
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.  Didaktinė priemonė ,,Suskaičiuokime 

aveles“. 

 2018 m.  

 Tikslas: skatinti  vaikų norą 

skaičiuoti, padėti paţinti skaičiaus 

sąvoką, susieti skaičių su atitinkamu 

jo simboliu, paţinti skaitmenis nuo 1 

iki 10, suprasti ir vartoti sąvokas 

„vienas–daug“. Lavinti smulkiąją 

motoriką, akies ir rankos 

koordinaciją, spalvų paţinimą. 

Priemonę sudaro: 10 spalvotų avelių, 

ant kurių priklijuoti skirtingų spalvų 

apskritimai, spalvoti skaičiai nuo 1 

iki 10, skirtingų spalvų apskritimai. 

Priemonė  pagaminta iš popieriaus, 

laminuota. 

Jolanta 

Prialgauskienė, 

Jolanta 

Baltutienė 

Ikimokyklinis 

ugdymas 

Maţeikių lopšelis - 

darţelis ,,Pasaka“ 

2.  „Smalsučių miestas“. 

 2018 m. 

Smalsučių miestą sudaro 8 nameliai, 

ant kurių sukurtos uţduotys vaikams: 

Su pincetu surūšiuoti spalvotus 

Reda Zibertienė Ikimokyklinis 

ugdymas  

Maţeikių lopšelis - 

darţelis ,,Pasaka“ 



popieriukus; 

Šiaudelio pagalba namui sudėti 

langus, duris, stogą; 

Sudėti geometrines figūras į joms 

skirtas vietas; 

Uţpildyti namelio apvalius langelius 

plastelinu pagal spalvą, suskaičiuoti 

juos; 

Lytėjimo namelis, apibūdinti 

paviršiaus savybes; 

Skaičių namelis, kopijuoti, lankstyti 

skaičius iš vielutės; 

Dėlionių namelyje iš pupelių, 

akmenukų sudėti zigzagus; 

Skaičiavimo namelis: skaičiuoti ir 

dėti gamtinę medţiagą į skaičiukų 

šulinėlius. Priemonės reikalingos 

metodo taikymui: 8 lentelės su 

uţduotimis, plastelinas, gamtinė 

medţiaga, akmenukai, sėklos, 

šiaudeliai, vielutės, pincetai, 

spalvotos dėţutės. Gebėjimai, kurių 

ugdymui taikytinas metodas: 



smulkiosios motorikos, paţinimo, 

komunikavimo, judėjimo ir 

socialiniai gebėjimai. Ugdoma 

spalvos, formos, erdvės suvokimas. 

3.  „Spalvoti drabuţėliai“, 2018 metai Tai įvairių spalvų drabuţėliai iškirpti 

iš veltinio, pintos juostelės (ant jų 

drabuţėlius galima pakabinti) ir maţi 

spalvoti mediniai segtukai (su jais 

galima drabuţėlius prisegti). Tai 

priemonė – spalvų paţinimui, 

smulkiosios motorikos lavinimui, 

kalbos ugdymui, skaičiavimui, 

paţinimo kompetencijai lavinti. 

 Rima Rimienė Ikimokyklinis 

ugdymas 

Maţeikių lopšelis - 

darţelis ,,Pasaka“ 

4.   „Ţuvytės“ 

2017 m.   

Tikslas: lavinti vaikų kalbinius 

gebėjimus; 

Paskirtis: kalbinio dėmesio; 

kalbinės atminties lavinimui -  

įtvirtinant spalvų ir dydţių sąvokas; 

 gramatinio taisyklingumo mokymui 

– įtvirtinant galininko ir kilmininko 

linksnių naudojimą. 

 

 

Aušra 

Judkuvienė 

Logopediniams 

uţsiėmimams 

Ikimokyklinio 

amţiaus vaikams 

Maţeikių lopšelis - 

darţelis ,,Pasaka“ 



5.  „Skambantys garsai“ 

2018 m. 

Tikslas - lavinti ikimokyklinio vaikų 

girdimąjį suvokimą ir tobulinti 

spalvų paţinimą. 

Uţdavinys – mokyti atpaţinti, skirti 

neverbalinius garsus. 

Priemonės panaudojimo būdai 

 Atpaţink garsą 

 Išgirsk tokį patį garsą.  

 Iš kur sklinda garsas?  

Surasti porą pagal spalvą, pasakyti ar 

tos pačios spalvos dėţutė skamba 

tokiu pat garsu. 

Priemonę sudaro 18 apmegztų  

spalvotų indelių , uţpildytų 

penkiomis skirtingomis gamtinėmis 

medţiagomis. 

Ina 

Ramanauskienė 

Ikimokyklinis 

ugdymas 

Maţeikių lopšelis - 

darţelis ,,Pasaka“ 

6.  „Laiko suvokimas“, 2018m. 

 

Įlaminuotos paveikslėlių kortelės. 

Lavinti vaikų pojūtį laiko tėkmei, 

metų laikų pasikeitimams. 

