sąvokas : didelis – mažas, šiurkštu – švelnu, storas – plonas, šilta – šalta
ir t.t
Lavės vaiko kalba, fantazija, kūrybiškumas.
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„RASK TINKAMĄ KELIĄ“
Rima Meškauskienė
Mažeikių lopšelis - darželis „Žilvitis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė sudaryta iš lentelės su susmeigtais smaigtukais, virvute ir nuorodomis. Vaikui reikia pagal duotą žemėlapį tinkamai išvedžioti siūlą.
Priemonė skirta smulkiosios motorikos lavinimui, akies – rankos koordinacijai tikslinti, pastabumo ir dėmesio sukaupimui.
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„LABIRINTAS“
Rima Meškauskienė
Mažeikių lopšelis - darželis „Žilvitis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė sudaryta iš lentelės su labirintu ir pupelėmis. Vaikui reikia dėti pupeles
tinkamu keliu link išėjimo.
Priemonė skirta žodyno turtinimui, smulkiosios motorikos lavinimui, akies – rankos
koordinacijai tikslinti bei pastabumo ir dėmesio sukaupimui.
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,,SKAIČIUKŲ ŠALYJE“
Ernesta Mikšienė
Panevėžio lopšelis - darželis ,,Jūratė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta 3-6 metų vaikams. Tikslas: lavinti smulkiąją motoriką, loginį mąstymą, skaičiavimą. Vaikai gali mokytis įvardinti skaičius, spalvas, formas, suskaičiuoti
sagas, įtvirtinti spalvų pavadinimus. Ugdytinos kompetencijos: pažinimo, skaičiavimas,
sakytinė kalba, iniciatyvumas ir atkaklumas. Naudotos priemonės: kartonas, medžiaga,
skaičiai, įvairių formų ir faktūrų sagos.
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,,LINKSMOJI SIENELĖ”
Loreta Mockevičienė
Kauno lopšelis - darželis ,,Vaikystė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
,,Linksmoji sienelė” sudaryta iš įvairių priemonių, skirtų lavinti rankų pirštelius,
plaštaką, riešą, akių- rankų koordinaciją.
Priemonės panaudojimas:
- „Magnetinis labirintas”- pagaliuko pagalba vedžioti magnetinius rutuliukus labirintu, surinkti juos visus į vieną vietą;
- „Batukai” - išverti, suverti raištelius į kilpeles, rišti mazgelį, kaspinėlį; atsegti, užsegti lipnią batuko juostelę;
- „Telefonai” - pirštukų pagalba spaudyti mygtukus (vienu, dviem, skirtingų rankų
pirštais...); nuimti, uždėti ragelį ant telefono aparato;
- „Spynelės” - suimti smulkius raktelius, įkišti juos į užrakto skylutę, atrakinti, užrakinti spyneles; išimti, įkišti spynelę į durelių sklendės skylutes;
- „Šviesos jungikliai” - pirštukų pagalba junginėti mygtukus;
- „Pynimo sienelė” - išvynioti juostelę, suvynioti ją ant laikiklio; kurti ornamentus,
vyniojant juostelę ant skirtingo dydžio ir storio pagaliukų;
- „Judantys ratukai” - numauti, užmauti spalvotus ratukus ant pagaliukų, sukti juos
įvairiomis kryptimis, rūšiuoti;
- „Magnetiniai rutuliukai” - nuklijuoti, priklijuoti magnetines priemones (raidės,
skaičiai, spalvų magnetukai...) ant magnetinių apskritimų;
- „Spalvų rankenėlė” numauti, užmauti pasirinktas
priemones (skalbinių segtukai,
užuolaidų laikikliai...) ant rankenėlės;
- „Žaisliukų dėžutė” - užsukti, atsukti dangtelį, apčiuopti, suimti, ištraukti žaisliukus, įdėti juos į dėžutę;
- „Spalvoti indeliai” - išimti indelius vieną iš kito, sudėti juos vienas į kitą;
- „Veidrodėlis” - apvesti
savo atvaizdą veidrodyje pirštais, pagaliukais ir kt.
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„SUJUNK IR ŽAISK“
Vida Mockuvienė
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Tikslas: mokyti spalvas, lavinti smulkiąją motorika, lavinti kūrybiškumą.
Naudojami spalvoti, ploni ir stori plastikiniai šiaudeliai. Kaišioti šiaudelius į storus
plonuosius, dėlioti įvairias figūras. Sujungus daug šiaudelių pasidarys gatvė, takelis kuriuo galės žaisti su mašinytėmis. Į spalvotus puodelius sukaišioti šiaudelius pagal spalvą.
Sukarpius šiaudelius galima verti vėrinėlius.
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„GANDRAS“
Skaistė Momkuvienė
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Tikslai:
- Lavės smulkioji motorika
- Sudės visumą iš atskirų dalių
- Įvardins paukštį, paukščio kūno dalis
Naudojimosi priemone aprašymas:
- Dėlioja gandrą iš atskirų kūno dalių
- Įvardina paukščio kūno dalis
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„EŽERĖLIS“
Skaistė Momkuvienė
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Tikslai:
- Grupuos daiktus pagal spalvą, dydį.
- Dėlios daiktus didėjimo mažėjimo tvarka (1-3).
- Lavės smulkiąją motoriką.
- Atpažins ir įvardins spalvas.
- Vartos dydį apibūdinančias sąvokas „didžiausias“, „mažiausias“, „vidutinis“
Naudojimosi priemone aprašymas:
- Atrenka nurodytos spalvos žuveles.
- Atrenka nurodyto dydžio žuveles.
- Dėlioja žuveles didėjimo, mažėjimo tvarka (1-3).
- Atpažįsta ir įvardina žuvelių spalvas.
- Vartoja žuvelių dydį apibūdinančias sąvokas „didžiausias“, „mažiausias“,
„vidutinis“.
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„KALBANČIOS KEPURĖS“ pirštukų teatrui
Skaistė Momkuvienė
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Tikslai:
- Lavės smulkioji motorika
- Vartos daiktų, spalvų, veiksmų pavadinimus, pasisveikinimo, atsisveikinimo žodžius
- Sudarys kelių žodžių sakinius
- Kurs dialogą
Naudojimosi priemone aprašymas:
- Užsideda kepurėles ant pirštukų, imituoja veikėjų susitikimą
- Prisistato, sugalvoja vardus
- Kuria dialogą, sudarydami kelių žodžių sakinukus apie veikėjų išorę, augimo vietą,
panaudojimą ir pan.
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„KALBOS TAKELIS“
Skaistė Momkuvienė
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Tikslai:
- Lavės smulkioji motorika
- Lavės garsinės analizės įgūdžiai
- Vartos gyvūnų pavadinimus
- Pamėgdžios gyvūnų skleidžiamus garsus
- Apibūdins gyvūnų išvaizdą, dydį, gyvenamąją vietą, mitybą, judėjimo būdą
Naudojimosi priemone aprašymas:
- Pasirinktu gyvūnu keliauja „takeliu“
- Pasako gyvūno pavadinimą
- Pamėgdžioja skleidžiamus garsus
- Nustato pirmą garsą žodyje
- Apibūdiną dydį
- Apibūdina gyvenamąją vietą (miške, tvarte)
- Įvardina kuo minta
- Įvardina kūno dalis, nurodo spalvą
- Apibūdina judėjimo būdą
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„RUDENS GĖRYBIŲ TAKELIS“
Skaistė Momkuvienė
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Tikslai:
- Supras sąvokas „vaisiai“, „daržovės“, „grybai“
- Vartos vaisių ir daržovių pavadinimus
- Grupuos vaisius ir daržoves pagal spalvą, dydį, augimo vietą
Naudojimosi priemone aprašymas:
- Pasirinktus vaisius, daržoves ar grybus deda į atitinkamus langelius
- Pagal spalvą
- Pagal dydį
- Augimo vietą (miške, sode, virš žemės, po žeme)
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SU SEGTUKAIS
Andžela Mongialo
Vilniaus lopšelis - darželis „Berželis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta smulkiomis motorikos lavinimui. Tikslas: sudėti, prisegti segtukus
pagal: metų laikus, skaičius, spalvas ,raides, geometrines formai.
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„KAS IR KUO MINTA?“
Gražina Musteikienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Žilvitis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė „Kas ir kuo minta?“ skirta 3-4 metų amžiaus vaikams, lavinti rankų pirštų
smulkiąją motoriką, mokant užsegti ir atsegti.
Priemonę sudaro pagrindas, ant kurio pavaizduoti gyvūnai. Su vaikais aptariama, kuris paukštis yra naminis ar laukinis, kuris naminis gyvulys ar laukinis žvėris. Vaikai paeiliui atverčia po vieną paveiksliuką, jį įvardija ir prisega prie gyvūno. Vaikai skatinami
vartoti sakinius: „Meška minta medumi“, „Voverė minta riešutais“ ir pan. Galima nusegti
paveikslėlius ir skatinti sakyti: „Meška nenori medaus“ ir t.t.
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„VARŽTAI IR VERŽLĖS“
Inga Naimušina
Vilniaus lopšelis - darželis „Šilelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Medžiaga. Į medinį pagrindą įsukti įvairaus dydžio varžtus (M12, M10, M8, M6).
Dėžutėje yra veržlės, atitinkančios varžtų dydį.
Priemonės naudojimas
- Vaikui siūloma parinkti veržlės prie varžtų ir užsukti juos. Sunkumas yra tame,
kad ne kiekviena veržlė tinka konkrečiam varžtui;
- Siūloma pasirinkti veržlę konkrečiam varžtui - pavyzdžiui, viršutiniame kairiajame kampe, arba apatiniame dešiniame, arba centre;
- Siūloma užsukti veržles pradedant nuo didžiausio varžto iki mažiausio ir/arba atvirkščiai;
- Siūloma sukti veržles ant varžtų iki skirtingų aukščių, o ne užsukti iki galo;
- Siūloma kiekvieną kartą pasirinkti didžiausią veržlę iš likusių dėžutėje, užsimerkus akis;
- Siūloma sukti veržlės ne tik dominuojančia ranka, o naudojant abi rankas paeiliui.
