
Projekto „Žaidimai moko“ 

Veiklos programa 

Mėnuo, 
savaitė 
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Bendras vaikų erdvės ir laiko 
sąvokų patikrinimas. 

Numatomos veiklos aptarimas 
su vaikais. 

Sąvokos kairė- dešinė. 
Kairėn- dešinen. 

Vaikai susodinami ratu. Vyksta pedagogo aiškinimas, ko reikia išmokti, kad galėtume sėkmingai mokytis pirmoje klasėje. 
Užduotys:  
- Vaikai, susėdę ratu, turi po medinį pieštuką. Klausimas: kurioje rankoje laikome pieštuką?  Prisimename, kuri kairė, kuri 
dešinė vaikų ranka. Prašoma vaikų savo pieštuką perduoti dešinėje sėdinčiam draugui. Taip pieštukai gali sukti ratą, kiek 
pasirodys įdomu (5- 6 kartus). Mokytojui, ištarus STOP, vaikai nustoja dalintis pieštukais į dešinę.  
Pasakoma, kad dabar pieštuką turime grąžinti, perduodami jį draugui iš kairės. Akcentuojame, kad pieštukas keliauja 
kairėn.] 

- Kūrybinis darbas. Iškirpti didelių rodyklių. Išdalinti jas vaikams. Lentoje arba plakate jas klijuoti, kaip liepiama 

(kad rodyklė būtų nukreipta į kairę arba į dešinę). 
- mokomasi eilėraščio su lydimaisiais viso kūno judesiais. (Judesius susikuria pedagogės. Privalomi tik šuoliukai į kairę ir į 
dešinę puses). 

- Kiški, piški, beuodegi, 

 Rodyk, kaip nuo lapės bėgi. 

- Strykt kairėn, 

Strykt dešinėn 

Ir pasislepiu žolėn. 

- perlenkiamas popieriaus lapas pusiau. Vienoje pusėje bus piešiama saulė dešine ranka, kitoje- kaire. Klausimas: kuria 
ranka piešti lengviau? Akcentuoti, kad dešinė ranka pas daugumą yra darbininkė, o kairė pagalbininkė. 

Kairė  
 

 
 
 
 

Dešinė  

Savaitės darbas:  
- akcentuoti kairę- dešinę rankas, piešiant popieriaus lape kaire ir dešine rankomis (apvedžiojant delnus, piešiant veidukus 
ir kt.); 
- susėdus/sustojus ratu, siųsti daiktus (muzikos instrumentus, kamuolius ir kt.) į dešinę ir į kairę puses įvairiu greičiu, pagal 
mokytojo instrukciją (pvz.: į kairę, į dešinę, į dešinę, į dešinę, į kairę (klaidinantys variantai). 
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Aukštai- žemai Vaikai (sporto salėje, grupėje) sugula ant grindų. Auklėtoja prašo užsimerkti ir įsivaizduoti, kad guli prie jūros. Prašoma 
vaikų pasakyti, ką vaikai „mato“, įsivaizduoja esant aukštai, žemai. Akcentuojama, kad aukštai ten, kur mes nepasiekiame. 
Žemai- ant žemės, ten kur galima pasiekti ranka. 
Žaidimas. Žaidimui reikalinga agroplėvelė (2x2m). Agroplėvelės viduryje padėti tiek balionų, kiek yra vaikų. Kiekvieną 
balioną vaikai pasižymi kokiu nori simboliu. Grupė vaikų stoja aplink audinį ir lėtai kelia jį į viršų (vaikų rankos aukštai). 
Rankos aukštai laikomos, kol suskaičiuojama iki 3, tuomet nuleidžiamos žemyn. Vėl plėvelė keliama aukštyn. Saugoma, kad 
balionai nenukristų ant žemės. Aukštyn ir žemyn keliant audinį, svarbu akcentuoti aukštai-žemai. Vėliau žaidimą sunkinam- 
plėvelės kėlimas atliekamas keliant kaire arba vien dešine rankomis ir greitinant tempą. Veiksmus lydėti mokomomis 
sąvokomis. 
Užduotys: 
- Mokėmės eilėraštuką „Lipo, lipo“ (su pirštukų judesiais): 

 Susitiko du ežiukai, (vaikai sėdi. Nuo pirštų galiukų kelėnų link eina dviem pirštukais) 

 Lipo, lipo į kalniuką.(Pirštukais „lipa“ vis aukščiau, per liemenį, per kūną, kaklo link) 

 Lipo, lipo,                                                  

 Lipo, lipo, 

 Lipo, lipo, lipo, lipo, 

 Džiaugėsi, kad susitiko.(Suploja virš galvos) 

Tą patį eilėraštį atliekame ir atsistoję. Akcentuojame, kad lipti ežiukai pradėjo nuo apačios, nuo žemai. Lipo 

aukštyn- į viršų. 

- pildome lentelę. Kurie daiktai gali būti aukštai arba žemai (2 priedas). O kai kas gali būti tiek aukštai, tiek 

žemai. Kas? Klausimai pasvarstymui: kur gali būti lėktuvas? Kamuolys? Stalas? Obuolys? Ir pan. 

- darbas pagal instrukcijas (kūrybiniam darbui- plakatui).Išsikirpti įvairių spalvų rodykles. Vaikai, klausydami 

žodinių instrukcijų, ant durų jas priklijuoja nurodyta kryptimi (pvz.: nukreipk rodyklę į kairę, nukreipk rodyklę 

dešinėn, prikabink rodyklę aukštai, nukreiptą kairėn...).  

- 4 priedas. 
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Ilgas- trumpas-vienodi Žaidimas: Auklėtoja parodo, kuris siūlas vadinamas ilgu, o koks trumpu. Juos abu palygina. Vaikai iš mokytojos rankų 
traukia ilgus ir trumpus siūlus.  Pasideda siūlus priešais save. Pasiėmę ilgą siūlą, mažieji turi apvynioti jį apie pirštą. 
Nuvynioti. Tą patį daryti su trumpu siūlu. Klausimas: kurį siūlą vyniojote ilgiau? Kurį trumpiau? Kodėl?Lentoje arba 
popieriuje vaikai braižo ilgas ir trumpas juosteles skirtingomis spalvomis (pvz.: mėlynos- ilgos, žalios- trumpos). 

 
Auklėtoja ant grindų patiesia  juosteles/virvutes (pavyzdys nuotraukoje). Vaikų prašoma ŠALIA 
virvutėssudėti tokio pat ilgio liniją iš kaladėlių, iš kankorėžių... Lenktyniaujama grupėse. Veiklą 
organizuoti taip, kad būtų galima padaryti išvadą, jog trumpas atkarpas sudedame greičiau, o 
ilgas dėliojame ilgiau.  
Parodyti,kaip atrodo vienodo ilgio juostos, vienodo ūgio vaikai... 
 
Kūrybinis darbas. Priemonės: popierinės baltos juostelės, pieštukai, klijai, plakate nupieštas 

avytės kontūras.Pintinėje turėti prikarpytų ilgų ir trumpų baltų popierinių juostelių. Vaikams liepiama rasti ir išrinkti ilgas 
juosteles. Sukdami apie pieštuką juosteles, vaikai susuka „garbanėles“. Tai bus avytės vilna. Susuktus ruošinius priklijuoja 
ant avytės kontūro.  
 
