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Spalvų pieštukas
Priemonė skirta mokėjimui mokytis, sakytinei kalbai, aplinkos pažinimui lavinti.
„Spalvų pieštukas“ skirtas 2 -3 metų vaikams spalvų pažinimui ir įtvirtinimui. Vaikas pasako spalvos pavadinimą, atverčia ją ir įvardija, kas gali būti tos spalvos.
Kortelės laikui bėgant yra pildomos naujomis spalvomis.

Parengė Asta Maminskaitė

Atrask savo vietą ir įmesk
Priemonė skirta komunikavimo, pažinimo kompetencijai, smulkiajai motorikai lavinti.
Priemonė pagaminta iš antrinių žaliavų - dėžės. Kad smagiau būtų žaisti,
dėžė dekoruota spalvota, lipnia plėvele. Dėžės viršutinėje dalyje padarytos įvairių geometrinių figūrų išpjovos. Vaikas atrenka, kokia kaladėlė
tilps į išpjovą, įmeta ją. Taip kiekvienai kaladėlei suranda savo vietą. Lavėja smulkioji motorika, rankų- akių koordinacija. Aiškinasi spalvas,
skaičiuoja, atsakinėja į klausimus.

Zita Vyšniauskienė

Spalvotos gėlytės
Priemonė skirta lavinti vaikų smulkiąją motoriką, pažinti spalvas. Tinkama ir vyresniems 4-6m. vaikams - skaičiavimui.
Vaikams (1-3 m.) reikia susegti segtukus ant gėlės vidurio pagal spalvas. Reikia atrinkti segtukus pagal viduriuko spalvą. Vyresnieji gali susegti nurodytą segtukų skaičių ant viduriuko.

Vitalija Tidikienė

Spalvotas kubelis
Priemonė skirta lavinti smulkiajai motorikai, spalvų pažinimui, skaičiavimui.
Ši priemonė daugiafunkcinė -1-3 metų vaikams tinka mesti į vairius smulkius daiktus į
vidų, galima su pirštais, galima su pincetu. Po to išimti spalvotus vamzdelius ir supilti
atgal indą.
Antra funkcija – pasirinkus spalvą, ją pavadinti ir atnešti tos spalvos daiktų.
Trečia - skaičiavimui skirta užduotis- įmesti tiek „pūkučių“, koks skaičius nurodytas
ant vamzdelio.

Zita Krupickienė

Skalbinių džiovyklė
Priemonė skirta sensorikos ir suvokimo vystymui, darbinės kompetencijos (dėmesio
koncentracijos ir valios) lavinimui.
Priemonė skirta smulkiosios motorikos lavinimui, kuri kaip žinia stimuliuoja ne tik
kalbos raidą, bet ir gerina pirštų, plaštakos, riešo, rankų–akių koordinaciją, ugdo vaikų dėmesį, atmintį, susikaupimą, kantrybę, padeda atpalaiduoti rankas, sumažina
protinį nuovargį. Vaikai spausdami sagtukus džiausto ant ištemptos virvės drabužius.

Monika Altaravičienė

Boružėlė
(Pirštų žaidimas)
Žaidimas skirtas akių žvilgsnį sieti su rankos (pirštų) judesiais, lavinti smulkiąją motoriką, plėsti vaiko žodyną, žadinti teigiamas emocijas, ugdyti atmintį
Pirštukų žaidimą galima naudoti įvairių veiklų metu, pvz. ryto rato pradžioje norint
sutelkti vaikų dėmesį tolesnei veiklai. Veiklos viduryje, sunkią veiklą pakeisti pirštukų žaidimu, kurio metu vaikai pailsės ir vėl galės grįžti prie buvusios veiklos. Veiklos
pabaigoje, kad vaikai veiklą pabaigtų kupini gerų emocijų. Pirštukų žaidimus galima
naudoti vaikų nuraminimui, dėmesio nukreipimui, pvz. vaikui atsisveikinus su tėvais
auklėtoja pradeda “Boružėlės” kelionę vaikui ant delniuko ir po truputį į pirštukų žaidimą įtraukia ir vaiką.
Lipo boružė lapu, (vienos rankos delną laikome horizontaliai, o kitos rankos pirštai
“lipa į kalną”. Kuo aukščiau lipa pirštukai, tuo vertikaliau laikome delną)
Papučiame orą į “boružę”
Nusirito... (laikome delną visiškai vertik aliai, o kitos rankos pirštukai greitai
barbena į ranką nuo viršaus į apačią)
Aaa…! (nustebę, išsigandę)