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„EŽIUKAI“
Žana Narmontienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Auksinis raktelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Stalo žaidimas „Ežiukai“ skirtas smulkiosios motorikos, regos ir judesių koordinacijos, dėmesingumo bei skaičiavimo įgūdžių lavinimui.
Priemonės: ežiukai, maži skalbinių segtukai.
Eiga: reikia susegti ant ežio tiek mažų segtukų, kiek ant jo yra pavaizduota taškų.
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„MIKLŪS PIRŠTUKAI“
Žana Narmontienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Auksinis raktelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Stalo žaidimas „Miklūs pirštukai“ skirtas smulkiosios motorikos, regos ir judesių
koordinacijos, dėmesingumo lavinimui.
Priemonės: spalvotos juostelės, padėkliukai.
Eiga: reikia suverti spalvotas juosteles į padėkliukus. Suverti galima įvairias formas, linijas, raides, skaičius.
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„SKAIČIUOJU AŠ, SKAIČIUOK IR TU“
Sandra Naujokaitienė
Šakių lopšelis - darželis „Berželis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Ši priemonė skatina vaikus atidumo ir dėmesingumo. Pirmiausia vaikai atkreipia
dėmesį į tai, kokią geometrinės figūros spalva pasirinks, sekantis žingsnis: skaičiai. Geometrinių figūrų kiekį deda tokį, koks skaičius yra nurodytas. Figūros privalo būti vienodos formos ir spalvos. Atkreipia dėmesį į tai, kad skaičius 4 ir 6 yra violetinės spalvos
kurios nėra. Šių skaičių talpyklos liks neužpildytos. Žaidimo eigoje galima įtvirtinti spalvas ir geometrinių figūrų pavadinimus.
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„PAPUOŠKIM SKAIČIŲ“
Sandra Naujokaitienė
Šakių lopšelis - darželis „Berželis“
Anotacija (trumpas aprašymas)
Išsirenkamas įlaminuotas skaičius. Pasiūloma pasirinkti plastilino spalvą. Plastiliną
gnaibome piršteliais ir klijuojame ant lapo, pažymėtose vietose. Kai veikla užbaigiama,
galima pasiūlyti patreniruoti pirštelius ir plastiliną nuo lapo nulipdyti .
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„PAPUOŠK MANE“
Birutė Navickienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Varpelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Trafaretų varstymas ir kaspinėlių rišimas.
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KORTELĖS SU SEGTUKAIS
Barbara Novoslavskaja
Vilniaus lopšelis - darželis „Berželis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta smulkiomis motorikos lavinimui.
Tikslas: Įsukti kamštukus remiantis skaičiais. Įsukti atitinkamus kamštukus.
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,,LINKSMIEJI PIRŠTELIAI‘‘
Miroslava Oklinskienė
Pabradės lopšelis - darželis ,,Varpelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Tikslas – supažindinti vaikus su pirštukų pavadinimais, jų eiliškumu, įtvirtinti skaičiavimą penkių ribose.
Uždaviniai: skatinti vaikus žaisti įvairius pirštukų žaidimus, lavinti smulkiąją motoriką, kalbos įgūdžius.
Pasaka ,,Piršteliai, kurie susipyko‘‘ (7 nerti pirštukai)
Pasakotojas: gyveno kar tą penki maži pir štukai:
Nykštys - pirmasis pirštukas vadinas Nykštys, jis niekad nosytės daugiau
nekrapštys;
Smaližius – antrasis pirštukas Smaližiaus vardu, jis lenda ir sukas, kur
būna saldu;
Didysis – trečiasis pirštukas Didysis vardu, su juo kibirėlį per kiemą nešu;
Bevardis – ketvirtas pirštukas Bevardis vardu;
Mažylis – o penktas pirštukas mažiausias visų, todėl ir vadinas Mažylio
vardu.
Pasakotojas: gražiai pir štukai gyveno, visur kar tu ėjo, kar tu žaidė,
pramogavo. Bet vieną dieną pirštukai niekaip negalėjo susitarti, ką jiems
veikti ir ėmė pyktis:
Mažylis – žaidžiam ,,slėpynių‘‘; visi – nenorim.
Smaližius – žaidžiam ,,valgoma – nevalgoma‘‘, visi – nenorim.
Nykštys – aš einu pagulėti medžių pavėsyje.
Bevardis – o aš einu prie upės žvejoti.
Pasakotojas: taip ginčijosi pir štukai, kol galų gale susipyko ir nenorėjo kartu žaisti, šnekėtis ir net kartu gyventi nenorėjo, kad kiekvienas
galėtų veikti, ką nori.
Mažylis nuspr endė: aš einu pasivaikščioti į mišką, uogyčių pr isir inksiu.
Pasakotojas: ėjo ėjo pir štukas, kol pamatė vilką.
Vilkas : aūūūūūū, pir štuk, kaip ger ai, kad tave sutikau. Esu labai alkanas ir dabar tave am ir suvalgysiu.
Pirštukas ėmė ver kti: Vilke, pažiūr ėk, koks aš mažytis, tu juk nieko nepajusi mane pr ar ijęs. Ger iau eime, paieškosime
mano brolio – tada galėsi mus abu suvalgyti.
Vilkas: ger a mintis.
Pasakotojas: susikabino abu už r ankų ir nuėjo ieškoti kitų br olių. Ėjo, ėjo, žiūr i pr ie ežer ėlio sėdi ir žuveles gaudo
Bevardis pirštukas.
Vilkas seilę var vina ir sako: oi, kaip ger ai, dabar aš galėsiu jus abu am ir pr ar yti.
Bevardis: pakentėk, vilke, dar tr uputį – juk tik ant vieno danties tau mūsų užteks. Einam surasim dar pirštukų ir tada jau
galėsi sočiai užkąsti.
Vilkas: gal ir tiesa (eina tr yse).
Pasakotojas: ėjo ėjo ir visi pr iėjo pievelę, o ten Didysis pir štelis su dr ugeliu ir bor užėle laksto.
Vilkas: dabar visus pr ar ysiu.
Didysis – pakentėk, vilke, dar mus ne visus radai.
Pasakotojas: toliau žygiavo pir štukai, kol pr iėjo upelį. O ten Smaližius maudosi.
Smaližius: kaip smagu taškytis (pamatęs vilką išsigando)
Vilkas: dabar tai visus pr ar ysiu.
Smaližius: vilke, palauk, tau tiek nedaug liko laukti, beliko sur asti penktą pir štuką.
Vilkas: ger ai, bet kaip jį sur asim – daugiau nebelauksim, iš karto jus visus prarysiu, nes labai alkanas esu.
Pasakotojas: visi ėjo ėjo, kol pr iėjo sodą. O ten po obelim Nykštys snaudžia.
Visi pirštukai: kelkis, kelkis (apsidžiaugė visi susitikę).
Vilkas: tai dabar skaniai pavakar ieniausiu.
Pirštukai susikabino už rankyčių.
Nykštys: vilke, kol mes buvom atskir ai, mes buvom tik atskir i pir štukai, o visi kar tu – mes ranka. Tik pabandyk prie
mūsų lįsti, taip tau duosim į kailį, kad daugiau niekada nenorėsi lįsti prie mažų pirštukų.
Vilkas: bijau, bijau, bijau ir nudūmė į mišką.
Pasakotojas: pamatė vilkas, kokie stipr ūs tapo pir šteliai, išsigando ir pabėgo. O pir šteliai smagiai uždainavo dr augų
dainelę.
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„SPALVOTI RATAI“
Dalia Orlakienė
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Anotacija (trumpas aprašymas).
I varstymas
Priemonės: 7 skirtingų spalvų ratai (baltas, juodas, rudas, raudonas, žalias, mėlynas,
geltonas); 7 spalvų raišteliai (baltas, juodas, rudas, raudonas, žalias, mėlynas, geltonas);
Maišelis raišteliams sudėti.
Eiga: vaikas/mokinys iš maišelio ištraukia raištelį ir pagal jo spalvą turi paimti tos
spalvos ratą. Pasirinktoje skylutėje užriša vieną raištelio galą, o tada varsto. Galima kurti
raštą, verti į kas antrą skylutę ir t.t.
II kaišiojimas
Priemonės: 7 skirtingų spalvų ratai (baltas, juodas, rudas, raudonas, žalias, mėlynas,
geltonas); Flomasterių kamšteliai (juodi, rudi, raudoni, žali, mėlyni, geltoni) jų reiktų
tiek, kiek rate skylučių;
Dėžutė kamšteliams sudėti.
Eiga: Kamšteliai dėžutėje sumaišomi, vaikas/mokinys turi surasti reikiamos spalvos
kamštelį ir užpildyti spalvoto rato skylutes.
Žaidžiant žaidimą lavės vaiko/mokinio smulkioji motorika, rankos/akies koordinacija, kalbiniai įgūdžiai, pastabumas. Vaikas/mokinys atpažins ir įvardins spalvas.
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„MANO APLINKA“
Dalia Orlakienė
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonės: skylėta kartono lenta su vaizdu iš aplinkos; Spalvoti raišteliai; Detalės
(debesėlis, gėlė, žvaigždutė ir t.t.) su skylutėmis.
Eiga: vaikui/mokiniui pateikiama žaidimo lenta ir atskiros detalės. Užduotis sukurti
savo aplinką. Vaikas/mokinys raištelių pagalba pririša detales į jiems tinkančias vietas
(pvz. lapelį ant medžio, debesėlį virš namo ir t.t.).
Žaidžiant žaidimą lavės vaiko/mokinio smulkioji motorika, rankos/akies koordinacija, kalbiniai įgūdžiai, pastabumas, erdvės suvokimas, orientacija. Vaikas/mokinys atpažins ir įvardins ne tik spalvas, bet ir aplinkoje esančius daiktus.
