
GEROSIOS PATIRTIES BANKO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas,                                                    

sukūrimo metai  

Trumpas priemonės aprašymas, 

nurodant formą kaip parengta   

Autorius/ 

autoriai                                 

(pedagogo 

vardas, pavardė) 

Dalykas – tikslinė 

grupė  

Ugdymo įstaiga  

1.  ,,Spalvotos gumelės“ 

2018 m. 

Piemonę sudaro: 72 gumelės 

plaukams  (po 12 šešių spalvų(baltų, 

geltonų, mėlynų, oranţinių, raudonų, 

ţalių) gumelių), 32 laminuotos 

kortelės su uţduotimis. 

Ţaidimo tikslas: greičiau uţ kitus 

uţsimauti ant rankos pirštų spalvotas 

gumeles taip, kaip parodytą 

uţduoties kortelėje 

Raimonda 

Paldavičienė 

4-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

2.  „Geometrinės figūros“ 

2018 m. 

Įlaminuotos įvairaus dydţio, 

skirtingų spalvų geometrinės figūros. 

Pasakojimams ir istorijoms kurti, 

pavadinant figūras, sugalvojant 

vaizdingų ţodţių. 

Zenona 

Kurlinkutė 

4 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

3.  „Nykštukai padėjėjai“ 

2018 m. 

 

Priemonė skirta socialinės, 

komunikavimo ir paţinimo 

kompetencijos ugdymui. 

Priemonę sudaro : 

 kortelės su grupės vaikų 

Gitana 

Darginavičienė 

4-6 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 



nuotraukomis ir vardais 

 kortelės su savaitės dienų 

pavadinimais ir jų 

pavadinimą atitinkančiais 

simboliais (skrituliukais). 

 lentelė, kurioje prie 

kiekvienos savaitės dienos 

uţsirašo arba kopijuoja savo 

vardą vaikas. 

Kiekvieną dieną vaikai, kurie bus tos 

dienos auklėtojos padėjėjai, 

pasikabina korteles su savo 

nuotraukomis, prie atitinkamos 

savaitės dienos uţsirašo savo vardą. 

4.  “Mediniai riedučiai” 

2018 m. 

Priemonę sudaro 10 medinių 

ritinėlių, 10 cm. Ilgio, 3 cm. 

Skersmens. 

Pėdutės tampa “ţmogučiais” ir 

vaţiuoja riedučiais. Pėdutės “lygina 

skalbinius“. 

Pratimai skirti plokščiapėdystės 

profilaktikai. 

Laimutė 

Taučienė 

3 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

5.  „ Pėdutės dailininkės“ 

2018 m. 

Priemonę sudaro panaudoti  

flomasteriai. Ţaidimo eiga: basomis 

kojomis ţaisti su flomasteriais. 

Laimutė 

Taučienė 

3 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 



Atsisėdus kojos pirštais suimti 

flomasterį ir braukyti ant kilimo. 

Tikslas - pratimas skirtas stiprinti 

pėdų ir kojų raumenis. 

6.  „ Medţių pasaka” 

2018 m. 

Priemonę sudaro: ant kilimėlio 

prisiūti medţių siluetai su sagutėmis. 

Ţaidimo eiga: vaikai pagal metų 

laikus ant šakų segioja lapų, ţiedų, 

vaisių ir snaigių siluetus. 

Tikslas: smulkiosios motorikos 

įgūdţių lavinimas. 

Laimutė 

Taučienė 

3 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

7.  ,,Milţino pėda“ 

2019 m. 

Priemonę sudaro: 32 pėdos formos 

popierinės laminuotos kortelės. Ant 

jų surašytos didţiosios lietuvių 

kalbos  raidės. Pėdos dviejų spalvų . 

Ţaidimo tikslas : įtvirtinti ţinomas 

raides, kairė- dešinė pėda; 

Ţaidimo eiga: ant grindų išdėlioti 

(įvairiomis kryptimis) korteles: 

 Dedant paaiškinti, kad yra 

dešinės ir kairės pėdos 

atspaudai. Geltona- ţalia 

spalvų įtvirtinimui. 

 Lipant ant kortelės įvardinti 

raidės pavadinimą; 

Birutė 

Stonkuvienė 

5-6 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 



 Pasakyti ţodį prasidedantį 

tuo garsu; 

 Pasakyti ţodį kuriame būtų 

garsas... 

 Išvardinti vardus, daiktus,.. 

8.  ,,Atrakink spyną“ 

2019 m. 

Priemonę sudaro 10 ,,spynų“, 10 

,,raktų“. Popierinės laminuotos 

kortelės. 