Kaip baisu! (laikom e delniukais galvą, vaizduojame kaip mums baisu)
Eis vėl boružė lapu, (vienos rankos delną laikome horizontaliai, o kitos rankos pirštai eina per delną link pirštų galų)
Savo mažučiu žingsniu. (pasiekus pirštų galus pakeičiame rankų padėtį: ranką,
kuri vaizdavo boružėlę, laikome horizontaliai, o kita ranka vaizduoja boružėlę. Boružėlė keliauja delnu nuo pirštų galiukų link riešo )
Ieškos boružė pietų... (iš rankų suformuojame žiūronus)
Tų skaniųjų amarų... (glostome sau pilvą)

Gintarė Laurinėnaitė

Linksmuoliai pingviniukai
Priemonė skirta pažinimo ir komunikavimo kompetencijoms lavinti.
Vaikai mokysis pažinti spalvas, jas rūšiuos ir įtvirtins, lavins kalbos įgūdžius, lavins smulkiąją motoriką, ugdys dėmesį ir susikaupimą, lavins loginį mstymą.

Ieva Zavistanavičiūtė – Boskė

Spalvoti kamuoliukai
Priemonė skirta Aplinkos pažinimo, sakytinės kalbos, skaičiavimo ir matavimo, mokėjimo
mokytis, tyrinėjimo kompetencijoms lavinti.
Vaikai įvardins, pakartos pagrindines kamuoliukų spalvas, žais, ridens, grupuos, dės kamuoliukus pagal spalvas.

Inga Abduveleva

Spalvos
Priemonė skirta aplinkos pažinimo, sakytinės kalbos, skaičiavimo ir matavimo, mokėjimo
mokytis, tyrinėjimo kompetencijoms lavinti.
Vaikai įvardins, pakartos pagrindines gėlyčių spalvas, grupuos, dės gėlytes į krepšelius pagal spalvas.

Inga Abduveleva

Segtukai ir spalvos
Priemonė skirta aplinkos pažinimo, sakytinės kalbos, skaičiavimo ir matavimo, mokėjimo mokytis, tyrinėjimo kompetencijoms lavinti.
Vaikai įvardins pagrindines spalvas, grupuos, atrinks, segs segtukus pagal spalvotus
skituliukus.

Inga Abduveleva

Lavinamoji knygelė „Pirštinė“
Priemonė skirta lavinti rišliąją kalbą, suvokimą ir mąstymą, smulkiąją motoriką,
spalvų pažinimą, aplinkos pažinimą.
Vaikai klausysis ir seks pasaką, improvizuos žaisdami su iliustracijomis, lavins smulkiąją motoriką atsegdami ir prisegdami detales. Knygelės detalės pritvirtintos lipniąja
juostele, tad gali būti nuimamos ir vėl prilipdomos.

Lina Lapinskienė

Gėlytė ir debesėlis
Priemonė skirta ankstyvojo amžiaus vaikams, pažintinei sričiai ugdyti(s), vaiko mokėjimui mokytis (spalvų įtvirtinimui, įvardinimui, smulkiųjų raumenų lavinimui, akies ir rankos koordinacijai lavinti, žodynui aktyvinti).
Priemonė skirta individualiam žaidimui. Vaikas įdės pagaliuką į skylutę, taip išpuošdamas.

Daiva Galvonienė

Minkštieji rutuliukai
Priemonė skirta ankstyvojo amžiaus vaikams, pažintinei sričiai ugdyti(s), vaiko mokėjimui mokytis (geometrinių formų suvokimui, spalvų įtvirtinimui, įvardinimui, smulkiųjų
raumenų lavinimui, akies ir rankos koordinacijai lavinti, žodynui aktyvinti).
Priemonė skirta individualiai veiklai. Vaikas deda į ertmes spalvotus minkštus rutuliukus, gali dėti spalvotą rutuliuką į atitinkamos spalvos ertmę.