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„LIETAUS LAŠELIAI“
Genovaitė Orlovienė
Anykščių lopšelis - darželis ,,Žiogelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Lietaus lašeliai tęsiasi nuo debesėlio. Jie tamposi, gale yra žiedelis. Apačioje yra
skaičiai iki 5. Virš skaičių yra kabliukai. Vaikas turi pagal skaitmenį užkabinti tiek lietaus lašelių.
Lavinama smulkioji motorika, įtvirtinamas skaičiavimas iki 5, susipažįsta su skaitmenimis.
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„LINKSMIEJI SEGTUKAI“
Genovaitė Orlovienė
Anykščių vaikų lopšelis - darželis ,,Žiogelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Reikia prisegti tos spalvos segtuką, prie atitinkančios spalvos geometrinės figūros.
Galima lenktyniauti, kuris vaikas greičiau ir teisingai susegs. Galima segant įvardyti
spalvą, geometrinę figūra.
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„DARBŠČIOS ŽNYPLĖS“
Vida Paliutytė
Šilutės lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Komunikavimo, spalvų pažinimui, smulkiajai motorikai, dėmesiui lavinti.
Vaikai žnyplėmis paima vieną spalvotą kempinėlę ir deda į tos pačios spalvos kibirėlį. Garsiai pasako spalvos pavadinimą. Pirmiausiai dirba dešine, vėliau kaire ranka.
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„MOKAUSI SKAITYTI“
Reda Papreckienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta ikimokyklinio nuo 5-erių ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
Priemonę sudaro 22 laminuotos kortelės su paveikslėliais, bei jų pavadinimais iš 8
raidžių, kitoje kortelių pusėje yra 8 raidžių lentelės su paveikslėliais, nustačius paveikslėlio pavadinimo pirmą garsą ir sudėliojus raideles į lentelę, galima perskaityti pagrindinį
žodį, pasitikrinant ar teisingai perskaityta, atverčiama kita kortelės pusė, kurioje yra paveikslėlis ir pavadinimas. P.s. smulkiajai mototrikai tinkama priemonė, nes laminuotos
mažos raidelės, vaikams sudėtinga sugriebti, lavinamos pirštų pagalvėlės.
Uždaviniai:
- Atpažinti paveikslėlį, išgirsti ir pasakyti paveikslėlio pavadinimo pirmą garsą, surasti ir įstatyti į lentelę atitinkamą raidę;
- Sudėti raideles iš kairės į dešinę, ir bandyti perskaityti žodį;
- Pasitikrinant ar teisingai perskaityta, pažiūrėti į kitą kortelės pusę, palyginti raidžių
eiliškumą, aptarti paveikslėlį;
- Bandyti nukopijuoti raides flomasteriu, paskui nuvalyti drėgnomis servetėlėmis.
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„VIENAS DU, STATOM NAMĄ PAMAŽU…”
Lolita Paškauskaitė
Vilniaus lopšelis - darželis „Strazdelis”
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonės tikslas – lavinti ankstyvojo amžiaus vaikų smulkiąją motoriką taip stimuliuojant kalbinį aktyvumą. Priemonė skirta žaisti pirštukų žaidimus, skatinanti tarti garsus, skiemenis, žodžius, naudojant ketureilius eilėraštukus, sekant ir/ar vaidinant pasakas,
improvizuojant.
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„ŠVIESK SAULYTE“
Jolanta Paškevičienė
Vilkaviškio r. Kybartų lopšelis - darželis „Kregždutė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Paimkite plastikinį dubenėlį, kuris bus „saulytė“ ir imkite skalbinių segtukų, iš kurių
darysite „saulytei“ spindulius. Vaiko užduotis - iš spalvotų skalbinių segtukų išrinkti tinkamą spalvą „saulytės“ spinduliams ir prisegti prie plastikinio geltono dubenėlio.
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„MOKAUSI SKAIČIUOTI“
Jolanta Paškevičienė
Vilkaviškio r. Kybartų lopšelis - darželis „Kregždutė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Ant putplasčio gabaliukų užrašykite skaičius ir paruoškite smeigtukus su spalvotais
burbuliukais. Vaiko užduotis – į putplastį įsmeigti tiek adatėlių, kiek nurodo skaičius. Norėdami pasunkinti užduotį, paprašykite smeigti tik tam tikros spalvos adatėles.
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„MAKARONAI“
Judita Pavydienė
Širvintų lopšelis - darželis „Boružėlė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Makaronų vėrimas, ko gero, plačiausias būdas lavinti smulkiąją motoriką. Smeikite
iešmelius į plastiliną, naminę tešlą, kamštinę medžiagą ir varstykite ant jų viską, kas su
skylėmis, ar minkšta: uogas, baronkėles, makaronus, karpytus šiaudelius, spalvingas gumeles, karpyto kartono gabaliukus, įvairius žiedelius ir t.t. ir pan. Ką galima nuveikti su
makaronais dar: Surūšiuoti į atskirus indelius sudėti skirtingas makaronų rūšis (pagal formą, skaičių, raidę ar spalvą).
Išdėlioti formą. Dėlioti tiesiog į lygią eilę ar kitą formą – ant popieriaus ar audinio
nupieškite tiesią liniją, apskritimą ar keturkampį ir paprašykite vaiko jį apdėlioti makaroniukais. Pavyzdžiui, iš spiralinių makaronų gali gautis puikūs liūto karčiai.
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PIEŠIMAS PIRŠTUKAIS ANT PLĖVELĖS
Judita Pavydienė
Širvintų lopšelis - darželis „Boružėlė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Vaikas lavina pirštukus, susipažįsta su spalvomis, žaidžia jomis. piešia įvairias linijas, ornamentus, taškuoja pirštukais. Piešimas pirštais džiugina vaikučius, nes jie ne tik
kuria piešinį, mato skirtingas spalvas, bet ir jaučia dažų konsistenciją – jų temperatūrą,
drėgnumą, klampumą. Ši užduotis ypač tinka mažiesiems, kuriems dar sunku nulaikyti
pieštukus, teptukus.
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„SPALVOTI ŽIEDAI“
Ilona Pelenė
Šiaulių lopšelis - darželis „Rugiagėlė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Spalvotiems koteliams atrinkti tos pačios spalvos žiedelius ir įstatyti į tinkamos
spalvos kiaurymę. Laviname smulkiąją motoriką, loginį mąstymą, spalvų pažinimą, sakytinę kalbą (įvardina spalvą), akies ir rankos koordinaciją.
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„DIDELĖ(IS) – MAŽA(AS)...“
Vaida Pleikienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta 3-7 metų amžiaus vaikų kalbos ugdymui, garso „ž“ tarimo mokymui
ir įtvirtinimui žodžiuose, spalvų pavadinimų mokymui, žodyno plėtimui, bei daiktavardžio ir būdvardžio, daiktavardžio ir skaitvardžio derinimui, smulkiosios motorikos lavinimui.
Vaikas paėmęs vieną spalvotą žuvytę (didelę) turi priklijuoti prie tokios spalvos akvariumo (didelio). Mokant būdvardžio ir daiktavardžio derinimo, prašoma įvardyti spalvą
ir pavadinti daiktą. Pavyzdžiui, raudona žuvytė (vardininko linksnis). Nuėmus kortelę,
klausiama: „Ko neliko?“ – raudonos mažos žuvytės ir t. t. „Ką padėjai?“ – raudoną, mažą
žuvytę ir t.t.
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„PAJAUČIU IR ĮVARDINU“
Laima Plepienė
Kupiškio mokykla ,,Varpelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Šią priemonę naudoju ganėtinai ilgą laiką, ji tinka ir patinka specialiųjų poreikių turintiems vaikučiams , su kuriais dirbu.
Turime keletą jos panaudojimo būdų:
- Į nepermatomą maišelį sudedame laminuotus skaitmenis. Vaikas įkiša rankutę ir
išsitraukia vieną skaitmenį. Susiranda tokiu pačiu skaičiuku pažymėtą paveikslėlį ir lytėdamas jį apibūdina. Pvz. ežiukas šiurkštus, duria, badosi. Skatinu apie tą gyvūną papasakoti daugiau- kur gyvena, kuo minta, įvardinti kūno dalis ir pan. Kartu padeklamuojame
žinomą eilėraštuką, užmename ir spėjame mįslę.
- Tą patį veiksmą atliekame mesdami minkštą kauliuką. Suskaičiuojame iškritusių
taškelių skaičių , įvardiname skaitmenį ir apibūdiname paveikslėlį.
- Vaikui ant akių užrišame skepetaitę ir į rankytę paduodame vieną iš paveikslėlių.
Liesdamas, tyrinėdamas, čiuopdamas jis bando atspėti, koks tai gyvūnas. Pavykus, visada
paskatiname.
Pastebėjau, kad ši priemonė patinka, kelia susidomėjimą, skatina mąstyti, lavina
pojūčius, kalbą ir mąstymą, norą dirbti drauge. Bendra veikla džiugina ir motyvuoja.

149

„SPALVOTIEJI KAMŠTELIAI“
Zita Pranckėniene
Širvintų lopšelis - darželis „Boružėlė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Vaikas turi suvokti, kad skirtingi daiktai gali būti tokios pat spalvos. Kamštelius reikia
surūšiuoti pagal vienodą spalvą ir “pinceto” pagalba kamštelius užsukti ant indelio.
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„MEŠKIS RUDUDUTIS“
Zita Pranckėniene
Širvintų lopšelis - darželis „Boružėlė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Ši priemonė skirta derinti akių – rankų judesių koordinaciją, ugdo pastabumą. Vaikai
ridena spalvotus kamuoliukus į skylę.
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FOLIJOS GLAMŽYMAS
Vida Prašmutaitė
Alytaus lopšelis - darželis „Obelėlė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Glamžant folijos lapą padaryti juostelę. Iš folijos juostelės padaryti nurodytą raidę.
Atsiplėšti folijos gabalėlį. Suglamžyti. Spaudžiant tarp delnų sukamaisiais judesiais
suformuoti rutulį. Padaryti tiek rutulių, kiek nurodyta.