Ţaidimo tikslas: Supaţindinti , 

įtvirtinti skaitmenis iki 10. 

Ţaidimo eiga: 

 Sudėti spynas pagal 

eiliškumą; 

 Surasti tokiu pat skaitmeniiu 

paţymėtą spyną ir raktą.  

Birutė 

Stonkuvienė 

5-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

9.  ,,Bateliai“ 

2019 m. 

 

Priemonę sudaro : keturių spalvų 

,dviejų dydţių laminuoti ,,batai“. 

Ţaidimo tikslas: skaičiavimo, 

,,Didelis-maţas“ įtvirtinimas. 

Ţaidimo eiga: 

 Rūšiuoti pagal spalvas; 

 Skaičiuoti batus  (sudėtis, 

atimtis, daugiau, maţiau) 

 ,,Didelis –maţas“ 

 

Birutė 

Stonkuvienė 

4-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 



10.  „Gėlių puokštė“ 

2017m. 

Ant kieto pagrindo - aplikuota 

medţiaginė vaza. Megztos, 8 įvairių 

spalvų gėlytės. Puošia vazą 

spalvotomis gėlėmis, sagstymo būdu. 

Sensorika, paţintinė veikla, sakytinė 

kalba, skaičiavimas ir matavimas, 

meninė raiška.  

Regina 

Kulbickienė 

2 – 4 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

11.  „Traukiny, ką veţi?“ 

2017m. 

Popieriniai ,įvairių spalvų, sujungti 

vagonėliai. Įvairių spalvų gėlės, 

darţovės, vaisiai, kiškiai, siuţetiniai 

paveikslėliai.  

Aplinkos paţinimas, sakytinė kalba, 

skaičiavimas ir matavimas  

Regina 

Kulbickienė 

3-6 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

12.  „Spalvų ir skaičių nameliai“ 

2018m. 

Popieriniai nameliai su atidaromais 

langeliais. Langeliuose  - skirtingos 

spalvos, skaičiai. Smulkūs siuţetiniai 

ţaisliukai.  

Sakytinė kalba, skaičiavimas, 

matavimas  

Regina 

Kulbickienė 

3 – 5 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

13.  „Kokia mano nuotaika?“ 

2018 m. 

Popieriniai lėlių veidukai. Veido 

dalys: akys, antakiai, nosis, lūpos, 

plaukai -pritvirtinti varţtukais. Jie 

leidţia keisti veido dalių padėtį. 

Emocijų suvokimas ir raiška, 

sakytinė kalba.  

Regina 

Kulbickienė 

3-6 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 



14.  „Spalvų ratukas“ 

2018 m. 

Ant didelio popierinio skritulio -

priklijuoti maţi skirtingų spalvų 

skrituliukai. Tokių pat spalvų 

skalbinių segtukai.  

Sensorika, skaičiavimas, matematika  

Regina 

Kulbickienė 

2-3 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

15.  „Siuţetinis kilimėlis“ 

2017 m. 

Siūtas, ţalios spalvos kilimėlis. 

Siuţetinės, medţiaginės aplikacijos: 

kiškis, meškutis, lapė, višta, 

viščiukai, įvairūs medţiai, debesėliai, 

saulė, įvairių spalvų gėlės.  

Meninė raiška, estetinis suvokimas, 

aplinkos paţinimas, skaičiavimas, 

matavimas, sakytinė kalba  

Regina 

Kulbickienė 

4-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

16.  „Stebuklinga prijuostė“ 

2017 m. 

Didelė prijuostė su skirtingų spalvų, 

geometrinių formų kišenėmis. 

Meninė raiška, sakytinė kalba, 

Skaičiavimas, matavimas  

Regina 

Kulbickienė 

3-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

17.  „Geometrinių formų dėţė“ 

2018 m. 

Kartoninė lenta su nupieštom 

geometrinėm formom. Medţiaginės, 

įvairių spalvų geometrinės formos 

prilipinti į atitinkančias vietas, pagal 

vienodas spalvas eilėmis, padrikai. 

Skaičiavimas, matavimas, sakytinė 

kalba. 

 

Regina 

Kulbickienė 

2-4 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 



18.  „Gėlių darţelis“ 

2017 m. 

Didelis kiaušinių įdėklas, 

nuspalvintas įvairiom spalvom, 

atspalviais. Išgaubtose vietose 

padarytos įpjovos. Popierinės įvairių 

spalvų gėlės priklijuotos ant ledų 

pagaliukų. Suranda į kokią vietą 

sodinti gėlę (pagal spalvą) ir įkiša 

pagaliuką su atitinkamos spalvos 

ţiedu.  

Tyrinėjimas, aplinkos paţinimas, 

skaičiavimas ir matavimas, sakytinė 

kalba.  