Rašto darbai savaitei:taškelių jungimas į trumpus ir ilgus  brūkšnelius. (5 priedas). Pastaba: auklėtoja savo nuožiūra 
pateikia pavyzdžių taškelių lape. Šią užduotį rekomenduoju atlikti dažnai, kai tik randate laisvo laiko. 
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Kartojimo užduotys Žaidimas „Rask daiktą“. Vaikai susėda puslankiu. Priešais vaikus sėdasi du bendraamžiai. Šalia jų padėti keli žaislai 
(kamuolys, mašinėlė, lėlė, meškutis ir pan.). Vaikai klauso žodinių instrukcijų, kurį daiktą reikalinga paimti (pvz.: - paimk 
daiktą, esantį tau iš kairės; pakelk žaislą, kuris padėtas šalia dešinės tavo kojos ir pan.). stebintys gali padėti draugams 
žodžiais „šilta- šalta“, jei pastarieji klysta. Užduotis sunkinama užrišant akis. Rastą daiktą vaikai turi paliesti, patyrinėti ir 
pasakyti, kas čia toks. (Pastaba: prieš užrišant akis vaikai neturi matyti, kokius daiktus jūs išdėliojote). 
Žaidimai lauke (arba salėje). 1. Grupelei vaikų liepiama pakelti kairę ranką. Pasilenkti į dešinę pusę. Paeiti 2 žingsnius į 
kairę. Padaryti 3 šuoliukus aukštyn. Pritūpti 3 kartus ir pan. 
2. Grupė vaikų pasiskirsto į dvi grupeles.  Kiekviena komanda turi  po krepšelį įvairaus ilgio popierinių juostelių. Prieš 
bėgdamas iki nurodytos vietos, vaikas su savimi turi pasiimti po juostelę. Lenktyniavimo principu vaikai bėga iki nurodytos 
vietos ir stengiasi sujungti savo juosteles į vieną lygią juostą. Pabaigus estafetę aiškinamasi, kurios komandos juosta gavosi 
ilgesnė, o kurios trumpesnė? Kodėl? 
Rašto darbas. Priemonės: klijai, popieriaus lapas (A4), įvairių spalvų  iškirptos ilgos, trumpos juostelės (6- 8 vnt.).Vaikai 
išsisklaido po grupę. Sėdasi ant grindų. Mokomasi perlenkti popieriaus lapą į 4 dalis. Pakartojama, kur yra lapo viršus, 
apačia, kairė ir dešinė pusės. Mažiesiems liepiama žalią trumpą juostelę priklijuoti dešinėje lapo pusėje, aukštai; raudoną 
ilgą juostelę priklijuoti kairiajame kampe, žemai; mėlyną trumpą juostelę priklijuoti šalia raudonos ilgos ir pan. 
Bandymas. Greitai Vėlinės, todėl verta pabandyti uždegti ilgą ir trumpą žvakes. Padaryti išvadą, kad ilgoji žvakė dega ilgiau, 
o trumpoji- trumpiau.  
Pokalbis. Auklėtoja ant lango lipnia mase klijuoja popierines detales (rudeninį lapą, giliuką, šermukšnio uogą, popierinį 
ežiuką ir pan.). Vaikai turi pasakyti, kurioje vietoje prisegtas daiktas (kuriame lango krašte, aukštai ar žemai). Tą patį- 
klijavimą- gali atlikti ir vaikai, garsu aiškindami, kur daiktą klijuoja.  
Kūrybinis darbas grupelėmis.Mažieji mokinukai sėdasi/gulasi aplink tapeto lapą (1m x 60cm), po 4-5.Vaikams vokeliuose 
pateikiamos ilgesnės (2 vnt.) ir trumpesnės (4 vnt.)popierinės juostelės. Ant popieriaus lapo vaikai turi sukurti miestą. Prieš 
tai jie turi susiklijuoti namelius, kaip nurodyta paveikslėlyje. Iš ilgų juostelių jie klijuos namelių sienas. Iš trumpų- grindis, 
viršutinę namo dalį ir stogą. Langus,medžius, gatves ir žmones vaikai pieš kas kokius nori.  
 Namelio pavyzdys.:  
  
 
 
 
 
 
 
Taškelių jungimas. 
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Vardo pirmoji raidė.  
Pirmyn- atgal 

 

Pokalbis. Auklėtoja išdalina tuščius lapelius (10x10) (6 priedas). Prašo nupiešti žmogeliuko figūrai trūkstamas detales (akis, 
nosį, lūpas). Galima pamarginti ir kūną (nuspalvinti, papuošti ornamentais). Baigę darbą vaikai sudeda savo lapelius į 
stiklainį. Vaikai sėdasi į ratą. Auklėtoja traukia po vieną piešinį ir klausia „kieno“? prieinama išvados, kad labai svarbu 
kažkaip pažymėti, išskirti savo darbą, kad jį būtų lengviau skirti iš kitų tarpo. Todėl reikalinga išmokti parašyti savo vardo 
pirmąją raidę. Išdalinamos vaikų vardo pirmosios raidės (7 priedas). Vaikai jas nusispalvina. Prisiklijuoja rūbinėje ant 
spintelės. 
Užduotis namuose: panaudojant tėvelių išmonę, namuose pasidaryti pirmąją vardo raidę metaliniame dangtelyje. 
Dangtelis priklijuojamas rūbinėje rūbų spintelės apačioje. Pastaba: savo vardo raidę vaikai turės rašyti ant kiekvieno savo 
darbo, kurį atliks popieriaus lape. 
Žaidimas „Pirmyn- atgal“.1) Ant grindų priklijuoti spalvotą lipnią juostą zigzagu.Vaikai turi įsivaizduoti, kad yra pingvinai ir 
„zigzagu“ pakrypuoti einant tik pirmyn,lėtai ir greitai. Vėliau“zigzagu“ eiti tik atgal (atbulomis), imituojant pingvinų eiseną.  
2)grupę vaikų suskirstyti į 2-3 grupeles, kurie susikimba vorele.Klausantauklėtojos nurodymų, vaikai/pingvinai, judės 
pirmyn ir/ar atgal po tiekžingsnelių, kiek sakoma (pvz.: pingvinai eina 5 žingsnius pirmyn, 6 atgal, 3 pirmyn, 2 atgal). 
Komanda turi judėti kiek įmanoma sinchroniškiau. Gražiausiai judėjusią komandą pasveikinti draugų plojimais. 
Dainelė „Įlipam- išlipam“.Žodžiai: 
Einam, einam į kalniuką (nuo žemės pradedame kilti į viršų) 
Sukam, sukame ratuką (rankų judesys, tarsi suktume vairą) 
Įlipam (šokam į priekį) 
Išlipam (šokam atgal) 
Durys užsidaro (suplojam delnais) 
Tram pam pam (trepsim dešinę koją, ištiesdami ją pirmyn- atgal). 
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Vardo kopijavimas. 
Figūros. Skritulys (apvalus).  

Kiekvienas vaikas turi laminuotą savo vardo kortelę. Vardą mokomasi kopijuoti kasdien (užrašinėjant raides ant viršaus, 
kopijuojant ant švaraus popieriaus lapo, sąsiuvinyje). Tai gali būti ir darbas namuose.  
Žaidimai: 
 „Apvalių daiktų seka“. Pažymėti savo balioną, kamuolį, teniso kamuoliuką pirmąja vardo raide arba pilnai parašytu vardu. 
Kiekvienas vaikas auklėtojai duoda savo balioną/kamuolį. Auklėtoja užrašo eilės numerį (ant baliono parašo eilės numerį 
tam, kad galėtų kontroliuoti, ar teisingai vaikai sudėjo balionų eilę) ir deda juos į vorelę. Vaikų prašoma įdėmiai pažiūrėti, 
šalia kurio baliono yra jų balionas (įsidėmėti balionų kaimynus). Vaikams leidžiama pūsti, švelniai pamušti balioną ranka, 
kad auklėtojos sudėta vorelė suirtų. Vaikų judėjimas  įdomesnis skambant greitai muzikai. Muzikai nustojus groti, vaikai 
turi rasti savo balioną ir sudėti juos tokia seka, kokia buvo pradžioje. Auklėtoja seką patikrina numeracijos (ant balionų) 
pagalba.   
„Piešimas ore“. Skritulio piešimas ore. Pabandyti pridėti norimų detalių saulei, obuoliui, gėlei pavaizduoti. 
 