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„KOKS PIRMAS GARSAS?“
Lina Pukinienė
Klaipėdos lopšelis - darželis „Versmė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonės paskirtis:
- mokyti vaikus rašymo ir skaitymo pradmenų;
- avinti girdimąjį suvokimą;
- mokyti išskirti pirmą garsą;
- pažinti raides;
- skatinti motyvaciją;
- lavinti smulkiąją motoriką.
Priemonės panaudojimo variantai:
- garsiai įvardinti nupieštą daiktą, išskirti pirmą garsą ir segtuku pažymėti tinkamą
raidę;
- įrašyti pirmąją žodžio raidę; atlikti garsinę analizę ir sintezę.
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„RAMUNĖ“
Rasa Pupininkienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Žilvitis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė „RAMUNĖ“ skirta 4-5 metų amžiaus vaikams, lavinti rankų pirštų smulkiąją motoriką, lavinant taktilinius jutimus, liečiant smulkias sagas ir mokant detales tiksliai įkišti į kišenę.
Priemonę sudaro pagrindas, ant kurio pažymėti skaitmenys. Su vaikais aptariama
skaičiaus kiekio sandara. Vaikai paeiliui ima po vieną detalę, liečia sagas ir skaičiuoja.
Randa skaičiaus atitikmenį ir įkiša į kišenę.
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,,KAMŠTELIŲ ŽAIDIMAS“
Ieva Pūrienė
Kauno ,,Nemuno“ mokykla
Anotacija (trumpas aprašymas).
Kamštelių žaidimas, puiki edukacinė priemonė tinkanti 2-4 metų vaikams, kuri padeda pažinti spalvas, lavina vaikų smulkiąją motoriką, rankų - akių koordinaciją.
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„SUDĖK PAVEIKSLĖLĮ IŠ GEOMETRINIŲ FORMŲ“
Violeta Račkausienė
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Sudėti paveikslėlį iš geometrinių formų. Vaikas pagal žodinę instrukciją arba savarankiškai sudeda pasirinktą paveikslėlį iš geometrinių formų. Atliekamą veiksmą įvardina.
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„JUOSTELIŲ ŽAISMAS“
Gitana Ramoškienė
Radviliškio lopšelis - darželis „Eglutė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta 4-6m. vaikams. Tikslas lavinti mąstymą, dėmesio koncentraciją. Lavinti pirštų, rankų, riešo judesius, spalvų pažinimas. Darbas su priemonė. Padarytos kortelės tinkamos juostelėms pinti. Juostelės padarytos iš spalvoto popieriaus. Iš supintų
spalvotų juostelių gaunasi ornamentų kilimėlis. Galima pinti ir įvairius siūlus (šiurkščius,
švelnius, storus, plonus, įvairių spalvų).
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KONDITERINĖS ŽNYPLĖS
Elvyra Riabceva
Vilniaus lopšelis - darželis „Šilelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Aš pristatau smulkiąją motoriką (ir ne tik) lavinančią nesudėtingą žaidimų priemone, kuria galite visa laka turėti po ranka, kuri skatina vaikus mokintis valdyti ranką ir
pirštus. Lavinimo sritys: judesių tikslumas, riešo raumenų miklumas, savarankiškumo
skatinimas, smulkioji motorika, vystoma vaizduotė ir išradingumas. Rekomenduojamas
amžius 2 m.
Ši buitinė smulkmena puikiai tinka „pincetinio“ griebimo lavinimui: spausdamas
smiliumi ir nykščiu spaustuko puseles vaikas treniruoja pirštukų raumenis .
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„LINKSMIEJI SEGTUKAI“
Valdona Rimašienė
Vilniaus lopšelis - darželis „Pabiručiai“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta segimo veiksmui įtvirtinti, rūšiavimui pagal spalvas, pagal gėlių
formas. Jei segimui naudojamos skirtingų geometrinių formų pagrindai, tai priemonė
padeda įsiminti geometrines formas.
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„SAGOS IR UŽTRAUKTUKAI“
Irena Rimkevicienė
Vilniaus lopšelis - darželis „Šilelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Metodinė priemonė skirta lavinti smulkiąją motoriką, akies ir rankos koordinaciją,
mąstymą, spalvų pažinimą, padeda sukaupti ir išlaikyti dėmesį, ugdo savarankiškumą ir
kasdienius įgūdžius, pasitikėjimą savimi. Aktyvindami pirštukų pagalvėles, plaštaką, riešą, skatiname vystytis kalbą ir intelektinę smegenų veiklą.
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LAVINAMOJI KNYGUTĖ ,,PELĖDŽIUKAS“
Irina Rybakova
Klaipėdos lopšelis - darželis „Linelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Lavinamoji knygutė ,,Pelėdžiukas“ padės ugdyti vaiko motoriką, vaizdinį suvokimą, pažintinius gebėjimus. Knygelėje 12 teminiai puslapiai, kuriuose mažylis ras įvairios veiklos:
- Pelėdžiukas sveikinasi su mažylių - mojuoja sparneliais;
- grybukus ir obuoliukus sudėti ant ežiuko;
- pakabinti ant eglutės žaisliukus, kiškučius pasodinti prie eglutes;
- padaryti senį besmegenį iš sniego kamuoliukų;
- parodyti, kaip plaukia antelė;
- rasti boružėlę;
- suskaičiuoti žirnius;
- parodyti, kaip plaukia banginis ir žuvytės;
- atidaryti langelį (diena-naktis), pamaitinti šuniuką kauliuku;
- vieną batelį - surišti, o kitą – prisegti.
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„MAŽŲ PIRŠTUKŲ MANKŠTELĖ“
Jūratė Rovienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonę sudaro: dvi medinės lentelės, spalvoti smeigtukai ir spalvotos gumelės.
Priemonės naudojimas: mėlyną (raudoną, žalią, geltoną) gumelę uždėk ant mėlynos
(raudonos, žalios, geltonos) spalvos smeigtukų; padaryk geometrinę figūrą ir pan.
Priemonė lavina:
- smulkiąją motoriką;
- akies – rankos koordinaciją;
- loginį mąstymą;
- erdvinį suvokimą;
- fantaziją.
Priemonė moko pažinti figūras ir spalvas.
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„LABIRINTAI“
Aušra Rumbutienė
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Ieškoma išėjimo iš labirinto, vedant pirštu ir sekant akimis piršto judėjimą .
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„OBUOLIUKAI“
Irena Ruškienė
Klaipėdos lopšelis - darželis „Du gaideliai“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Metodinė priemonė skirta lavinti smulkiąją motoriką. Naudojama spalvų pažinimui,
skaičiavimui iki 10.
Vaikas pasirenka norimos spalvos kamštelį ir jį užsuka ant tos pačios spalvos kaklelio. Klausiama:
- Kokios spalvos kamštelis?
- Kiek kamštelių užsuktų, kiek ne?
- Kas kabo ant obels?
- Kada kabo obuoliai ant obels?
- Kokie būna obuoliai?
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,,KĄ KALBA PIRŠTELIAI?“
Birutė Sabaliauskienė
Vilkaviškio lopšelis - darželis ,,Buratinas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonę sudaro:
- ,,Varlytė-pirštinė“ – vaiko emocijai palaikyti.
- 10 maišelių ant kurių užrašyti skaitmenys nuo 1 iki 10.
- 10 lėkštučių priemonėms sudėti.
Kiekviename maišelyje ir lėkštutėje daiktai. 1.Glamžytas popierius. 2.Kempinėlė.
3. Medinės kaladėlės. 4. Žaislai. 5. Plastikinės konstruktoriaus detalės. 6. Kriauklytė. 7.
Plastikinis maišelis. 8. Euro centai. 9. Sagos. 10.Vatos tamponėliai.
Vaikas liečia maišelį ir pasako kokie daiktai jame paslėpti. Šiuo atveju daiktai maišelyje ir lėkštutėje tie patys. Užduotį galima sunkinti. Daiktus sukeisti, sumaišyti, paprašyti, kad vaikas surastų tą maišelį kuriame slepiasi auklėtojos rodomas daiktas ir pan.
Arba auklėtoja paprašo, kad vaikas paimtų pvz. 3 numeriu pažymėtą maišelį ir liesdamas
atspėtų, kas jame slepiasi.
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„SIŪLAI SIŪLAI SUSIVYKIT...“
Inesa Sabaliauskienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Voveraitė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Ši priemonė skirta lavinti smulkiąją motoriką ir dėmesį.
Priemonės: violetinis (švelnaus siūlo), rožinis (šiurkštaus siūlo) siūlų kamuoliukai;
geltonas (viduje pripildytas smulkių, minkštų ir lengvų kamuoliukų) ir rožinis
(dygliuotas) kamuolėliai.
Žaidimo variantai:
- Paimti geltoną arba rožinį kamuolėlį ir išvyti siūlų kamuoliukus.
- Išvejant siūlų kamuoliukus žiūrint į veidrodį atlikti artikuliacijos lavinimo pratimus.
- Išvejant siūlų kamuoliukus tarti izoliuotą mokomą garsą, skiemenis arba žodžius.
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„KAMUOLĖLI, KAMUOLIUK, PASAKYKI, KAS ESI?“
Inesa Sabaliauskienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Voveraitė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Ši priemonė skirta lavinti smulkiąją motoriką, dėmesį, pažintinius gebėjimus, t.y.
daiktų ypatybių, savybių: spalvų, dydžių, formų.
Priemonės: rūšiavimo lėkštutės, indas „Raketa“ ir įvairiausių savybių kamuoliukai,
akių raištis.
Žaidimo variantai:
- Imti iš „Raketos“ po kamuoliuką ir jį apibūdinti pagal savybes: spalvą, dydį,
formą, svorį, kietumą.
- Atlikti 1 žaidimo variantą. Vėliau kamuoliukus surūšiuoti į lėkštutes pagal
savybes.
- Pastaruosius žaidimus atlikti užrištomis akimis.