Daiva Galvonienė

Spalvotos pagalvėlės
Priemonė skirta ankstyvojo amžiaus vaikams, ažintinei sričiai ugdyti(s), vaiko mokėjimui mokytis (geometrinių formų suvokimui, konstravimui, spalvų įtvirtinimui, įvardinimui, smulkiųjų raumenų lavinimui, akies ir rankos koordinacijai lavinti, žodynui aktyvinti, teatrinei veiklai).
Žaidžiama individualiai arba grupelėmis. Vaikai gali dėlioti vieną pagalvėlę ant kitos,

Daiva Galvonienė

Kojinė-lėlė
Priemonė skirta pažinimo, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijoms lavinti.
Be estetinio malonumo, žaismas kojinių-lėlių teatru ugdo vaikų vaizduotę, smalsumą,
bendravimą, domėjimąsi kūryba, prisideda prie rišliosios kalbos lavinimo, atminties,
atkaklumo, praplečia akiratį. Tad vaidindamas, inscenizuodamas, žiūrėdamas ar klausydamas sekamų pasakų, vaikas lavina klausymo ir kalbėjimo įgūdžius bei išmoksta
išreikšti save. 1-2 metų vaikai yra pasirengę paprasčiausiems scenarijams, su vienu
veikėju. Būdami 4-5 metų vaikai sugeba atlikti kelis veiksmus, kurie vienas kitą keičia iš eilės. Tad gali jau savarankiškai sekti pasakas, kurti pasakojimus.

Kristina Šimoliūnė

Raidžių dėlionė „Gyvatėlė“
Priemonė skirta komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijoms
lavinti.
Metodinę priemonę sudaro iš druskos tešlos pagamintos įvairių formų ir spalvų lietuviškos abėcėlės raidės,
iš kurių susideda gyvatėlės formos dėlionė.
Ši priemonė skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Ankstyvojo amžiaus vaikai gali
rūšiuoti raides pagal spalvas, jungti detales. Tikslas:













žadinti norą domėtis raidėmis;
formuoti skiemenų ir žodžių darybos įgūdžius;
mokytis taisyklingai tarti ilguosius-trumpuosius garsus;
skatinti ankstyvąjį skaitymą;
mokytis rašyti;
lavinti regimąjį suvokimą;
formuoti erdvinę orientaciją:
mokytis pažinti spalvas ir formas;
mokytis rūšiuoti pagal spalvas;
lavinti smulkiąją motoriką ir akių koordinaciją;
ugdyti pastabumą, gebėjimą sutelkti dėmesį, mąstymą, kantrybę.

Sandra Karvelienė

Muzikinis žaidimas ,,Rudenėlis“
Muzikinių žaidimų tikslas supažindinti su gamtos reiškiniais, transporto priemonėmis, ugdyti muzikinius gebėjimus. Mokytojas savo veikloje gali panaudoti šiuos žaidimus, aktyviai judėti pagal juos arba naudoti kaip muzikos klausymo kūrinėlius, atsižvelgiant kokio
rezultato tikisi: pasyvios ar aktyvios veiklos.
Žaidimai kurti pagal ankstyvojo amžiaus temas, išbandyti praktiškai.

Jolanta Valickienė

Jolanta Valickienė

Padėk nykštukui surasti savo namelį
Priemonė skirta pažinimo, komunikavimo, meninei kompetencijai lavinti. Tikslas: ugdyti
pažinimo bei skaičiavimo įgūdžius, aktyvinti vaikų žodyną.
Auklėtoja paprašo vaiko, kad kiekvienas nykštukas(mėlynas, raudonas, geltonas,žalias) surastų savo namelį pagal spalvą. Kartu su auklėtoja pakartoja spalvų pavadinimus ir suskaičiuoja kiek yra namelių. Nykštukams pasiklydus ir užėjus ne į savo namelį, ugdytinis turi
tai pastebėti ir parvesti nykštuką į jo spalvos namelį.