Užduotis: 1. vaikams mokytis pūsti balioną.Aptariama, kad balionai yra apvalūs. Neturi kampų. Lengvai rieda. (Pabandoma 
pūsti). Mokomasi juos sukti tarp rankų, tarsi lipdytų rutuliuką.  
2. iš druskos, miltų tešlos nulipdomas rutuliukas. Jame įspaudžiamos akys, nosis, burna. 
3. sujungti punktyrines linijas. Rekomenduojama išsikirpti „kamuoliukus“ (8 priedas). 
3. kiekvienas vaikas turi po kamuoliuką. Kamuoliukas padedamas ant stalo arba ant žemės. Eilėraštis: 
Ratai, ratai, rateliukai (vienos rankos delnu sukamas kamuoliukas į vieną pusę) 
Rieda, rieda nuokalniuko (ritinėjamas kamuoliukas nuo vienos prie kitos rankos) 
Rateliukai nuriedėjo („kočiojamas“ kamuoliukas pirmyn- atgal) 
Ratas rato vyt nespėjo (kamuoliuką metam į žemę, pagaunam). 
Panaudojant tuos pačius žodžius vaikai gali piešti ore. Judesius auklėtojos kuria pačios. 
Taškeliai.  
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Keturkampis.  Keturkampis.(Aiškinimui pasitarnautų iš namų atsineštos tuščios saldainių dėžutės). Jos turi kampus. Rieda prastai. Ore 
bandome piešti keturkampį. Atidarius dėžutę, jos vidinėje pusėje, su vandeniniais dažais, apvedžioti dangtelio kraštines. 
Tai bus rėmelis. Tuščiame laukelyje štampuoti ir ranka piešti kvadratus (keturkampius).  
Žaidimas „Piešimas ore“. Piešti ore keturkampį visai grupei vienu metu. Sekti savo pirštukus akimis. Įsivaizduoti ir nupiešti 
ore papildomas detales dovanų dėžutei, traukinio vagonui, knygai pavaizduoti. 
Užduotis: 1. Ant stalo papilti popierinių keturkampių. „-Paimk tiek pat popierinių keturkampių kiek aš, tik vienu daugiau“. 
(Skaičiavimas iki kiek moka vaikai). Aiškinama, kad reikalinga suskaičiuoti, kiek turi mokytoja. Pasiimti tiek pat ir pridėti dar 
vieną/du/tris (pagal instrukcijas). Iš turimų popierinių keturkampių statomi bokšteliai.  
2. Kvadratas piešiamas jungiant punktyrus (9 priedas). Iškerpama. Priklijuojama dėžutės rėmelyje. 
3. iš vienodo ilgio flomasterių, pagaliukų dėlioti keturkampius. Siūloma lenktyniauti, kuris vaikas greičiau ir tiksliau sudės 3 
keturkampius. 
4.lankstymas. Skarelę perlenkti pusiau, dar pusiau, dar pusiau. Kiekvienam vaikui duoti po folijos kvadratėlį (10x10). 
Mokomasi kuo tiksliau perlenkti foliją per pusę. Atkreipti dėmesį į kampus. Lankstyti foliją tol, kol ją galima perlenkti. 
Vėliau bandyti išlankstyti savo darbą ir stebėti susidariusią faktūrą. (Tą patį daryti su servetėle, popieriaus lapu. Teisingai 
perlenkus servetėlę/skarelę ar kt. visada gausime keturkampį). 
5. iš popierinių trumpų- ilgų juostelių suklijuoti keturkampius. 
6. dėlioti keturkampius iš gamtinės medžiagos. 
7. ant popierinio keturkampio ir trikampio kampo prisekite sąvaržėlę. Pasidarykite meškerę su magnetu ant siūlo galo. 
Vaikai turės „sužvejoti“ tik keturkampius.  
Taškeliai. 
Savo vardo kopijavimas. 
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Trikampis.  Trikampis. Įvadiniam pokalbiui reikalingas popieriaus lapas 15x10.  Lapelis pasiimamas gulsčias. Perlenkiamas pusiau, kad 
rasti vidurį. Viršutinius kampus lenkti link vidurio linijos. Gaunamas namelis.  
 
 
 
 
Vaikams paaiškinama, kad viršutinė namelio dalis- stogas- yra trikampis. Suskaičiuojame jo kampus. Apipavidaliname 
namelį pieštukais, vandeniniais dažais, apklijuojame žirniais, pupelėmis, plastilino rutuliukais... 10 priedas (Sujungti 
punktyrus. Rasti mažiausią, didžiausią trikampius). 
Žaidimas„Piešimas ore“. Trikampio piešimas ore.Jo apibūdinimas. Papildomų detalių pripiešimas ore nameliui, eglutei, 
kepurei pavaizduoti. 
Užduotis: 1.iš popieriaus iškerpamas kartoninis trikampis (įvairių dydžių). Vaikai jį turi aplankstyti valgomąja folija. Iš 
aplankstytų trikampėlių konstruojamos eglutės, sujungiami kvadratai, vėduoklės ir kt. Ieškoma vienodų/tokių pat arba 
skirtingų dydžių. Vaikai konstruoja ne tik pagal nurodymą, bet ir patys kuria ornamentus, figūras. 
 
 
  
 
 
2. Ant tapeto sudedami skirtingų spalvų taškai (po 3 kiekvienos spalvos). Rekomenduojama lapą pakabinti ant sienos. 
Kiekvienas vaikas pasiima vieną spalvą ir plakate ieško tokios pat spalvos taškų, kokios spalvos yra jo pieštukas. Sujungia 
juos. Gautą trikampį užbrūkšniuoja. Pvz.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judrusis žaidimas.a) Iš gimnastikos lazdų salės gale sudėti 2-3 trikampius (tiek, kiek bus komandų). Surišti 3 kepimo 
iešmelius, suformuojant trikampį. Iš laikraščio susukti ilgą popierinę lazdą. Ant jos galo pakabinti „iešmelių“ trikampį. Jį 
kiekvienas komandos narys turės nunešti iki salės gale esančio trikampio iš gimnastikos lazdų (jei trikampių turite 
kiekvienam vaikui- atneštą trikampį palikti trikampyje, jei tik kelis- parnešti jį atgal ir užmauti kitam draugui ant lazdos).  
b) dvi komandos vaikų stojasi į 2 eiles. Visi vaikai turi iš popieriaus susuktą ilgą popierinę lazdelę. Iš iešmelių padarytą 
tuščiavidurį  trikampėlį vaikai perduoda vienas kitam (nuo savo lazdelės užmauna kitam ant lazdelės).  
Piešinyje surištas trikampis atrodotaip:  
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Formų kartojimas. 
 Žinių tikrinimas. 