Regina 

Kulbickienė 

2- 3 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

19.  „Lėlių teatro dėţė“ 

2019 m. 

Batų dėţė apklijuota ţaliu krepiniu 

popieriumi. Skalbinių segtukai, ant 

jų uţklijuoti įvairių pasakų 

personaţai.  

Sakytinė kalba, kūrybiškumas  

Regina 

Kulbickienė 

 

3-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

20.  „Surūšiuok“ 

2018 m. 

Medinė lenta. Ant jos uţklijuoti 

įvairių spalvų kamštukai. Su plonom 

gumelėm, kamštukus padalinti po du, 

tris... Skaičiavimas ir matavimas.  

Regina 

Kulbickienė 

3–5 metų amţiaus 

vaikams  

L/d „Delfinas“ 

21.  „Kiaušinių keptuvė“ 

2018 m. 

Dvi vienkartinės lėkštės, jose 

išpjautos stalo teniso kamuoliuko 

dydţio išpjovos. Prie lėkštės 

priklijuotas pagaliukas (keptuvės 

Regina 

Kulbickienė 

3-5 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 



rankena). Stalo teniso kamuoliukai, 

balti - geltoni. Fizinis aktyvumas. 

22.  „Jūra banguoja“ 

2018 m. 

Spalvota medţiaga su dviem 

kamuolio dydţio iškarpom. 

Kamuolys.  

Fizinis aktyvumas.  

Regina 

Kulbickienė 

4-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

23.  „Boruţėlė septintaškė“ 

2018 m. 

Popierinės boruţėlės su skirtingu 

taškelių skaičiumi ant sparnų. 

Mediniai,  maţi segtukai.  

Aplinkos paţinimas, kalbos įgūdţių 

formavimas, skaičiavimas, 

smulkiosios motorikos lavinimas.  

Kornelija 

Kekienė 

3-5 metų amţiaus 

vaikams. 

 

L/d „Delfinas“ 

24.  „Emocijų pirštinės“ 

2018m. 

Guminės pirštinės su išpieštais 

veidukais: linksmi, liūdni, pikti... 

Vienkartiniai puodeliai su šiaudeliu. 

Emocijų suvokimas ir raiška, 

sakytinė kalba.  

Kornelija 

Kekienė 

3-5 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

25.  „Spalvotos nykštuko pasakos“ 

2018m. 

Pasiūtas kilimėlis, ant kurio 

pavaizduotos 9 pasakos. Pasakas 

jungia kelias, kuris veda pro mišką, 

pievą, eţerėlį, akmenėlį. Siuţetinės, 

medţiaginės aplikacijos: nykštukas, 

pagrandukas, ropė, ragana, vištelė ir 

gaidelis, auksinė ţuvelė, mėnulis, 

saulė, gėlės. Meninė raiška, aplinkos 

Kornelija 

Kekienė 

3-6 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 



paţinimas, skaičiavimas, spalvos, 

estetinis suvokimas, matavimas, 

krypties suvokimo formavimas, 

sakytinė kalba.  

26.  „Geometrinių formų dėlionė“ 

2018m. 

Įvairiaspalvės popierinės 

geometrinės figūrėlės. Paveikslėlis 

sudarytas iš geometrinių figūrų. 

Smulkiosios motorikos lavinimas, 

skaičiavimas, matavimas, kalbos 

įgūdţio formavimas.  

Kornelija 

Kekienė 

3-5 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

27.  „Medţiai“ 

2018m. 

Iš plokštės pagaminti medţiai: eglės 

ir lapuočiai. Ant jų įkaltos vinutės, 

šalia  priklijuoti skaičiai nuo 1 iki 10. 

Su plonom gumelėm, vinutes 

padalinti po dvi, tris... Arba sukabinti 

vinutes eilės tvarka.  

Skaičiavimas, matavimas ir 

geometrinių figūrų modeliavimas.  

Kornelija 

Kekienė 

3–5 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

28.  ,,Lavink rankelę“ 

2018 m. 

Rašybos Įgūdţių lavinimo priemonę 

sudaro 12 lentelės su įvairiais 

ornamentais ir vieta atkartojimui, 

rašikliai. 

Tikslas: lavinti vizualinę – motorinę 

judesių koordinaciją ir dėmesio 

sukaupimą.  

Elona Dapšienė 4-5 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 



29.  „Kojūkai“ 

2016 m. 

Skirta: stiprinti kojų, pėdų, rankų ir 

pirštų raumenis, lavinti judesių  

koordinaciją. 