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,,PAPUOŠKIME EGLUTĘ”
Ieva Saikuvienė
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
I variantas .Vaikas paima eglutės „žaisliuką“ (paveikslėlį), įvardija, nusako garso l
vietą žodyje ir, pagal žodinę instrukciją, jį pakabina (viršuje ,apačioje, kairėje, dešinėje ).
II variantas. Vaikas paima 2eglutės ,,žaisliukus”, kabina ant eglutės ir pasako sakinį
su jungtukais: ,,ir”, ,,o” (pagal žodinę instrukciją ir savarankiškai ).
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„PAGALIUKŲ FIGŪROS“
Jūratė Saudargienė
Šiaulių logopedinis lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Iš spalvotų skaičiavimo pagaliukų dėliojamos įvairios figūros pagal pavyzdį.
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„PAMAITINK“
Liucija Sidabrienė
Kybartų lopšelis - darželis ,,Kregždutė‘‘
Anotacija (trumpas aprašymas).
Vaikai renka giles ir maitina voveriuką. Gilę reikia įkišti į mažą skylutę. Žaidžiant
su priemone lavinasi vaiko akių ir pirštukų koordinacija, pirštukų raumenys, vaiko mąstymas, kalbos raida, dėmesys, pastabumas. Priemonė padeda suvokti aplinką.
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PIEŠIMAS ĮMAUTĖJE
Liucija Sidabrienė
Kybartų lopšelis - darželis ,,Kregždutė‘‘
Anotacija (trumpas aprašymas).
Į įmautę įdėti skirtingų spalvų guašo. Vaikas brauko įmotės paviršių pirštais, lieja
spalvas. Lavinasi rankų judesiai, rankų akies koordinacija, riešo, plaštakos, pirštų raumenys. Spalvų pažinimas.
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,,KUBAS“
Jurgita Simaitienė
Telšių lopšelis - darželis ,,Eglutė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonės pagalba vaikai lavina smulkiuosius pirštų raumenis, judesius, akių ir
rankų koordinaciją. Taip pat mokosi užsegti-atsegti sagas, užtraukti-atitraukti užtrauktuką, išverti ir iš naujo suverti raištelius, pažinti ir grupuoti spalvas lavinant judesio
krypties pajautimą. Priemonė suteikia galimybę sukaupti ir išlaikyti dėmesį, savarankiškumo, padeda patirti sėkmės džiaugsmą, ugdo pasitikėjimą savimi .
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„KALBANČIOS LAZDELĖS“
Rita Skromnienė
Visagino lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Žaidimas skirtas komunikavimo, pažinimo kompetencijoms plėtoti, 3-4 m. vaikams.
Ugdomoji priemonė plečia žodyną, moko sieti paveikslėlius su juose vaizduojamais
konkrečiais daiktais, juos pavadinti. Pastebėti, pavadinti ir nusakyti daiktų , gyvūnų, augalų požymius. Priemonė lavina vaikų dėmesį, loginį mąstymą, skaičiavimo įgūdžius, dydžio suvokimą (rasti dydžių priešingybes, įvardinti dydžius), skatina vaiko ir suaugusiojo
bendravimą.
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„RAŠYMAS KITAIP“
Inga Sorakienė
Šakių lopšelis - darželis „Klevelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonę sudaro kortelės su įvairiais ornamentais, kuriuos galima papildyti pasigaminant naujų kortelių. Kortelių skaičius neribojamas, čia pedagogas gali pažvelgti į tai
kūrybiškai. Pagrindinė rašymo priemonė – kukurūzai. Visas rašymas vyksta imant juos
pirštais, kaip rašymo priemonę ir dedant po vieną ant ornamento linijos. Naudojant šią
priemonę lavinama ne tik smulkioji motorika, bet taip ir akies-rankos koordinacija, pirmieji rašymo įgūdžiai. Be to, padeda vaikams sukoncentruoti dėmesį, susikaupti ir nusiraminti.
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„MEDELIS PUOŠIASI“
Rita Sriubienė
Kauno menų darželis „Etiudas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė „Medelis puošiasi“ skirta smulkiosios motorikos lavinimui, spalvų pažinimui. Vaikas medelį susideda pats. Ant jau sudėtų „šakų“ pagal spalvas sudeda veltinio
skritulėlius. Ant skritulėlių pagal spalvas sudeda karoliukus. Juos deda su pirštais arba su
ledų kastuvėliais arba su pagaliuku. Deda skritulėlį ar karoliuką ir įvardina spalvą.
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„PAVEIKSLAI“
Lina Stanaitienė
Kauno lopšelis - darželis „Klevelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Veikla „Paveikslai“ - smagus užsiėmimas priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams.
Veiklai reikia kelių rūšių dekoratyvinių akmenukų, kaštonų, kriauklių, makaronų ir kt.
Geriau naudoti smulkesnes detales. Ugdytiniai naudodamiesi gamtine medžiaga, dekoratyviniais akmenukais, makaronais ir ktkuria paveikslus, gyvūnus, vabzdžius, augalus ir
kt. Dėliojant šiuos paveikslus lavėja smulkioji motorika, judesių tikslumas, vizualinismotorinis gebėjimas, kūrybiškumas, pirštų judesiai, vaikai išlaiko dėmesį ilgesnį laiką.
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VEIKLOS LAVINANČIOS SMULKIĄJĄ MOTORIKĄ
IR PAŽINTINIUS GEBĖJIMUS
Rimutė Staškūnienė
Panevėžio lopšelis - darželis ,,Vaikystė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Tyrinėja, lygina, randa panašumus ir skirtumus, skaičiuoja mokosi skirti geometrines formas, panaudojant šviesos stalą.
Lavina akies – rankos koordinaciją, randa spalvas, formas, skaičiuoja, metant kamuoliukus į krepšelius.
Mokosi erdvinių sąvokų, braižo pirštu, pagaliuku, spaudžia formų trafaretus, struktūruotoje plokštumoje, ant drėgno smėlio.
Mokosi dydžių ir skaičiaus sąvokas, statydami įvairaus dydžio statinius, panaudojant maistinius indelius.
Randa formai išpjovą, ant specialaus stovo atlieka veiksmus su formomis.
Deda spalvotus trafaretus, skaičiuoja, randa tokią pat spalvą, liečiant įvairiaspalvę
medžiagą jaučia jos struktūrą.
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SKAIČIAVIMAS PAGALIUKAIS
Inga Stiopina
Kauno lopšelis - darželis „Klevelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Vaikas perskaito skaitmenį ir tuo pačiu ima pagaliuką. Pagaliukai dedami į skilutes, jų skaičius priklauso nuo šalia parašyto skaitmens. Lavinama smulkioji motorika,
akies – rankos koordinacija. Išmokstami skaičiai iki 10.
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„ĮSMEIK ŠIAUDELĮ“
Akvilė Stonienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Žiburėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta smulkiosios motorikos lavinimui, spalvų pažinimui, rūšiavimui,
geometrinių formų pažinimui ir pavadinimui. Priemonė pagaminta iš kartoninių dėžių
nudažytų guašu sumaišytu su lipalu, šiaudelių.
Veikla su priemone. Vaikai iš kibirėlio ima po vieną šiaudelį ir smeigia jį į tinkamos spalvos formą ar gyvatėlės vietą. Vaikai veikdami su šia priemone mokomi sukaupti ir išlaikyti dėmesį ir pabaigti pradėtą veiklą iki galo.
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„LAPAS-SPYGLYS“
Akvilė Stonienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Žiburėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta smulkiosios motorikos lavinimui, spalvų pažinimui, rūšiavimui,
medžių lapų pažinimui: lapuočiai-lapas, spygliuočiai-spyglys. Priemonė pagaminta iš
veltinio, tualetinio popieriaus ritinėlių, spalvoto kartono, beržo padėkliukų.
Veikla su priemone. Su vaikais imituojame vėjo pūtimą ir siūbuojančius medžius, išbarstome lapelius ir spyglius ant kilimo, o tada skambant M. K. Čiurlionio kūriniui
„Miškas“ renkame lapelius ir spygliukus ir metame juos į tinkamos spalvos medžio
„kamieną“.
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„VANDENYNO DUGNE“
Danguolė Stonienė
Šiaulių sanatorinis lopšelis - darželis „Pušelė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta vaikų smulkiosios motorikos lavinimui, kalbinių gebėjimų ugdymui. Ugdytinis paima iškarpytus paveikslėlius, padeda arba prilipdo ant pagrindo
(vandenyno dugno) ir sudėlioja įvairius smulkius daiktus ( sagas, kriaukleles, akmenėlius) bei juos pavadina.
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,,SPALVOTŲ FIGŪRŲ NAMUKAI“
Sonata Strumskienė
Rokiškio lopšelis - darželis ,,Nykštukas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
3 mediniai namukai į kuriuos reikia sumesti per kaminą (maža anga-leidžia figūras
mesti tik atitinkama kryptimi) skirtingų spalvų figūras. Raudonas į raudonomis figūrėlėmis puoštą namuką ir tt. Priemonė skirta spalvų, figūrų supažindinimui ir įtvirtinimui,
rankos riešo ir akies koordinacijai.

182

„SPALVŲ RATAS“
Sonata Strumskienė
Rokiškio lopšelis - darželis ,,Nykštukas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Ant spalvų rato vaikams reikia segtuku prisegt tokios pat spalvos daiktą ir jį pavadinti. Atlikdamas užduotį treniruoja pirštukų raumenis, o bandydamas segtukus segti ant
spalvų rato, lavina akių-pirštų koordinaciją.
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„VIŠTYTĖ LINKSMUTĖ“
Eglė Šaknaitytė
Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos
ikimokyklinio ugdymo skyrius „Vyturėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė „Vištytė Linksmutė” skirta 2-4 metų vaikų smulkiajai motorikai lavinti.