11-12-13  priedai. 
Judrusis žaidimas:vaikų grupė padalinama į dvi grupes. Sustoja vienas kitam už nugarų. Padeda rankas priešais stovinčiam 
draugui ant liemens. Klausydami auklėtojo instrukcijų, vorelė šoka taip, kaip liepiama. Laimi ta komanda, kuri tiksliau atliks 
judesius ir „vorelė nenutrūks“. Instrukcijos: 2 šuoliukai į priekį; 1 žingsnis į kairę; 3 šuoliukai atgal; 2 žingsniai į dešinę; ant 
liemens palikite tik kairę ranką, dešinę- uždėkite draugui ant galvos... 
Kopijavimas: vaikai susėda „išbarstytai“ po grupę taip, kad visi matytų lentą (jei tokios nėra, susodinti taip, kad visi matytų 
popieriaus lapą, ant kurio pieš auklėtoja). Ugdytiniai turi po pieštuką ir tuščią popieriaus lapą. Vaikams liepiama užsimerkti. 
Atsimerkti tuomet, kuomet auklėtoja pasakys. Kol vaikai sėdi užsimerkę, auklėtoja nupiešia 2-3 figūras. Atsimerkus 
vaikams, prašoma jų įvardinti, kas atsirado?Kurioje vietoje? (Aukštai, dešinėj...). Tokias pat figūras ir tose pačiose vietose 
popieriaus lape piešia vaikai. (Jei grupėje yra labai sunkiai savarankiškai rašančių, galima braižymą pakeisti iškirptų figūrų 
priklijavimu).Taip užduotis „Užsimerk, atsimerk, kas atsirado?“ kartojama keletą kartų. Vaikų formos lapuose turi būti 
išdėstytos/nupieštos tose vietose, kaip pavaizduota lentoje. 

- Užrištomis akimis liesti formas ir pasakyti jų pavadinimus. 
Taškeliai. 
Savo vardo rašymas. 
Advento kalendoriaus gamyba. Tam reikalingas A4 formato rėmelis. 4 šilkinės juostelės. Spalvotos, per puse perlenktos 
geometrinės figūros (jas vaikai gali apipavidalinti, kaip nori). Kalendoriaus pavyzdys: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
3 
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Prielinksniai.  
 

Įvadinis pokalbis. Jam reikalingas 20 l talpos šiukšlių maišas ir iš popieriaus (geriausia ir pigiausia- laikraščio) susuktas 
popierinis kamuolys. Jį gali padaryti tėveliai namuose (tam paprasčiausiai suglamžomas popierius ir apvyniojamas siūlais 
arba lipnia juosta, suteikiant apvalią formą).Auklėtoja, žodinių instrukcijų pagalba, įsitikina, kuriuos prielinksnius vaikai 
vartoja savarankiškai, kuriuos tik supranta, bet savarankiškoje kalboje teisingai nepasako.  
1) Instrukcijos, kurias vykdo vaikai: padėkite kamuolį ant maišo; įdėkite į maišą; po maišu; šalia maišo; laikykite virš maišo... 
2) auklėtoja padeda kamuolį, vaikai pasako, kur jis randasi. Pastaba: pageidautina, kad visi vaikai turėtų galimybę atsakymą 
pateikti pilnu sakiniu:- kamuolį padėjot ant maišo; kamuolys yra po maišu ir pan. 
3) du vaikai deda kamuolį, kaip norisi. Grupė vaikų pasako, kur padėtas kamuolys. 
Praktinė užduotis. Prielinksniui TARP mokyti. Vaikai suskirstomi poromis. Naudojami tie patys popieriniai 
kamuoliai.Klausydami instrukcijų, vaikai padeda kamuolį tarp kojų; tarp dviejų draugų; tarp kėdučių... 
Prielinksniui VIRŠ mokyti. Palaikyti kamuolį virš draugo galvos; virš kėdutės; pasidėti knygą ant žemės, o kamuolį laikyti 
virš... 
Prielinksniui UŽ mokyti. Vaikams siūloma nusimauti šlepetes. Pasidėti jas priešais save. Kamuolį už nugaros. Pakeisti- 
kamuolį pasidėti prieš save, tapkes- už nugaros. Sustoti vaikams į vorelę. Kiekvienam pasakyti, už kokio draugo nugaros jie 
stovi, pvz.: aš stoviu už Mariaus, aš stoviu už Rasos... 
Žaidimas „Traukinys“.Vaikai sėdasi po 3 vieni už kitų (traukinuku). Auklėtoja atrankos būdu paprašo vaiko, sėdinčio 
viduryje (pilnu sakiniu) pasakyti, kuris draugas sėdi prieš, o kuris už nugaros.   
Prielinksniams ANT, Į, PO mokyti, panaudoti tuščias arbatos dėžutes ir akmenukus. 
Žaidimas „Ranka ant rankos“, kuriame vaikai stoja į mažą ratelį ir paeiliui uždeda kairę ranką vieną ant kitos, po to dešinę 
ir taip pastato bokštelį. Vaikams būtina pasakyti, ant kurio draugo rankos jie DEDA savąsias dešinę ir kairę rankas. 
Prielinksnių įtvirtinimui tikslinga panaudoti lauko aikšteles. Pastaba: visus veiksmus turi lydėti vaikų kalba. Kam sekasi 
silpniau, atkreipti ypatingą dėmesį. Svarbu, kad vaikui tektų galimybė daug kartų pakartoti žodžių junginius su 
prielinksniais.  
Lankstymas.  
14- 15 priedai. 
Taškeliai.  
Vardo kopijavimas/rašymas. 
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Savaitės dienos. 
Kelintiniai skaitvardžiai. 

Įvadinis pokalbis. Klausoma pasakos apie antį ir septynis ančiukus: 
Kartą gyveno antis ir turėjo judrius septynis ančiukus. Ančiukai pešdavosi, kuomet visi kartu susirinkdavo prie vandens 
indo. Mama nutarė, kiekvienam ančiukui uždėti vardus. Pirmasis gerti prie indo eis Pirmadienis, po jo-Antradienis, po 
Antradienio- Trečiadienis, po Trečiadienio- Ketvirtadienis, po Ketvirtadienio- Penktadienis, po Penktadienio- Šeštadienis, 
po Šeštadienio- Sekmadienis. Nuo to laiko visi ančiukai žinojo, kas po ko geria vandenuką, todėl pykčių nebeliko.  
Pasaka inscenizuojama. Vaikai sustatomi į eiles, duodant kiekvienam po savaitės dienos „vardą“, o jie turi sustoti tokia eilės 
tvarka, kokia yra savaitės dienų seka.Akcentuoti, kad po sekmadienio viskas sukasi ratu: vėl pirmadienis, antradienis... 
Pasiūlykite vaikams atspėti, kokie žodžiai sudaro dienų pavadinimus:pirmadienis- pirma diena. Antradienis- antra diena. 
Trečiadienis- trečia diena. Ketvirtadienis- ketvirta diena. Penktadienis- penkta diena. Šeštadienis- šešta diena. 
Sekmadienis- septinta diena.Paraginkite vaikus su tais žodžiais sugalvoti sakinukų (pafantazuok, ką veiksiu pirmadienį...).  
Praktinis darbas. Naudojamasi 16priedu. (Rodyklės kerpamos taip, kad per punktyrinę liniją galėtumėte atlenkti. Tuomet 
rodyklės bus stabilios, atlenkta nugarėlė neleis „gulėti“). Patartina gerai matomoje vietoje išdėstyti iškirptas rodykles 
(rūbinėlėje, ant staliuko; ant lentynos grupėje...).  Vaikai, skaičiuodami rodyklėje nupieštus skrituliukus, pasako, kuri diena 
seka toliau. Vienas skrituliukas- pirmadienis, du- antradienis... Rodyklės nuolat keičiamos vietomis. Vaikai turi sudėti jas 
reikiama seka, pasakyti pavadinimą. 
Vaikams, atėjusiems į grupę iš ryto, patartina:  
1. susiskaičiuoti, kelinti jie atėjo į grupę (pvz.: aš šiandien pirmas; aš šiandien ketvirtas ir pan.); 
2. Ant atitinkamos savaitės dienos(rodyklės), kuri yra šiandien, užsegti skalbinių segtuką. Kitą dieną segtuką persegti ant 
sekančios dienos (pakartojant dienos pavadinimą, kuri yra šiandien; pagalvoti, kokia diena bus rytoj, o kokia buvo vakar). 
Ir taip kas rytą. 
3. septynios nykštukų kepurėlės, ant kurių sudėti taškeliai (nuo 1 iki 7). Vaikai pasiima bet kurią kepurėlę ir, paskaičiavę 
taškelius, pasako, „kelintadienio“ kepurėlę turi. Visas kepurėles vaikai turi mokėti sudėti iš eilės, atsižvelgdami į taškelių 
kiekį. 
Kas atsirado? 
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Pirmas- paskutinis. Įvadinis pokalbis. Viskas turi pradžią, viskas turi pabaigą. Pažvelgti į Advento kalendorių. Prisiminti, kuri yra pirmoji 