„Kojūkai“ pagaminti iš medţio 

ripkų, kuriose per išgręţtas skyles  

perverta lininė virvutė. Ripkų 

skersmenį ir aukštį galima pasirinkti 

pagal vaikų amţių. 

Stanislava 

Pundziuvienė 

5-7 metų amţiais 

vaikams. 

L/d „Delfinas“ 

30.  „Rieda rateliukai“ 

2016 m. 

Priemonė skirta atlikti įvairius 

pratimus, kurie dirgina pėdą ir verčia 

refleksiškai susitraukti pėdos 

raumenis. Taip pat skirta kojų 

pirštais stumti ratelius, kuriuos 

galima suskaičiuoti. 

Pėdos masaţuojamos jas uţdėjus ant 

ratelių. Masaţas padeda raumenims 

atsipalaiduoti po fizinio krūvio. 

Masaţuojant pėdą veikiami 

refleksogeniniai taškai, todėl 

stimuliuojama vidaus organų veikla. 

Stanislava 

Pundziuvienė 

3-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

31.  „Medinės sągos“ 

2018 

Smulkiajai motorikai lavinti, pėdų 

raumenims stiprinti, skaičiavimui, 

dydţių mokymuisi. 

Stanislava 

Pundziuvienė 

3-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

32.  „Karolių vėrimas“ 

2017 m. 

Smulkiajai motorikai lavinti, dydţių 

mokimuisi, skaičiavimui, 

Stanislava 

Pundziuvienė 

3-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 



kūrybiniams ţaidimams.  

33.  „Golfo lazdos“ 

2018 m. 

Fiziniam aktyvumui skatinti Stanislava 

Pundziuvienė 

3-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

34.  Mini „futboliukas“ 

2018 m. 

Kvėpavimo pratimams, taiklumui 

lavinti. 

Stanislava 

Pundziuvienė 

3-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

35.  „Medinės ripkos“ 

2018 m. 

Fiziniam aktyvumui skatinti. Kūno 

koordinacijai, šoklumui lavinti, 

judėjimui su kliūtimis. 

Stanislava 

Pundziuvienė 

3-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

36.  „Mozaika“ 

2017 m. 

Smulkiajai motorikai lavinti, 

kūrybiškumui ugdyti, kvėpavimo 

pratimams, spalvų paţinimui, 

skaičiavimui. 

Stanislava 

Pundziuvienė 

3-7 metų amţiaus 

vaikams  

L/d „Delfinas“ 

37.  „Mediniai plaktukai“ 

2018 m. 

Rankų motorikai ir koordinacijai 

lavinti. 

Stanislava 

Pundziuvienė 

3-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

38.  „Medinės lazdelės“ 

2018 m. 

Fiziniam aktyvumui skatinti, stiprinti 

pėdos raumenis, kūrybiniams 

ţaidimams. 

Stanislava 

Pundziuvienė 

3-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

39.  „Moliūgai – taikiniai“ 

2017 m. 

Koordinacijai ir rankos taiklumui 

lavinti. 

Stanislava 

Pundziuvienė 

3-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

40.  „Sniego Seniai“ 

2017 m. 

Koordinacijai ir rankos taiklumui 

lavinti. 

Stanislava 

Pundziuvienė 

3-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

41.  Mediniai „Nasčiai“ 

2018 m. 

Koordinacijai, taisyklingai laikysenai 

lavinti. 

Stanislava 

Pundziuvienė 

3-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

42.  „Mediniai kelmeliai-kibirėliai“ 

2018 m. 

Fiziniam aktyvumui skatinti, kūno 

koordinacijai, šoklumui lavinti. 

Stanislava 

Pundziuvienė 

3-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 



Judėjimui su kliūtimis: apibėgti, 

apeiti, vingiuoti tarp kelmelių, 

uţlipti, nulipti, ridenti. 

43.  Hanteliai „Mes stipruoliai“ 

2018 m. 

Jėgos lavinimui, pečių juostos ir 

rankų raumenų stiprinimui. 

Stanislava 

Pundziuvienė 

3-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

44.  „Medinės sągos“ 

2018 m. 

Smulkiajai motorikai lavinti, pėdų 

raumenims stiprinti, skaičiavimui. 

Stanislava 

Pundziuvienė 

3-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

45.  „Masaţinis takelis“ 

2018 m. 

Plokščiapėdystės profilaktikai, 

skaičiavimui. 

Stanislava 

Pundziuvienė 

3-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

46.  „Švelniukai kamuoliukai“ 

2018 m. 

Kvėpavimo pratimams, spalvų 

paţinimui, skaičiavimui, lietimui. 

Stanislava 

Pundziuvienė 

3-7 metų amţiaus 

vaikams 

L/d „Delfinas“ 

 