Vaikai mėgsta liesti, glostyti, nešioti Linksmutę, tyrinėti švelnią ir šiurkščią medžiagą, prisiūtas sagas, klostuotos medžiagos skiauteles, išsiuvinėtą snapą, ant kaklo esančius keičiamus įvairių spalvų ir medžiagų kaspinėlius, karolius ir pan.
Priemonę naudojame ryto rato metu, šventėse, aplinkos pažinimo, sakytinės kalbos,
skaičiavimo ir matavimo, meninės raiškos, estetinio suvokimo, tyrinėjimo, problemų
sprendimo, kūrybiškumo ir kitų sričių gebėjimams ugdyti(s).
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SPALVOTŲ BURBULIUKŲ RŪŠIAVIMAS
Saida Šaloninaitė
Šilutės lopšelis - darželis „Raudonkepuraitė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Dubenėlyje suberti įvairių spalvų geliniai burbuliukai. Ugdytinio užduotis – šaukštelio pagalba perdėti burbuliukus iš dubenio į kitus dubenėlius rūšiuojant juos pagal tas pačias, vienodas spalvas.
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„IŠMOK, PAŽINK, PAJUSK, SURASK“
Nida Šaparnienė
Rokiškio lopšelis - darželis „Varpelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta: smulkiosios motorikos lavinimui; spalvų, skaičių, įvairių paviršių
atpažinimui (šiurkštus-švelnus); sakytinės kalbos ugdymui; loginio mąstymo bei
vaizduotės lavinimui. Gali žaisti 1 arba 2 žaidėjai. Žaisdami seka pasaką (galima vilkas
ir septyni ožiukai) arba kuria savo pasakėles.
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„SKALBINIŲ SEGTUKAI“
Aistė Šilgalienė
Širvintų lopšelis - darželis „Boružėlė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Skalbinių segtukai „pincetinio“ griebimo lavinimui: spausdamas smiliumi ir nykščiu
spaustuko puseles vaikas treniruoja pirštukų raumenis, o bandydamas juos kur nors prisegti – pavyzdžiui, kėdutės atlošo ar aplink dubenėlio kraštą – lavina akių-pirštukų koordinaciją. Segtukus galima naudoti ir kaip pincetą – pavyzdžiui, segtuku sugriebti audinio skiautę ir perdėti ją iš vienos vietos į kitą.
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„SPALVUKAI“
Aistė Šilgalienė
Širvintų lopšelis - darželis „Boružėlė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Vaikas lavina pirštukų miklumą, rankyčių tikslumą, pagal spalvą rūšiuoja (mėto) kamuoliukus. Įvardina spalvas.
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„BOKŠTELIŲ VĖRIMAS“
Dalia Šimkienė
Anykščių lopšelis - darželis „Spindulėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Vaikams paruošta:
- lėkštutės su smulkiais makaronais;
- į plastilino gabaliukus susmeigti mediniai pagaliukai.
Vaikai ima po vieną makaroną ir veria (stato bokštelius).
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PIRŠTUKŲ MANKŠTELĖ SU KANKORĖŽIAIS
Dalia Šimkienė
Anykščių lopšelis - darželis „Spindulėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Deklamuojamas ketureilis (žodž. autorės)
Štai pirštukai mūs penki- ( dešine rankyte kankorėžis ridenamas ant kairiojo
delnuko).
Miklūs, darbštūs ir linksmi.
Šis nykštys, (kankorėžiu bakstelėti į nykštį).
Šis smaližius,(................į smaližių).
Šis didysis, (...............į didįjį).
Šis bevardis, (….............į bevardį).
O šis? Mažylis!(.............į mažylį).
(Tą patį kartoti su kita rankele).
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RĖMELIS DEKORAVIMUI
Aldona Štulienė
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta smulkiosios motorikos, akies – rankos koordinacijos, kūrybiškumo
lavinimui. Varstymui naudojamos įvairios juostelės, kaspinėliai, nunertos pynutės, audinių atraižos. Pasirenkant priemones dekoravimui, turtinamas žodynas – vaikai mokosi
apibūdinti savo darbelius - juostuotas, languotas, gėlėtas , spalvotas, raštuotas ir pan. Taip
pat sužino, ką reiškia žodžiai audinys, austi.
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„SPALVOTI KAMŠTELIAI“
Ina Švelnienė
Rokiškio lopšelis - darželis „Varpelis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta individuliai vaikų veiklai. Priemonę galima panaudoti ne tik smulkiajai motorikai lavinti, bet ir spalvų pažinimui, bei skaičiavimo mokymui. Vaikai gali
prisukti atitinkamos spalvos ir nurodytą skaičių kamštelių. Užduotys gali būti diferencijuojamos pagal vaikų amžių.
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„SPALVŲ BOKŠTAI“
Ieva Švėgždienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Žiburėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta pirštų, koordinuotų akių ir rankos judesių lavinimui, spalvų rūšiavimui.
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„SPALVŲ LABIRINTAI“
Ieva Švėgždienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Žiburėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta vaikų akies – rankos koordinacijai, riešui lavinti, pažinti spalvas.
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„UODEGYTĖS“
Ingrida Taraškė
Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis - darželis „Puriena“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta pagrindinėms spalvoms pažinti ir skirti, lavinti smulkiąją motoriką, mokyti suskaičiuoti iki 5.
Įvairių spalvų „paršeliai ir uodegytės“, pincetai, dubenėliai su smulkiomis kruopomis ir du kauliukai (vienas-spalvotas, kitas su skaičiais).
Pagal išridentą spalvotą kauliuką, vaikai pasirenką tokios pat spalvos
„paršelius“ (kiekvienas vaikas atskirai). Iš dubenėlio, kuriame yra smulkios kruopos, su
pincetu paima ir padeda ant „paršelio“ tiek „uodegyčių“, koks skaičius iškrito ridenant
skaičių kauliuką.
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„ATRAKINK SPYNAS“
Gintarė Tautkienė
Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis - darželis „Puriena“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų smulkiajai motorikai lavinti,
spalvų pažinimo įtvirtinimui, skaitmenų įsiminimui. Ant medinės lentutės, prie spynučių
sukabinti įvairūs, skirtingi raktai, kuriais reikia atrakinti nurodytas spynas. Raktai smulkūs, reikia pataikyti į spynos skylutes. Ne visi raktai tinka. Galima pasiūlyti vaikams atrakinti spynas, kurios pažymėtos atitinkamomis spalvomis. Siūloma atrakinti spynas ir
pagal nurodytus skaitmenis. Ugdantis orientacinius gebėjimus – pagal chronometro, smėlio laikrodžio ar kitų matavimo prietaisų rodmenis – atrakinti kuo greičiau ir daugiau
spynų.
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„STEBUKLINGAS MEDIS“
Vita Tavorienė, Sigita Denikytė
Šiaulių lopšelis - darželis ,,Eglutė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonę sudaro: medžio trafaretas; iš flicilinės medžiagos iškarpyti vaisių, gėlių,
lapų ir kt. trafaretai, pritaikyti veiksmams atlikti: perverti virvele ir užrišti, užsegti sagą,
suspausti metalines spaudes.
Vaikai atrenka atitinkamam metų laikui būdingus paveikslėlius; juos ant medžio prisega, perveria virvele ir pririša ar suspaudžia spaudėmis.
Priemonė skirta:
- Vėrimo, segimo, rišimo įgūdžiams formuoti ir tobulinti.
- Būdingiausiems metų laikų požymiams įvardinti, sakiniams sudaryti, pasakojimui
kurti.
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,,MIKLŪS PIRŠTUKAI“
Daina Tetereva
Šiaulių lopšelis - darželis ,,Bangelė‘‘
Anotacija (trumpas aprašymas).
Ant paruoštų nubrėžtų linijų vaikai dėlioja sagutes, pupeles, žirnius, limonado
kamštelius, kaštonus.
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,,PAMAITINK MANE“
Daina Tetereva
Šiaulių lopšelis - darželis ,,Bangelė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Į paruoštas išpjautas skylutes vaikai turi įdėti pupeles ir giles. Atitinkamai pagal skylučių dydį vaikai turi pagalvoti, kas įlys, o kas ne.
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„STEBUKLINGAS NAMELIS“
Gražina Toleikienė
Šilutės lopšelis - darželis „Raudonkepuraitė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Mobili priemonė tinka visiems amžiaus tarpsniams, nes suteikia laisvę modeliavimui ir panaudojimo galimybėms. Žadina smalsumą, kūrybiškumą, tinka individualiam ir
kūrybiškam žaidimui. Lavina vaizduotę, smulkiąją motoriką, kalbinius įgūdžius.
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„IŠDYKUSIOS RAIDELĖS“
Laimutė Toleikienė
Šilutės lopšelis - darželis „Raudonkepuraitė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Idėja kurti linksmas raidelės iš virtuvinių medinių šaukštų ir kitų įrankių kilo skaitant vaikams D.ir V. Sirtautų „Pasakaitė apie raides“. Šešiamečiai naudodami linksmąsias
raideles gali: vaidinti, inscenizuoti, kurti savo pasakėles, žaisti grupelėmis su draugais,
ugdytis skaitymo ir rašto pradmenis, išreikšti. Šis linksma netradicinė priemonė padeda
vaikams kritiškai mąstyti, ugdytis reikiamas kompetencijas.
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„MUZIKINĖS FIGŪROS“
Vita Trijonienė
Šiaulių sanatorinis lopšelis - darželis „Pušelė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonės skirtos kontrastingos muzikos klausymui liečiant sensorinius paviršius.
Skambant lėtai, ramiai muzikai pirštais liečiame minkštą, švelnų paviršių, o skambant
greitai ir linksmai- liečiame šiurkštų, ašrtų paviršių.
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„MUZIKOS ŽINGSNELIAI“
Vita Trijonienė
Šiaulių sanatorinis lopšelis - darželis „Pušelė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonės skirtos kontrastingos muzikos klausymui liečiant sensorinius paviršius.
Skambant lėtai, ramiai muzikai pirštais liečiame minkštą, švelnų paviršių, o skambant
greitai ir linksmai- liečiame šiurkštų, ašrtų paviršių.