Advento diena. Kalendoriuje rasti paskutinę. Prisimenama, kas vakar atėjo į grupę pirmas, o kas išėjo paskutinis. 
Žaidimas „Pirmas- paskutinis“. Priemonės : vienkartinės stiklinės. Statysime bokštelį.Vaikai 
priešais save padeda 4 stiklines. Jas priglaudžia vieną prie kitos šonais. Tai pirmas 
aukštas.Antrame aukšte dedamos 3 stiklinės. Toliau- dvi ir paskutiniame aukšte- 1 stiklinė. 
Klausimas: kuris aukštas pirmas? Kuris paskutinis? Lavinant vaikų motoriką, bokštelio statymui 
tikslinga panaudoti kuo daugiau vienkartinių stiklinių pirmajame aukšte (taip gaunamas didesnis 
bokštelis).  

Įtvirtinant sąvokas pirmas- paskutinis, pasidaryti popierinę ledų porciją.  
-Kuris ledo rutuliukas pirmas? kuris paskutinis? 
2. vaikai pasidaro popierines snaiges. Jos klijuojamos iš trijų popierinių juostelių. Lenktyniaujama, kuris pirmas suklijuos 
snaigę. Pirmasis suklijavęs stebi, kuris suklijuos snaigę paskutinis. Visi, turintieji snaiges, stoja į vieną liniją. Priešais save, 
ant žemės pasideda snaiges. Jas reikės nupūsti iki auklėtojos nurodytos vietos. Laimi tas, kuris atpūs snaigę pirmas.   
Snaigės pavyzdys: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 17-18 priedai.(panaudojant 18 priedo principą yra skaičiuojami ir konkretūs daiktai). 
4. Vaikai susodinami ant grindųtaip, kad kas antras būtų atsisukęs, nusisukęs nuo mokytojos. Priešais save jie turi 5- 6 
daiktus (tris skirtingų spalvų pieštukus, tris popierines figūras, gamtinės medžiagos ir kt.). Klausydami žodinių instrukcijų, 
deda daiktus tokia seka, kokia liepiama. Pvz.: pirmas eilėje yra žalias pieštukas. Antras- kankorežis. Trečias- raudonas 
pieštukas. Ketvirta- kaladėlė, penktas- ... kas liko paskutinis? Sudėtą daiktų eilutę vaikai mokosi suskaičiuoti kelintiniais 
skaitvardžiais savarankiškai:- pirmas- pieštukas, antras- kankorežis... 
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Pirmyn- atgal. 

Rašymo užduotys. 
Akies- rankos koordinacijos 

lavinimo užduotys. 

19- 20 priedai. Priedus patartina karpyti dalimis. Vaikams nepateikti viso lapo. (Arba nukopijuoti taškelius vaiko 
sąsiuvinyje). 
Pastaba: 18-19 priedus rekomenduotina  skirti ir darbui namuose (kartu su tėveliais). Būtina, darbelį pabaigus, užsirašyti 
savo vardą. (Kas dar nemoka- nukopijuoti). 
Įvairios kartojimo užduotys: eil. „Lipo, lipo“, „Kiški, piški“, „Įlipam- išlipam“, „Ratai, ratai“. 
Žaidimas „Kas atsirado?“. Piešiami įvairūs objektai- namai, puodelis, besmegenis ir kt. 
Žaidimas „Cukrinė dėlionė“. Tam reikalingas rafinuotas cukrus kubeliais. Iš jų statomi bokšteliai, tvorelės, pastatai. 
Žaidimas „Pirmyn- atgal“. Vakai žaidžia su pagalvėlėmis arba popieriaus lapais. Klausydami auklėtojos nurodymų, vaikai 
eina pirmyn arba atgal tiek žingsnių, kiek pasakyta. Savo kelią jis turi konstruoti iš pagalvių arba popieriaus lapų. Pvz. 
nuotraukoje: 

 
 
Lankstymas. „Vėduoklė“. Patartina lankstyti iš languoto popieriaus, naudojant žodžius „lenkiam pirmyn, atgal, į 
save“.Vėduokles galima surišti po kelias į vieną, ir jas išskleidus gauti žiemos žiedus/snaiges/papuošalus. 
Vaikams siūloma nusispalvinti popieriaus lapą, panaudojant savo fantaziją. Iš nuspalvinto popieriaus lankstyti  vėduoklę 
draugui. 
Surenkite VĖDUOKLIŲ PARODĄ. (Jas galima užkabinti ir ant medžio šakų puokštės). 
Nauja. Spalvinimo knygelėje apvedžioti „ant viršaus“ nupieštus objektus. Auklėtoja įvertina vaikų gebėjimą išlaikyti kontūro 
linijas. Aptaria kiekvieno darbo rezultatą individualiai. 
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Skaičiai- raidės. Įvadinis pokalbis. Susėdus vaikams ratu, viduryje rato pastatoma gražiai apipavidalinta dėžutė. Atidarius dėžutę, randamas 
laiškas. Jo turinys:  
Mieli vaikučiai, 
Esu mažas nykštukas. Nemoku skaityti. Nemoku skaičiuoti. Todėl paprašiau Kalėdų senelio atnešti man skaičių ir raidelių. 
Pradėsiu mokytis. Tik štai, taip džiaugiausi dovana, kad nepastebėjau, kaip susimaišė raidelės ir skaičiai.  Padėkite man 
atskirti vieną nuo kito. 
 
Nykštukas, kuris nori išmokti  skaityti ir skaičiuoti  
 
Auklėtoja pasitikslina, ar vaikai žino, kam reikalingi skaičiai, o kam raidės? Parodomiplakatėliai su užrašais, pvz.:  
 
 
 
 
 
Klausimas: kas parašyta: raidės ar skaičiai? Paaiškinama, kad abėcėlėje yra raidės. Skaičių yra tik 10 (nuo 0 iki 9). Kaip 
raidelės jungiasi į ilgus- trumpus žodžius, taip skaičiai į mažus- didelius skaičius.  
Apverčiama dėžutė ir išpilami keli (4-5) surišti maišeliai, kuriuose susimaišiusios raidės ir skaičiai. Numatomas darbas- 
rūšiuoti. (Pastaba- maišeliuose gali būti tiek popierinės raidės ir skaičiai, tiek plastmasiniai, mediniai...).  Vaikai suskirstomi 
grupėmis (į 4-5, kiek yra maišelių). Vaikai pasiskirsto į erdves. Jose paruošti 2 lapai (21-22 priedus)- vienas raidėms, kitas 
skaičiams. Žiūrėdami į grupėje esančius raidelių ir skaičių plakatus, vaikai rūšiuoja ir deda ant atitinkamų lapų.  

