
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.  ,,Spalvoti nameliai’’  2017m. 

 

 

 

 

 

 

Priemonė skirta lavinti smulkiąją 

motoriką, turtinti ţodyną, 

taisyklingai tarti S- Š, P- B, T- D, L- 

R garsus, juos diferencijuoti, garsus 

sieti su raidėmis. Ţaidţiant 

mokomasi skirti ir pavadinti spalvas, 

skatinti komunikuoti, padėti draugui. 

Mokymo priemonę sudaro  4 didelės 

įvairių spalvų kortelės su nameliais 

(vienoje kortelėje 2 nameliai su 

skirtingomis raidėmis pvz.: S ir Š), 

40 maţų kortelių su pavaizduotais 

paveikslėliais ir 40  spalvotų 

segtukų.  

Kortelės išdėliojamos ant stalo. 

Vaikų paprašoma atrasti ir prisegti 

po 5 maţas korteles prie kiekvieno 

namelio, kurių pirmasis garsas būtų 

Zita Jankienė Rekomenduojama 

taikyti vaikams, 

turintiems kalbos, 

kalbėjimo ir kitų 

komunikacijos 

sutrikimų. 

 

 

Viekšnių l/d „Liepaitė“ 

 



toks pat kaip ir namelyje esančios 

raidės, su     tokios pačios spalvos 

segtukais. Vaikai gali ţaisti vieni, 

savarankiškai, arba su suaugusiais. 

2.  ,,Pamąstyk ir atsakyk‘‘2018m. Priemonė skirta įtvirtinti ţinias apie 

paukščius, ţuvis, vabzdţius, 

naminius ir miško gyvūnus, vaisius, 

uogas, darţoves, baldus, indus, 

transporto priemones, drabuţius, 

avalynę, mokytis juos grupuoti, 

derinti skaitvardį ir būdvardį su 

daiktavardţiu, ţadinti smalsumą, 

mąstymą, mokyti skirti ir pavadinti 

spalvas, skatinti komunikuoti, padėti 

draugui.  

Priemonę sudaro 6 didelės ir 54 

maţos kortelės. Vaikas pagal 

didelėse kortelėse pavaizduotus 

paveikslėlius suranda atitinkamas 

maţas korteles su tokiais pačiais 

paveikslėliais ir jas uţdeda. Taip yra 

galimybė ištarti ţodį, ar netgi 

susipaţinti su negirdėtu ţodţiu.  

Zita Jankienė Rekomenduojama 

taikyti vaikams, 

turintiems kalbos, 

kalbėjimo ir kitų 

komunikacijos 

sutrikimų. 

 

Viekšnių l/d „Liepaitė“ 

 



Su kortelėmis galima ţaisti loto, 

grupuoti.  

Ţaidţiant plečiamas ţodynas, 

mokomasi apibendrinančių sąvokų,   

lavinamas pastabumas, dėmesys, 

mokomasi skirti spalvas.  

3.  ,, Skaičiai, vaisiai, darţovės“ 2018m. Priemonė skirta supaţindinti vaikus 

su darţovėmis,skaičiais ir spalvomis. 

Mokyti skirti vaisius nuo darţovių, 

nusakyti jų spalvą, skaičiuoti, 

grupuoti. Ant stalo sudėliojame 

skaičius iki dešimties, o vaikai šalia 

skaičiaus deda vaisius ar darţoves. 

Galima grupuoti pagal tai, kur kas 

auga (darţe, šiltnamyje, medyje). 

Jūratė 

Boguţienė 

Priemonė skirta 4-6 

metų vaikams 

socialinei, 

komunikavimo ir 

paţinimo 

kompetencijoms 

ugdyti. 

Viekšnių l/d „Liepaitė“ 

 

 

 