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„GĖLĖS IR SKAIČIAI“
Audra Trumpiškienė
Kauno raj. Babtų lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų smulkiąją motoriką, skaičiavimo gebėjimus, kūrybiškumą.
Žaisdami vaikai skaičiuoja gėlės žiedlapius, pagal juos suranda skritulį (gėlės viduriuką) su atitinkamu skaičiumi ir juo puošia gėlę. Taip pat jie skatinami lyginti skaičius tarpusavyje, prisegant lapus prie gėlės koto vienu ar dviem daugiau (mažiau) negu
yra žiedlapių. Prisegdami gėlėms žiedlapius, vaikai lavina smulkiąją motoriką. Vaikai
taip pat gali fantazuoti iš gėlių dėliojant mozaikas, pievas, vainikus ir pan.
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„ŽUVYTĖS“
Zhanna Tseika
Vilniaus lopšelis - darželis „Vėrinėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Rišinėjimas, kaip ir siuvinėjimas bei varstymas – pratimai, tiesiogiai ir koncentruotai
lavinantys smulkiąją motoriką.
Atspausdintos žuvyčių figūrėles ir įlaminuotos. Su skylmušų pradurtos skylutės. Į jas
varstomos spalvotos virvutės.
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„KAS KĄ VALGO?“
Zhanna Tseika
Vilniaus lopšelis - darželis „Vėrinėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Puikiai lavina rankų pirštukų motoriką, vaizduotę, mąstymą, todėl greičiau išmokstama kalbėti.
Ant segtukų priklijuoti gyvūnėlių „veidukai“. Vaikui reikia surasti koks gyvūnėlis ką
valgo ir prisegti atitinkamą segtuką.
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„RUDENS GĖRYBĖS“
Dovilė Urbonė
Šiaulių lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonę sudaro: laminuotos rudens gėrybės (moliūgai, obuolys, gilė) ir rudeniniai
lapai su skylutėmis, raišteliai varstymui.
Priemonės naudojimas: raištelį įverti ir išverti pro skylutę.
Priemonės aprašymas:
- skatina susikaupti;
- ugdo kantrybę;
- lavina smulkiąją motoriką;
- lavina akies – rankos koordinaciją.
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„LAVINK PIRŠTUKUS“
Dovilė Urbonė
Šiaulių lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonę sudaro: atspausdinti keturi spalvoti paveikslėliai rudens tema, storas kartono popierius, spalvoti smeigtukai skirti kamštinei lentai.
Priemonės naudojimas: ant storo kartono popieriaus pasidedame spalvotą popieriaus lapą, o ant viršaus dedame vieną iš atspausdintų paveikslėlių. Pasiimame smeigtuką ir susmaigstome visus juodus taškelius. Kuomet visi taškeliai susmaigstyti, atkeliame
lapą ir matome gražų paveikslėlį.
Priemonės aprašymas:
- skatina susikaupti;
- ugdo kantrybę;
- lavina smulkiąją motoriką;
- lavina akių – rankų koordinaciją.
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„KŪLVERSTUKO UŽDUOTĖLĖS“
Rita Urbonienė
Šiauliai lopšelis - darželis „Ežerėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Tikslai ir idėjos:
- mokytis raidžių pagalba sudėti skiemenis, žodžius, rišliai, nuosekliai reikšti mintis;
- lavinti vaikų sakytinę ir rašytinę kalbą;
- ugdyti vaizduotę, kūrybiškumą.
Ugdymo priemonė skirta 5 – 7 metų amžiaus vaikams. Kūlverstukas sveikinasi su
vaikais ir pasiūlo išsirinkti norimą užduotėlę, kuri „slepiasi“ voke. Vaikai pasirenka
voką, auklėtojos pagalba perskaitoma užduotis. Vaikai taria garsus ir skiemenuoja žodžius, prisimena „stebuklingus“ žodelius, mena mįsles, seka pasakas. Kūlverstukas už
atliktą užduotį, paskatina vaikus.
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„GILIUKO PILIS“
Rita Vadoklienė
Trakų raj. Lentvario lopšelis - darželis ,,Šilas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta 5 - 6 metų vaikams lavinti smulkiosios motorikos įgūdžius bei pažinti spalvas.
Nuo pat mažens vaikai mėgsta kaišioti daiktus į įvairias skylutes ar išpjovas. Giliukų kaišiojimas į skylutes lavina judesio krypties pajautimą, spaudimo ir traukimo jėgą.
Vaikai išmoksta išlaikyti dėmesį ilgesniam laikui. Kad būtų įdomiau galima skaičiuoti
giliukus ar likusias namelyje skylutes.
Kitas būdas-susmaigstyti giliukus pagal spalvas į jiems tinkamas skylutes. Taip vaikai ugdo gebėjimą ne tik skirti, bet ir įvardyti spalvas.
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„DIDELIS IR MAŽAS NYKŠTUKAI“
Laura Vaičelienė, Dalia Žiukienė
Panevėžio lopšelis - darželis „Vaivorykštė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Parengta metodinė priemonė skirta ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikams.
Priemonė padės pažinti ir skirti spalvas, sąvokų suvokimą, plės vaikų žodyną, padės susikaupti darbui, nesiblaškyti, išlaukti savo eilės, lavinti smulkiąją motoriką.
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,,SVEČIUOSE PAS VOVERAITĘ“
Diana Valančienė
Šilutės lopšelis - darželis ,,Raudonkepuraitė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta stebėti ir pažinti aplinką bei gamtą, suteikti žinių apie voverės gyvenimo būdą, lavinti vaikų pirštukus, smulkiąją motoriką, taisyklingą garsų tarimą, plėtoti
bendravimo įgūdžius.
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,,NAMAI NAMUČIAI“
Diana Valančienė
Šilutės lopšelis - darželis ,,Raudonkepuraitė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Suteikti žinių apie ežiuko gyvenimo būdą, lavinti dėmesį, pastabumą, turtinti žodyną,
įtvirtinti garsažodžius :pušku pušku, tapu tapu. Vaikai mokomi grupuoti, klasifikuoti pagal
dydį, spalvą, formą, lavinti skaičiavimo įgūdžius, smulkiąją motoriką, ugdyti draugiškus
tarpusavio santykius.
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,,EMOCIJŲ DEBESĖLIS“
Edita Valančiūtė
Gargždų lopšelis - darželis „Gintarėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Atskrido mėlynas debesėlis. Jis būna įvairių nuotaikų, kartais linksmas, kartais liūdnas, būna tarsi žaibais laidytųsi, ar verkiantis (vaikai imituoja įvairias emocijas veido ir kūno išraiškomis). Debesėliai nusileido į jūsų delniukus ir pavirto rankutėmis.
Vaikai pavadina pirštus vardais su eilėraštuku, minko rankutes, kiša savo pirštus į pripūstus pirštus, sukišdami juos į rankytes. Kuria, dainuoja pagal sumanymą ir kūrybiškumą.
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„IŠDĖLIOK FORMĄ“
Taura Varžukaitė
Kauno Aleksoto lopšelis - darželis
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė gali būti naudojama siekiant supažindinti vaikus su raidėmis, skaičiais,
įvairiomis formomis bei lavinant smulkiąją motoriką, akies – rankos koordinaciją. Ant
popieriaus lapo nupiešiamos pasirinktos linijos – tiesios, vertikalios, banguotos ar spiralės formos. Vaikams pasiūloma jas išdėlioti norimomis priemonėmis, pavyzdžiui, gamtine medžiaga: akmenukais, kaštonais, gilėmis ar stikliniais rutuliukais.
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„SPALVOTOS GUMYTĖS“
Vilija Vensaitė
Vilniaus lopšelis - darželis „Pabiručiai“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Spalvotu plastilinu prie kartono prilipdomi tokios pat spalvos išrašytų flomasterių
dangteliai. Gumytės maunamos ant paruoštų strypelių. Galima rūšiuoti pagal spalvas.
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„SMAGIOS SAGUTĖS“
Vilija Vensaitė
Vilniaus lopšelis - darželis „Pabiručiai“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Ant lipnios juostos klijuoti sagas. Ištiesus kelias juostas, galima rūšiuoti pagal spalvą ir dydį.
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„PAGAUK PELYTĘ!“
Dorota Verseckienė
Šalčininkų r. Eišiškių lopšelis - darželis „Žiburėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta lavinti, tikslinti smulkiuosius riešo, pirštų judesius. Pelytės pagamintos iš skirtingų spalvų veltinio, minkštos, malonios liesti. Virvutės ilgį galima pasirinkti
savo nuožiūrą. Ištempiame virvutę, pasiūlome vaikams, kas pirmas pagaus pelytę, sukant
pirštais medinį pagaliuką ir užsukant ant jo virvutę. Taip pat galima pasiūlyti vaikams, kol
jie užsukinės tarti garsus, kurių taisyklingą tarimą mokosi, skiemenis, eilėraštuką.

218

„ATRAKINK SPYNĄ“
Dorota Verseckienė
Šalčininkų r. Eišiškių lopšelis-darželis „Žiburėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Ši priemonė padeda vaikams ne tik lavinti smulkiąją motoriką, bet kartu koncentruoja
vaikų dėmesį ties atliekama veikla. Norint atidaryti spyną, reikia parinkti vieną iš aštuonių
raktų, reguliuoti jėgą piršteliuose, atidarant spyną , jeigu nepakankami stipriai pasuksi raktą, spyna neatsirakins. Tai vaikams puiki ir naudinga pramoga.
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,,MONSTRIUKŲ PIETŪS“
Kristina Vertelienė
Šiaulių lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta 5-7 m. amžiaus vaikams kūrybiškumui, raidžių pažinimui, pasakojimo, skaičiavimo įgūdžių tvirtinimui.