- Vaikams pateikti reklaminių bukletų iš prekybos centrų. Kiekvieno prašoma rasti po žodį iš raidžių, po skaičių/us.    
Žaidimas „Lenktynės“. a) Salės gale yra pridėta pripūstų balionų (arba didelių popierinių kamuolių). Ant jų yra 
užklijuojamos raidės arba skaičiai (po vieną ant baliono/kamuolio). Vaikai suskirstomi į dvi komandas. Kiekviena komanda 
turi po didelį šiukšlių maišą. Viena komanda į šiukšlių maišą turi atrinkti skaičius, kita raides. 
b) „Skaičiai, žodžiai“.Grupėje,ant sienų, ant lentynų, priklijuoti popierines raides arba skaičius. Vaikų prašoma surasti tik 
raides (arba tik skaičius).  
Individualus darbas: 23 priedas. 
Lipdymas. Iš plastilino, molio, modelino lipdyti raides ir skaičius. Raideles, skaičiukus „pritvirtinti“ ant skirtingų kopetėlių, 
susuktų iš laikraščių. (Per savaitę nulipdysite dvejas- raidžių ir skaičių- kopetėles. Pvz.: Raidžių kopetėlės.). 
 
 
 
 
 

 
 12 eurų 
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Skaičiai- raidės. Kartojamos tos pačios užduotys, kaip ir prieš tai buvusią savaitę. Jos papildomos raidžių, žodžių kopijavimu, prieš tai rašant 
ant  kontūro viršaus, vėliau rašant savarankiškai. 

- Užrištomis akimis liesti raides, skaičius, juos skirti. 
Nauja! Iš dantų krapštukų, pieštukų, skaičiavimo pagaliukų dėliokite raides ir skaičius pagal pavyzdį 
(auklėtoja rodo, vaikai žiūri ir atlieka taip pat).  Ši užduotis rekomenduotina atlikti ir namuose.  
Namuose galima dėlioti ne tikraides, bet irįvairius objektus (24 priedas). 
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Didžiausias- mažiausias. 
 

Žaidimas „Batukai“. 5- 6 vaikai nusimauna po vieną (pvz.: dešinės kojos) batuką. Sustato juos į eilutę. Auklėtoja parodo, 
kaip galima palyginti batukus, suglaudus juos padais. Kuris didžiausias batas, tas eilėje bus pirmas. Po to lyginami likę 
batukai. Ir taip, kol nelieka nė vieno. Atlikus darbą pagal pavyzdį, kita grupė bando atlikti tą patį. Taip galima palyginti ir 
savo pirštines, žaislus.  
Įvairių dydžių kamuolių palyginimas (sporto salėje). Lyginimas vyksta daiktus statant į vieną liniją (jei įmanoma, būtinai 
uždedant vieną ant kito). Jei daiktų vieno ant kito uždėti negalima, lyginame juos vizualiai, vartant, apžiūrint. 
Individuali užduotis. 25 priedas.  
Kolektyvinis darbas. Berniukų prašoma surinkti grupėje esančias mašinėles, mergaičių- lėlytes. Berniukai sudeda mašinas 
nuo mažiausių iki didžiausių, mergaitės lėles nuo didžiausių iki mažiausių. 
Darbas namuose: visiems šeimos nariams apvedžioti savo delnus nuo mažiausio iki didžiausio. Po kontūru 
parašyti/nukopijuoti vardus, kieno tai delnas. Piešinius eksponuoti visiems matomoje vietoje. 
Dėlionės/plakatai. Kirpti ir suklijuoti įvairius kvadratus, trikampius, skritulius nuo didžiausio iki mažiausio plakatuose. Eiga: 
vaikai gauna apibrėžtą/as figūrą/as. Mažieji susitelkia prie vieno stalo, atsižvelgdami, kokias figūras jie turi (trikampiai, 
keturkampiai, skrituliai sėdasi prie atskirų stalų). Figūras išsikerpa. Pasitardami su draugais, nuo apačios į viršų klijuoja nuo 
didžiausio iki mažiausio. Atliekamas kolektyvinis darbas, kuris pateikiamas plakatuose, ant popierinių juostelių ir pan. Pvz.: 
 
 
 
a) b)   
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Paros dalys. Įvadinis pokalbis. Siūloma turėti iškirptą apskritimą, padalintą į 4 dalis. Ties kirpimo linijomis turėtų būti nelygumai, kad 
viena dalis niekaip neatsirastų kitos vietoje. Pvz.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Išsikirpkite 27 priede pavaizduotas saulutes ir žodžius su paros dalių pavadinimais. Antroje pusėje pritvirtinkite lipnios 
masės, kad galėtume lengvai priklijuoti paveikslėlius ant plakato. Sukarpytą rutulį siūlau pradėti „rinkti“ ant kurių  nors 
grupėje esančių durų. Pradedant nuo ryto (1 paros dalis), pasiekiant dieną (2 paros dalis), link vakaro (3 paros dalis), 
pasiekiant naktį (4 paros dalis). 1-2-3-4. Sekos negalima painioti, nes po 1 seka 2, po 2 seka 3...  Primenama, kad kiekviena 
paros dalis turi savo laiką, savo pasisveikinimo žodelius, savo darbus/veiklą.  Parodoma, kaip įvairiomis paros dalimis 
atrodo saulutė. Ji, kaip ir vaikai- rytą pabunda, dieną..., vakare..., naktį... Vaikai turi pasakyti, ką veikė/ia rytą. Kaip mano, 
ką jie veiks dieną? Vakare? Naktį? Išdalinti vaikams paveikslėlius. Jie turi nuspręsti, kokiai paros daliai jie tinkamiausi. Keli 
vaikai gali gauti ir po kelis tokius pat paveikslėlius. Juos reikės priklijuoti ant plakato. (28 priedas). 
Vandens pripildytoje talpoje „paleisti“ laivelį „rytą“, ant kurio nupiešta bundanti saulė. Po to pridėti laivelį „dieną“, su 
pabudusia saule; laivelį „vakarą“, „naktį“. Vandenį pateliūškuoti, kad laiveliai pasklistų į šonus. Prašyti vaikų surikiuoti 
laivelius reikiama seka: rytas, diena, vakaras, naktis. 
Žaidimai:a) ant grindų padėtuose lankuose pritvirtinti skaičius 1, 2, 3, 4. Vaikas turi užšokti ant 1 pažymėto skaičiaus, 
sakydamas „RYTAS“, ant 2 „DIENA“, ant 3 „VAKARAS“, ant 4- „NAKTIS“.  
b) susiskirstoma komandomis po 4. Vaikams duodami paros dalių pavadinimai:- tu esi Rytas, tu Diena...“. Liepiama vaikams 
sustoti į eilę, kaip būna paroje: pirmas stojasi rytas, pavadina dieną; diena pavadina vakarą; vakaras- naktį; naktis- rytą. 
Vaikams pavadinimai sukeičiami. Žaidimas tęsiamas. Galima žaidimą papildyti pasakant, kokius darbus galima veikti pagal 
atitinkamą paros dalį. 
Individualus darbas.29-30 priedai. 
Nauja! Langelių apvedžiojimas pagal pavyzdį. Vaikams duodamas 1 klasės matematikos sąsiuvinio lapas (dideliais 
langeliais). Vaikų prašoma nuo nurodyto taško brėžti tiek langelių į šoną, kiek yra pavyzdyje ir tęsti braižymą vis 
paskaičiuojant kiek reikalinga apibrėžtilangelių į viršų, į šoną...(32 priedas). 
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Paros dalys. Fotografavimas.Vaikams įsiminti laiko sąvokas geriausiai, kuomet jų pačių veikla siejama su dienos režimu. Labai priimtina 
forma įtvirtinti, ką vaikai veikė rytą, dieną, vakare- patiems leisti fotografuoti savo bei draugų dienos veiklą.  
Fotografavimas ypač veiksmingas būdas labai judrių vaikų elgesio korekcijai, jų valdymui. Tad visą savaitę patartina rasti 
būdų įamžinti savo paros veiklą patiems vaikams. Tai ir darbas namuose, fotografuoti kartu su tėveliais. Iš asmeninių 
vaizdų gausis puiki paroda.  
Žaidimas „Perduok draugui“. Vaikai poromis suguldomi ant nugaros taip, kad galėtų draugui perduoti tarp pėdų esančią 
kempinę (kaip nuotraukoje). Perduodamas kempinę draugui, vaikas sako „rytas“. Grąžindamas draugui kempinę porininkas 
atsako „diena“ (vakaras, naktis). Pradžioje žaidimas vyksta lėtai. Vėliau tempą greitinam, įtvirtinant paros dalių eiliškumą. 