Vaida Apeikienė

Mano rankelės viską gali
Žaidimas skirtas pažinimo, komunikavimo, socialinės, mokėjimo mokytis kompetencijų lavinimui.
Priemonė skirta ankstyvojo amžiaus vaikams smulkiosios motorikos lavinimui, spalvų
pažinimui bei dydžio suvokimui, akių-rankų koordinacijos lavinimui; loginio mąstymo
skatinimui, komunikavimo ugdymui. Vaikai kamštelius gali atsukti/užsukti; į buteliuką
mesti makaronus, žirnius, šiaudelius ir pan. Taip pat vaikai gali pagal nurodytą spalvą
įmesti nurodytą skaičių daiktų ir t.t. Vienu metu gali žaisti 2- 4 vaikai.

Rūta Krivickienė
Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė

Linksmosios kirmėlytės
Ši priemonė skirta lavinti, komunikavimo, pažintinę, meninę, mokėjimo mokytis kompetencijas. padeda lavinti ugdytinių atmintį, pastabumą, sutelkti dėmesį.
2-3 metų amžiaus vaikams verti kamštelius ant raištelių yra sudėtingas, bet naudingas, susikaupimo reikalaujantis kūrybinis procesas. Ugdymo procese mažieji, lavindami pirštukus,
mokysis pažinti bei pavadinti pagrindines spalvas, išlaikyti dėmesį, patirti sėkmės džiaugsmą, pasitikėjimą savimi. Priemonė gali būti naudojama ir pradiniams skaičiavimo įgūdžiams formuoti.

Dalė Jonaitienė

Surask spalvą
Priemonė skirta skaičiavimui ir matavimui, sakytinei kalbai, fiziniam aktyvumui, mokėjimui mokytis, santykiams su suaugusiuoju ugdyti.
Metodinės priemonės tikslas - surasti ir įmesti pūkuotus kamuoliukus pagal spalvas. Priemonę sudaro: spalvota dėžutė, pūkuoti spalvoti kamuoliukai. Vaikas žaisdamas pažins pagrindines spalvas, lavins akies ir rankų judesių koordinaciją, smulkiąją motoriką.

Jurgita Adomonienė

Ežiukas be spygliukų
Priemonė skirta skaičiavimui ir matavimui, sakytinei kalbai, fiziniam aktyvumui, mokėjimui mokytis, santykiams su suaugusiuoju ugdyti.
Metodinės priemonės tikslas – į skylutes pataikyti ir sudėti ežiukui spygliukus (ausų krapštukus.). Priemonę sudaro: batų dėžutės dangtelis, ežiuko paveikslėlis, ausų krapštukai. Vaikas žaisdamas susipažins su ežiuku, sužinos, kad ežiukas turi spygliukus. Lavins akies ir
rankų judesių koordinaciją, smulkiąją motoriką.

Jurgita Adomonienė

Moliūgėlis
Priemonė skirta lavinti smulkiajai motorikai, pažinimui, mąstymui, kūrybiškumui, konsentracijai, pojūčiams ir lytėjimui.
Moliūgėlis turi kišenėles į kurias galima kaišioti sėklytes, jas skaičiuoti, rūšiuoti.

Jovita Laurinavičienė

Megztos ir siūtos pirštukinės lėlės
Šios priemonės skirtos kūrybiškumo, komunikavimo pažinimo, kompetencijos ugdymui.
Priemonių dėka ugdytiniai gebės pažinti lietuvių tautosaką, skirs gyvūnus, plėtos kūrybines
galias.

Jolanta Kėrienė
Violeta Balčiūnaitienė

Spalvoti pagaliukai

Žaidimas skirtas vaikų smulkiosios motorikos lavinimui: gerina pirštų, plaštakos, riešo,
rankų koordinaciją, bei spalvų pažinimui.
Žaidimą sudaro lentelė su skylutėmis, pagaliukai ir spalvoti šiaudeliai. Vaikai įsistato pagaliukus į lentelę ir veria šiaudelius pagal spalvas.

Valerija Navaruckienė

Gėlytės

Priemonė skirta pažinimo, komunikavimo, sveikatos kompetencijoms lavinti.
Priemonės tikslas- supažindinti vaikus su spalvomis, jas įtvirtinti, stiprinti smulkiąją motoriką. Ugdytinai suranda tokios pat spalvos burbuliukus, kokie yra gėlyčių viduriukai. Burbuliukus paima pirštukais, kam pavyksta su pincetu ir uždeda ant atitinkamos spalvos gėlytės
viduriuko. Žaisdami ugdytiniai lavina pirštukus ir mokosi pažinti spalvas.