Priemonę sudaro: 4 plakatai „monstriukai“, 60-ies keramikinių akmenukų skirtingais raižiniais, įspaudais dekoruotų raidžių rinkinys. Vienu metu priemonė skirta 4
dalyviams. Ją galima naudoti ir grupinės veiklos metu. Priemonė padeda įsidėmėti skaitymo ir rašymo kryptį. Žaisdami su priemone vaikai gali:
- Rasti vienos rūšies raides, palyginti skirtingus jų atvaizdus, pagalvoti, į ką panašūs
įspaudai (žoles, gėles, vabzdžius, akmenis pan.), pastebėti formas, linijas.
- Dėlioti skiemenis, pavienius žodžius pagal pavyzdžius.
- Grupinės veiklos metu kurti istorijas (pvz., kaip susidraugauja, monstriukai)
- Skirti ir pavadinti spalvas.
- Skaičiuoti iki šešiasdešimties , atskaičiuoti, atlikti sudėties ir atimties veiksmus.
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„STEBUKLINGA KNYGELĖ“
Inga Vilkaitienė
Klaipėdos lopšelis - darželis „Versmė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Lavinamoji-mokomoji priemonė skirta rankų pirštų stimuliacijai, motorikos bei kalbos supratimo ugdymui, žodyno plėtojimui. Kiekvienas knygos puslapis, atlieka tam tikrą
funkciją: raidžių, skaičių pažinimas, susipažinimas su laikrodžiu, metų laikų, savaitės dienų, gamtos reiškinių pažinimas. Ši priemonė atrodo, kaip žaidimas, tačiau vaikai ja naudodamiesi išmoksta abėcėlę, skaitmenis, suvokia metų laikų kaitą, išmoksta matuoti laiką
dienomis, valandomis. Šia priemone ugdomi komunikavimo, pažinimo, socialiniai gebėjimai.
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,,KALBANČIOS VAIKO RANKELĖS“
Renata Viržintienė
Klaipėdos lopšelis - darželis ,,Inkarėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Metodinė priemonė skirta 4 – 6 metų amžiaus vaikams. Priemonė naudojama vaikų
kalbinių gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymui lavinant smulkiąją motoriką. Vaikai lavins
rankų, pirštų, riešo ir plaštakų judesius. Lavins mąstymą, atmintį, dėmesio koncentraciją.
Gebės daugiau ir aiškiau kalbėti. Priemonę galima plačiai naudoti individualioje ir grupinėje veikloje. Priemonę sudaro: lietuvių kalbos abėcėlės didžiųjų raidžių kortelės, spalvoti akmenukai, kriauklės, sagos, rutuliukai iš medžiagos, pagaliukai raidžių konstravimui, dėliojimui.
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„SURASK TINKAMOS SPALVOS IR DYDŽIO KAMUOLIUKĄ IR ĮMESK JĮ Į VAMZDĮ“
Vilija Višinskienė
Šilutės lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Tai priemonė motorikai lavinti: įvairių storių ir spalvų vamzdžių stovas, skirtas spalvų, dydžių suvokimui ir rankos judesių lavinimui.
Žaisdamas vaikas stengiasi rasti reikiamos spalvos ir dydžio kamuoliukus ir juos sumeta į tos pačios spalvos vamzdį. Vaikui tenka tiksliai pasistatyti ir dėžutes po vamzdžiais, į kurias ir sukrenta kamuoliukai.
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,,SURASK TOKIĄ PAT IR PRISEK SEGTUKAIS“
Zita Vyšniauskienė
Panevėžio lopšelis - darželis ,,Jūratė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta individualiai veiklai. Tai didelės ir mažos spalvotos geometrinės figūros. Vaikai pasirenka didelę geometrinę figūrą, ją įvardija, nusako spalvą. Suranda tokias pat, tik mažas geometrines figūras. Jas prisega prie didelės - skalbinių segtukais.
Parodo, kur yra didelė, kur - maža. Suskaičiuoja, suranda reikiamą skaitmenį.
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„SEKU, SEKU PASAKĄ“
Danutė Zaveckienė
Telšių lopšelis - darželis „Eglutė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta mokyti sekti, pasakoti pagal paveiksliukus. Sekdami segtuką su paveiksliuku lavinasi smulkioji motorika. Lavina vaikų kūrybiškumą, kalbą. Veikla suteikia
vaikams džiugių emocijų, mokosi išraiškingai sekti.
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„LINKSMOJI KIRMĖLAITĖ“
Danutė Zaveckienė
Telšių lopšelis - darželis „Eglutė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta mokyti pažinti spalvas, geometrinę figūrą apskritimą. Sagutes, kilpelės padeda sujungti kirmelaitę. O kad ji judėtų prilipinti spalvotas kojas.
Lavina smulkiąją motoriką, susikaupimą.
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„GUDRI ŽVEJYBA“
Dovilė Žalandauskienė
Plungės lopšelis – darželis „Vyturėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Žaidimas „Gudri žvejyba“. Skirta žaisti vaikams nuo 2 m. Priemonę sudaro - dvi
meškerės (medinio pagaliuko ir virvelės su magnetuku gaminys), 25 ranka siūtų skirtingų
spalvų dirbtinio veltinio žuvelių (po 3 mažas baltas, žalias, mėlynas, geltonas, žalias ir raudonas ir po 2 tokių pat spalvų didesnes žuveles) ir 10 indelių (5 didesni ir 5 mažesni atitinkama spalva pažymėti indeliai).
Žaidimas turi keletą sudėtingumo lygių.
Pirmas lygis – meškerės pagalba vaikas turi sukaupęs dėmesį pagauti žuvelę. Jei žaidžiama komandomis, sugavus visas žuveles skaičiuojamas rezultatas. Taip pat lyginama,
kuris vaikas pagavo daugiau didesnių žuvelių ar mažesnių.
Antras lygis – sugavus žuveles, jas sudėti į atitinkamos spalvos indą.
Trečias lygis – sugautas žuveles sudėti į atitinkamos spalvos ir dydžio indą. Taisyklėmis ir žaidimo būdais galima laviruoti pagal vaikų domėjimąsi ir pan.
Žaidimo metu lavinamas vaikų dėmesys, ugdoma kantrybė, pastabumas ir svarbiausia
tobulinami rankų ir pirštų judesiai.
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„IMU - RŪŠIUOJU“
Dovilė Žalandauskienė
Plungės lopšelis - darželis „Vyturėlis“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Žaidimas „Imu-rūšiuoju“. Skirta žaisti vaikams nuo 2 m. Priemonę sudaro 50 spalvotų (raudonų, geltonų, baltų, mėlynų, žalių) minkštų kamuoliukų, dviejų dydžių ir 10 indelių (didesnių ir mažesnių) pažymėtų reikiamomis spalvomis bei 3 plastikiniai pincetai.
Žaidimo metu pincetu reikia paimti kamuoliuką, jį dėti į atitinkamos spalvos ir dydžio indą. Su įgudusiais vaikais galima rungtyniauti. Padalijus kamuoliukus po vienodą
skaičių, žaisti, kas greičiau surūšiuos.
Žaidimo metu dirba visi vaikų pirštų raumenukai, ugdoma kantrybė, pastabumas, pasitikėjimas savimi.
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,,TARK MUS AIŠKIAI“
Nijolė Liucija Žilevičienė
Šiaulių lopšelis - darželis ,,Pasaka“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonę sudaro lentelė, kurios viršuje parašytos raidės S ir Š. (. Prie kiekvienos
raidės pritvirtintos virvelės), bei 20 kortelių su daiktų paveikslėliais. Vaikas turi ištarti
daikto pavadinimą, nustatyti, kuri raidė yra žodyje ir užverti kortelę prie tos raidės. Taip
ugdoma smulkioji motorika ir lavinama kalbinė klausa.
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„SURASK MANE“
Alma Žižniauskienė
Panevėžio lopšelis - darželis „Jūratė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė skirta 3 – 6 metų vaikams. Išdžiovintos dekoratyvinės pupelės arba kukuruzų branduoliai. Juose paslepiami įvairūs maži muliažiniai gyvūnėliai. Vaikas pirštukų pagalba turi surasti ir įvardinti ką surado.
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MEDŽIAGINIAI MAIŠELIAI SU PISTACIJŲ KEVALAIS
Egidija Žukienė
Šilutės lopšelis - darželis „Raudonkepuraitė“
Anotacija (trumpas aprašymas).
Priemonė padeda plėtoti vaiko žodyną žaidžiant, spontaniškai veikiant lavėja kūrybiniai gebėjimai, smulkioji motorika, tobulėja akies ir rankos koordinacija, plečiasi savęs pažinimo žinios, lavėja ritminė klausa.
Pavyzdžiui žaidžiant žaidinimą „Viru viru košę“.
- „Užkuriam ugnelę (judinami vienos rankos piršteliai iškelti į viršų);
- Dedame puodą košei virti (ant delniuko padedamas maišelis su pistacjų kevalais);
- Pilame vandens (rodome, kad pilame ir tariame ilgai „š“ raidę);
- Beriame miltų (imituojame piršteliais);
- Imame šaukštą (iškeliame rodomąjį pirštą);
- Verdame košę (maišome piršteliu maišelį) ir sakome žodžius:
Viru, viru košę, vaikai atsilošę.
Tam davė, tam davė, tam davė (badome piršteliu į maišelį),
o mažyliui nebeliko (maišelį imame pirštukais ir pabarškiname).
Vir vir vir pelytė tiltu,
smėleliu išpiltu (maišeliu žaidžiame lyg pelytė lakstytų, pavedžiojame vaikučiams, vaikai vieni kitiems).
Vir (šūktelim ir išmetame maišelį į viršų. Stengtis jį pagauti).
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AČIŪ...

Dėkojame visiems, pristačiusiems priemones ir veiklos idėjas.

Parodos „Jei piršteliai netingės, tai žodeliai
suskambės“ organizatoriai: Šiaulių logopedinio lopšelio - darželio auklėtojos Vaida Jančenkovienė, Kristina
Janušaitė, Ieva Marčiulionytė.

** Jei pastebėjote netikslumų, prašome informuoti organizatorius.
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