 
Kartoti paros dalių pavadinimus žaidžiant su lankais ir kartojant paros dalių pavadinimus iš eilės. 
Žaidimas „Ką veikiu?“.Eiga: salėje išdėstomi 4 kamuoliai skirtingose vietose. Vaikai juda pagal muziką. Muzikai nutilus, 
vaikai bėga prie kamuolių. Tie, kuriems pavyko paimti kamuolį į rankas, turi pasakyti, ką žmonės veikia rytą (4 vaikai pasako 
skirtingus veiksmus, pvz.: prausiasi, pusryčiauja, eina į darželį, valom dantis...). Žaidimas tęsiamas, kol įvardijami visų paros 
dalių galimi darbai. Žaidimas gali vykti ir atvirščiai: pagavusieji kamuolį atsako, kuriuo paros metu žmonės miega? Pietauja? 
Prausiasi? Žaidžia kompiuteriu? Ir pan. 
Užduotis„Kas atsirado?“. Figūrų pripiešimas tokia pat seka, kokia rodoma piešinyje (31 priedas). 
Taškeliai. 
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Metų laikai. Įvadinis pokalbis.Susėskite ratu. Turėkite uždengtus, vaikams nematomus- skėtį, guminius batus, žieminę ir vasarinę 

kepures, pirštines, vasarinę skrybėlę, akinius nuo saulės,obuolį, kalėdinės eglutės žaisliuką, kiaušinį...  (parinkite daiktus, 
kurie labai artimi kiekvienam metų laikui ir/ar kalendorinei šventei). Vienam vaikui yra užrišamos akys. Į rankas duodamas 
daiktas, kurį prašoma apibūdinti. Įvardinus daiktą, su grupe aptariama, kuriuo metų laiku labiausiai naudojamas/reikalingas 
spėtas daiktas. Daiktus galime sudėti į atskiras keturias krūveles (t.y. 4 metų laikai). 
Žaidimai:a) Į atskirus arbatos puodelius „įmerkite“ ant pagaliuko priklijuotus keturių spalvų apskritimus: baltą- žiema, 
žalią- pavasaris, geltoną- vasara, rudą- ruduo.  Vokelyje turėkite juodai baltus piešinius. Juos reikės įdėti į atitinkamą metų 
laikų puodelį (33 priedas). Vaikas turi pasakyti, ką mato ir kokiam metų laikui tai priskiriama. Paveikslėlį įdėti į atitinkamą 
metų laikų puodelį. (Pastaba: dėl vaikų kalbos plėtotės, mąstymo lavinimo, galima užduoti klausimą „Kodėl taip manai?“. 
b) surišti į vieną juostelę vienodo ilgio (apie 10 cm) 4 spalvų siūlus tokia seka: balta, žalia, geltona, ruda. Vaikai surištą siūlą 
vynioja ant pieštuko, stebėdami, kaip keičiasi spalvos. Atitinkama spalva simbolizuoja atitinkamą metų laiką. Vyniodami 
siūlą pakartokite metų laikų nuoseklumą, atsižvelgdami į spalvą. (Vaikams vyniojant siūlą ant pieštuko, veiksmą lydėkite 
kalba:- nauji metai prasideda nuo žiemos, todėl baltas siūlas. Sukame, sukame...žiema dar tęsiasi. Kol prasideda žalia 
atkarpa. Vadinasi, atėjo eilė pavasariui. Bunda gamta, tirpsta varvekliai, sprogsta pumpurai...sukame, sukame, kol 
prasideda geltono siūlo atkarpa- ateina vasara. Daug saulės ir šilumos. Daug žaidimų lauke, drugeliai, gėlės, jūra...Sukame, 
sukame...Prasideda rudo siūlo atkarpa. Po vasaros ateina ruduo. Tai- grybai, krentantys medžių lapai, šaltesnis oras, lietus, 
guminiai batukai, skėtis... 

Nauja. Dėlionė pagal pavyzdį. Kiekvienas vaikas turi savo lentelę ir įvairių figūrų rinkinį (jį 
sudaro auklėtoja savo nuožiūra).  Lentelė gali būti popierinė, įlaminuota (34 priedas) arba 
medžiaginė.  Figūrų rinkinys gali būti sudaromas iš gamtinės medžiagos, įvairaus dydžio ir 
spalvų kamštelių, sagų, vatos diskelių, iškirptų popierinių figūrų... 
 Didelę lentelę, nubraižytą vatmano lape, turi auklėtoja. Ją pakabina matomoj visiems vaikams 
vietoj. Stebėdami, kuriame langelyje auklėtoja įklijuoja figūrą arba dvi, tą patį veiksmą savo 
lentelėje atlieka ir vaikai. 

Langelių kopijavimas. 
Įvairių spausdintinių žodžių kopijavimas iš žurnalų ir reklamų. 
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Kartojimo užduotys. 

 
Kartojamos paros dalys, metų laikai. 
Atliekama užduotis lentelėje dėstant formas, figūras pagal pavyzdį. 
Prisiminkite fotografavimą, kuomet paveiksluoja patys vaikai. Kartu vaizdus peržiūrėkite. 
Lankstymas.Aitvaras. Paukščiai, spalvų lentelė,vaiduokliai. 
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Prielinksnių kartojimas ir 

įtvirtinimas. 
Greitai, lėtai, tyliai... 