Supaţindinama su laiko sąvokomis: 

rytas, vakaras, diena, naktis, para, 

savaitė, mėnuo, metai. Skatinama 

vaiką: orientuotis laike, išvardyti 

Vida Gelţinienė Priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

Maţeikių lopšelis - 

darţelis ,,Pasaka“ 



paros dalis, savaitės dienas, 

mėnesius, metų laikus; grupuoti ir 

apibendrinti. Priemonė padės 

įsidėmėti paros, mėnesių, metų laikų 

skiriamuosius poţymius, išmokti jų 

pavadinimus. Lavės vaikų dėmesys, 

atmintis, pastabumas, vaizduotė, 

plėsis ţodynas. 

7.  ,,Stalo lėlių teatro lėlės“, 2018metai. Tai įvairios megztos, pasiūtos iš 

natūralių medţiagų, veltos iš vilnos 

lėlės. Jos ugdo vaiko vaizduotės, 

kūrybiškumo, fantazijos galias. 

Vaikai jas panaudoja laisvuose 

kūrybiniuose ţaidimuose. Jų pagalba 

auklėtojos kuria vaidinimus. 

Vaidindami patys vaikai vysto 

gebėjimą atpasakoti, kurti dialogą, 

puoselėjamas kalbos sklandumas, 

turtinamas vaiko ţodynas. 

Dainora 

Šakinienė 

Stasė 

Pučkorienė 

Ikimokyklinis 

ugdymas 

Maţeikių lopšelis - 

darţelis ,,Pasaka“ 

8.  Didaktinė priemonė – ţaidimas  

„Spalvoti segtukai“ 

Priemonė naudojama pagal spalvas 

(raudona, geltona, mėlyna, ţalia) 

rūšiuoti segtukus, juos segant ant tos 

spalvos nunertų formų . 

Rasa Saltonienė  Priemonė skirta 

ankstyvojo amţiaus 

vaikams 

Maţeikių lopšelis - 

darţelis ,,Pasaka“ 



Priemonė skirta: 

paţinti ir pavadinti spalvas ; 

lavinti smulkiąją motoriką ; 

formuoti sensomotorinius jutimus. 

9.  Didaktinis ţaidimas‘‘ Paţink mane‘‘ 

2018 m. 

 

Priemonė skiriama individualiam 

darbui. 

Tai ţaismingas mokymąsis, kuris 

padės 

geriau išmokti skaičius, suprasti 

skaičių 

sandarą. Šią priemonę sudaro 10 

skirtingų skrituliukų, ant kiekvieno 

jų 

yra po atskirą skaičių nuo 1 iki 10. 

Regina 

Dapkienė 

Ikimokyklinis 

ugdymas 

Maţeikių lopšelis - 

darţelis ,,Pasaka“ 

10.  Vaidmeninis ţaislas  „ Linksmasis 

darţas“. 

2019 m. 

Šis vaidmeninis ţaislas pagamintas 

panaudojant medinę dėţę. Lysvėms 

formuoti panaudota medţiaga skirta 

vamzdţiams šiltinti, viską 

apdengiant veltinio medţiaga. 

Darţovės pasiūtos iš veltinio 

medţiagos, jų vidų uţpildant 

sintepono kamšalu. Ţaislo gamybai 

panaudotos medţiagos leidţia 

Vilma Kurkova  Ikimokyklinis 

ugdymas 

Maţeikių lopšelis - 

darţelis ,,Pasaka“ 



vaikams liečiant lavinti savo 

jutiminius gebėjimus. Darţovės labai 

spalvingos, todėl tai tinkama 

priemonė paţinti spalvas. Darţovės 

yra įvairių formų, taigi vaikai 

susipaţįsta su figūromis ir gali 

įvardinti panašumus ir skirtumus. 

Ţaidimas „Linksmasis darţas“ 

padeda jaunesnio amţiaus vaikams 

susipaţinti su darţovėmis, bei 

išmokti jų pavadinimus.  

Priemonę sudaro: medinė dėţė, 

kurioje yra suformuota lysvė į kurią 

vaikai sodina darţoves.  

11.  Kortelės ţodţiams sudėti. 

 2018m. 

 

 Komunikavimo kompetencijai 

ugdyti ( išgirsti pirmą ţodţio garsą, 

raidţių paţinimui, skaitymui). 

Rinkinį sudaro 27 didesnės kortelės 

su paveikslėliais viršutinėje eilutėje 

ir daug maţų kortelių su raidelėmis               

( po keletą kiekvienos) 

 Kortelėje tiek langelių, kiek ţodyje 

raidţių ( 5- 6 raidės). Viršutinėje 

Irena Ruibienė 

Asta 

Ţukauskiesnė 

Priešmokyklinės 

ugdymas 

Maţeikių lopšelis – 

darţelis „Pasaka“ 



eilėje suklijuoti įvairūs paveikslėliai, 

iš jų pavadinimų pirmųjų raidţių 

susideda  ţodis. Antroje eilėje į 

langelius vaikiai deda paveikslėlių 

ţodţių pirmas raidţių korteles. 

Sudėję visas raides perskaito ţodį.  

 