Vilija Rudžiūnienė

Prisegam paukšteliam sparnelius
Priemonė skirta Kalbos ir komunikacijos, pažinimo kompetencijoms lavinti.
Priemonės tikslas - mokyti vaikus pavadinti spalvas, išskiriant spalvos pirmąją raidę, lavinti
smulkiąją motoriką prisegant paukšteliui sparną.

Simona Černiauskienė

Spalvoti zuikučiai
Priemonė skirta pažinimo, socialinė, kalbos kompetencijoms lavinti.
Priemonė skirta spalvų pažinimui. Vaikai atras spalvotiems zuikučiams uodegas pagal spalvą, įvardins spalvas.

Edita Lasienė

Ratelis “Kiškelis”
Ratelis skirtas pažinimo ir meninei kompetencijai lavinti.
Tikslas. Įtvirtinti žinias apie kiškį, kūrybiškai imituoti judesius. Ratelį galima žaisti laisvalaikiu, ugdomosios veiklos metu su vaikais kalbant apie gyvūnus.

Ratelio eiga:
Vaikai eina rateliu. Vienas vaikas stovi ratelio viduryje ir rankose laiko žaislą kiškutį.
Vaikai dainuoja;
Stovi kiškutis vidurį ratelio,
Mūsų kiškučio ilgos auselės (vaikai prideda pirštukus prie galvos, rodo kokios ilgos kiškio
ausys).
Stovi kiškukis vidurį ratelio.
Mūsų kiškučio plačios akelės (vaikai prideda pirštukus prie savo akių ir rodo, kokios
plačios kiškio akelės).
Stovi kiškutis vidurį ratelio,
Mūsų kiškučio greitos kojelės. (Vaikai bėga vietoje).
Stovi kiškutis vidurį ratelio,
Mūsų kiškučio striuka uodegėlė. (vaikai šiek tiek sulenkia kojas par kelius ir kraipo
klubus).
Stovi kiškutis vidurį ratelio,
Mūsų kiškutis graužia morkytę. (Vaikai prideda sugniaužtus kumščius prie lūpų ir
imituoja morkos graužimą).

Albina Kunigonienė

Spalvų ratas
Priemonė skirta asmeninės, socialinei, pažinimo sritims lavinti.
Tikslas – lavinti smulkiosios motorikos įgūdžius, spalvų pažinimą, dėmesio sutelkimą, atminties gerinimą. Vaikas užsuka dangtelius pagal spalvą.

Irma Viliūnė

Nuimk ir pridėk
Priemonė skirta kalbos, pažinimo, socialinei, sveikatos kompetencijoms lavinti.
Su priemone gali žaisti vienas vaikas arba kartu su suaugusiu. Paimant bet kurį žaisliuką,
vaikas pasakys jo pavadinimą, parodys ir pasakys kūno dalis. Žaisliukus galima keisti vietomis, sukuriant trumpą pasakojimą. Nuimant ir priklijuojant žaisliuką lavėja smulkioji motorika.

Sandra Belazaravičienė

Įridenk kamuoliuką

Priemonė skirta sveikatos kompetencijai lavinti.
Priemonė skirta judesių koordinacijai, nusiraminimui, dėmesio lavinimui. Vaikas judindamas priemonę turi pataikyti spalvotą kamuoliuką į angą.

Rasa Stulpinienė

Spalvoti dangteliai
Priemonė skirta pažinimo, meninei, sakytinės kalbos, skaičiavimo kompetencijoms.
Spalvų pažinimo lavinimas žaidimo metu. Žaidžiant susipažins su spalvomis, rūšiuos
dangtelius pagal spalvas, skaičiuos juos , sakys kokios yra spalvos dangtelis, žais su
dangteliais.

Jolanta Ragauskienė

Pasakų prijuostė
Skirta Kalbos, pažintinei ir meninei kompetencijoms lavinti.
Prijuostė skirta pasakų sekimui, improvizavimui. Visi objektai ir detalės nusilipdo ir gali
būti keičiamos pagal siužetą, tinka įvairioms pasakoms. Vaikai gali klausytis pasakos, patys improvizuoti sekdami.

Jolanta Lašinienė

Dėkojame Lietuvos pedagogėms dalyvavusioms projekte