Dainelė „Čigoniukai važiavo“. Mokomasi dainelės žodžių, atliekami judesiai, judant greitai, lėtai, tyliai... 
Žaidimas su mėgiamu žaisliuku(vaikams reikailinga turėti žaisliuką) . Vaikai pasirenka vietą grupėje (arba sporto salėje). 
Klausydami auklėtojos instrukcijų, vaikai jas vykdo. Instrukcijos:  
- pasodink žaisliuką sau ant kelių; 
- paslėpk jį po savo delnais; 
- suskaičiuok iki trijų ir padėk jį už savo nugaros; 
- atsisuk į žaisliuką veidu; 
- kaire ranka iškelk žaislą virš savo galvos; 
- pasidėk žaisliuką ant grindų ir apeik aplink jį; 
- priglauk žaisliuką prie savęs... 
Akvariumas (ant- po). Priemonės: didelis dubuo, skutimosi putos, popieriniai laiveliai, kamšteliai, akmenukai, servetėlės, 
varžtas, metalinis šaukštas (bei kiti skčstantys ir ant vandens plūduriuojantys daiktai).  
Į dubenį pripilti vandens. Iš skutimosi putų leisti vaikams suformuoti kamuoliuką ir padėti jį ant vandens paviršiaus. Vėliau į 
vandenį įmesti po vieną daiktą- plūduriuojantį ant vandens ir skęstantį po vandeniu. Aptarti matomą vaizdą. Yra daiktų, 
kurie iš karto po vandeniu neatsiduria- servetėlė, popieriniai laiveliai... Išsiaiškinti, kodėl taip atsitinka. 
Darbas žiūrint į paveikslėlius.Vaikai suskirstomi poromis. Kiekviena pora turi po mažą kamuoliuką ir vienkartinę stiklinaitę.  
Vienas iš poros  gauna kortelę su paveikslėliais (35 priedas). Žiūrint į paveikslėlį, reikalinga pasakyti draugui, kaip/kur jis turi 
padėti kamuoliuką (pvz.: padėk kamuoliuką į stiklinę; padėk ant stiklinės; padėk po stikline...). Jei draugas nežino, kur 
padėti kamuoliuką, galima parodyti, kaip tai atlikti.  
Užduotį galima atlikti visai grupei vaikų vienu metu, kuomet: 
--- vaikai susėda ant kėdučių, o rankose turi bet kokį mėgiamą daiktą. Klausydami auklėtojos nurodymų, vaikai padeda 
daiktą taip, kaip nurodoma.  
--- auklėtoja padeda daiktą (šalia kėdės, po kėde...), o vaikai turi pasakyti ŽODŽIU, kur padėtas daiktas, pvz.: kamuolys yra 
ant kėdės. Pastaba: vienu metu galima dėti ir po du daiktus (pvz.: kamuolys ant kėdės, o pirštinė po kėde ir pan.). 
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Toli- arti Dailininkų ekskursija.Sąvokoms toli- arti mokyti rekomenduojama savaitę  vykti į ekskursijas  lauke, darželio aplinkoje. 
Jaunieji ekskursantai taps dailininkais. Į lauką jaunieji menininkai keliaus netradiciškai- su popieriaus lapu ir pieštuku. 
Kasdien vaikai savo aplinkoje stebės  toli esančius objektus, matomus daiktus. Viską privalu fiksuoti popieriaus lape. 
Paaiškinti, kad toli esantys daiktai tie, kurie yra už darželio tvoros, iki kai kurių einant, galima ir pavargti. Tokius objektus 
vaizduosime lapo viršuje. 
 Arti esantys daiktai tie,kuriuos galime pasiekti ranka, kurie randasi vos už kelių žingsnių. Juos piešiame lapo viduryje arba 
apačioje.  
Kasdien rekomenduojama tyrinėti skirtingas aplinkas, užfiksuoti vis kitokius objektus, įvertinant, kas yra toli, kas arti. Toli- 
arti esančius objektus galima vaizduoti skirtingomis spalvomis (mėlyna- raudona). 
Kopijavimas pagal pavyzdį. 
Kas atsirado? 
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 Dešinė- kairė. 

Dešinėn- kairėn. 
Aukštai- žemai. 

Kartojimas. 

Aitvarų paroda. 
Į parodos rengimą įtraukite tėvelius. Pasiūlykite namuose pasidaryti aitvarą, kuris turėtų kairę ir dešinę rankas. Aitvarus 
pakabinkite aukštai. Žemai priklijuokite/pakabinkite savarankiškai užrašytą vaiko vardą (kartu tai bus ir aitvaro vardas). 
Kopijavimas pagal pavyzdį. 
Kas atsirado? 
Taškeliai. 
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Pirmyn- atgal. 
Už nugaros- priešais. 

Kartojimas.  
 
 
 

Žaidimas „Ką liečiu?“. Užrištomis akimis liesti priešais esančius daiktus ir juos pavadinti. Patartina apibūdinti ir daikto 
formą, bandyti įvertinti svorį (sunkus- lengvas). Kiekvieną pačiupinėtą daiktą (maždaug 3-4 daiktus)  padėti už nugaros, kur 
bus pridėti dar 2 papildomi daiktai, kurių vaikas nelietė. Vaikams reikalinga skirti, kurie daiktai jo buvo liesti, o kurie čia 
netinka. 
Dėlionė su pagaliukais pagal pavyzdį. 
Kopijavimas pagal pavyzdį. 
Lentelės pildymas figūromis. 
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Formos. 
Kartojimas.  

Skulptoriai. Šiai veiklai reikalinga kepimo folija, gipso tvarstis, tuščios arbatos dėžutės, rišimo juostelės, siūlai, medinės 
trikampio formos, smeigtukai.  

- Pripūstą balioną vaikai lipnia juosta pritvirtina prie stiklinės ar vazonėlio. Vandenyje pamirkę gipso tvarstį, vaikai 
dalimis apklijuoja balioną ir palieka sustingimui. Kitą dieną apvalią formą bus galima apipavidalinti guašu. (Tai 
apvalios formos apipavidalinimas). Surenkite oro balionų parodą. 

- Įvairaus dydžio kaladėles, arbatos dėžutes suvynioti į foliją. Galima pasimokyti perrišti dėžutę kaspinu arba iš jų 
statyti bokštelį, prisimenant sąvokas pirmas ir paskutinis. 

- Grupėje rasti paslėptus trikampius(jie surišti iš iešmelių). Auklėtoja pasirūpina, kad grupės aplinkoje arba 
aptvertoje lauko teritorijoje būtų paslėpti trikampiai. Jie gali būti prilipdyti ant sūpynių, čiuožyklos, „patupdyti“ 
augaluose ir pan. Svarbu vaikams pasakyti, kiek paslėpta tokių figūrų. Rastus trikampius užrištomis akimis 
kiekvienas radusysis užmauna ant paruošto stovelio. 

- Labirinto konstravimas: 

 
Labirintui reikalinga tuščia saldainių dėžutė ir gėrimo šiaudeliai. Auklėtoja rodo, kaip klijuoti šiaudelius, o vaikai 
kopijuoja veiksmus. Į dėžutę galima įdėti žirnį, pačių suraičiotą rutuliuką ir pažaisti. 
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Ko trūksta? Komandinis darbas. Vaikai suskirstomi į grupes po 4. Kiekviena komanda turi  paruoštų įvairių prikarpytų detalių. Visus 
metus mokytasi stebėti, kokias detales lentoje piešia auklėtoja. Šiandien vyks atvirkščiai: auklėtoja įvardins objektą ir 
nupieš tik kelias detales. Vaikai savo lapuose turės priklijuoti tai, ką nupiešė auklėtoja ir savo nuožiūra priklijuoti tai, ko 
trūksta, ko norisi. Pvz.: 

- Klijuosime garvežį/traukinį. Štai ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priklijuokite tai, ko trūksta garvežiui/traukiniui. Darbo pabaigoje vaikai į langelius įrašo, kiek savo darbe jie 
panaudojo trikampių, keturkapmių ir skritulių. 
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 Tikrinamasis testas  

 

 

 

 

 

 


