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„METŲ RATAS SU BITUTE“

Aistė Kvičiuvienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Trys nykštukai“ 

Tikslas: susisteminti žinias apie metų laikus (jų 

pavadinimus, požymius, kaitos eiliškumą). Parenkami 

įvairūs paveikslėliai, kuriuose vaizduojami skirtingi 

metų laikai. Jie uždengiami skaidriu kilimėliu, kuriuo

juda išmanioji Bitutė. Pradedame surasdami 

dabartinio metų laiko paveikslėlį. Vaikas įvardija metų

laiką, pasako, kokie požymiai tai rodo, tuomet pasako

sekančio metų laiko pavadinimą, randa jį atitinkantį 

paveikslą, užprogramuoja Bitutę. Nuėjęs į atitinkamą 

langelį išvardina to metų laiko požymius. Sekantis 

žaidėjas vėl įvardiją po jo esantį metų laiką, 

užprogramuoja ir t.t.

  
.
 

 

„PASAULIS PRO LANGELĮ“

Inga Baškauskaitė-Boronova

Vilniaus lopšelis-darželis „Gluosnis“ 

Tikslas - lavinti vaikų erdvės suvokimą, plėsti žodyną, nusakant 
daikto/objekto padėtį erdvėje kitų atžvilgiu, nusakant jo savybes,
vartojant prielinksnius sakinyje. Priemonę sudaro 50 kortelių su 
iškirptais trafaretais. Vaikai, dėlioja trafaretus lauke ant įvairių 
paviršių (žolės, takelio, smėlio, prie sienos, medžio ir pan.), 
apibūdina, koks daiktas dabar matosi ir kur jis yra kitų atžvilgiu, 

pvz., žalias automobilis sustojo prie namo..

  
.
 

 



„ERDVĖS MAŠINA“

Asta Kerienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“ 

 

Tikslas-prielinksnių mokymasis ir įtvirtinimas.

Vaikas „važiuoja“ iš kartono dėžės pagaminta mašina. 

1.  Judėjimo kryptį ir kur sustoti nurodo pedagogas: 

važiuok tiesiai, atgal, į kairę, į dešinę, apsisuk, atvažiuok 

atgal;  sustok prieš kėdes, už stalo, ant kilimo, prie durų, 

šalia komodos ir pan. 

2.  Gali draugai teikti važiuojančiajam komandas, kur 

„važiuoti“.

3. P ats ugdytinis „nuvažiuoja“, kur jis nori. Paprašoma, 

kad įvardintų, kur sustojo. Priemonę galima naudoti ir 

lauke. Judėjimo kryptis: apvažiuok aplink gėlyną, sustok 

šalia suoliuko, ant žolės, nuvažiuok iki smėlio dėžės, 

už medžio ir pan.    

.

 

 

„METŲ LAIKAI“

Jurgita Laugalytė- Vaičienė

Vidmunda Liekytė

Tauragės r. Skaudvilės gimnazija

 

Priemonė su metų laikų būdingais paveiksliukais, mėnesių

ir metų laikų pavadinimais. Mokymo priemonė padės 

vaikams susipažinti su metų laikais, įsidėmėti jų 

skiriamuosius požymius, išmokti kiekvieno metų laiko 

mėnesių pavadinimus. Lavės vaikų mąstymas, dėmesys, 

pastabumas, vaizduotė, plėsis vaikų akiratis, o ugdymo 

procesas bus įvairesnis. Priemonės panaudojimo tikslai: 

-Įtvirtinti  metų laikus. 

-Įtvirtinti  mėnesių pavadinimus. 

 -Skirti metų laikų bruožus. 

-Plėsti žodyną. 

 

 



ŽAIDIMAS „KAMUOLIUKŲ SVAIDYKLĖ“

Rasa Grinienė 

Jonavos lopšelis-darželis „Bitutė“

Tikslas: pasitelkiant STEAM inžineriją ir 

technologijas ugdyti krypties, padėties erdvėje 

suvokimą, lavinti skaičiavimo, savireguliacijos, 

smulkiosios motorikos gebėjimus ir mokėjimus. 

Priemonę sudaro: svaidyklė, teniso kamuoliukas, 

popierinės lėkštės/orientyrai atstumui, taškų kiekiui 

pažymėti. 

Gali žaisti1-5 vaikai. 

 
.
 

 

„SVERIU IR SKAIČIUOJU“

Kristina Grušauskienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“

Priemonės pateiktis – užduočių kortelės, kurių tikslas – 

matematinių įgūdžių formavimas atliekant svėrimo ir 

skaičiavimo užduotis, realizuojant STEAM principus. 

Metodinę priemonę sudaro du kortelių rinkiniai:

1)  Pirmojo rinkinio kortelės skirtos svėrimo užduotims 

atlikti. Sveriami akmenukai, eglės ir pušies kankorėžiai, 

gilės ir kaštonai, skatinama palyginti, kuri gamtinė 

medžiaga sunkesnė, lengvesnė, įtvirtinamos sąvokos 

„sunkesnis“, „lengvesnis“. 

2) Antrojo rinkinio kortelės skirtos taip pat svėrimo 

užduotims atlikti, tačiau vaikas gali stebėti, kaip keičiasi 

svarstyklių pusiausvyra, ir skaičiuoti, kiek reikia pridėti 

prašomos medžiagos.

.

 

 



„METŲ LAIKŲ LAIKRODIS“

Aurelija Aleknienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Varpelis“

Priemonės tikslas- pažinti metų laikus, jų kaitą, 

požymius, mokytis mėnesių pavadinimus.

Vaikui pasukus rodyklę, ji sustoja ties kažkuriuo metu 

laiku, tuomet vaikas turi jį pavadinti, papasakoti kas 

vyksta paveikslėlyje tuo metu laiku. Išvardina to metų

laiko mėnesius. Tada vaikas turi parinkti ir sudėti kortele

su paveikslėliais, kurios atspindi išsuktą metų laiką. 

Korteles sudaro: paveikslėliai vaizduojantys oro sąlygas, 

paveikslėliai vaizduojantys gamtos (medžių) pokyčius, 

spalvas būdingas metų laikams, bei tinkančią žmogaus 

aprangą ir veiklą tam metų laikui.

   

 

 

„LINKSMASIS SAULĖS LAIKRODUKAS“

Lionė Pučilauskienė

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Bitutė“

Tikslas- supažindinti vaikus su saulės laikrodžiu ir laiko 

skaičiavimu.

Apršymas. Kelinta dabar valanda? Mes naudojame telefonus, 

laikrodžius, kompiuterius. Tačiau esant šviesiai saulėtai 

dienai, sužinoti kelinta dabar valanda, galime ir kieme 

pasinaudoję saulės laikroduku.

Priemonės darbui labia paprastos: plastikinė lėkštutė, 

pagaliukas ir rašymo priemonė. O taip pat nuostabi 

pagalbininkė Gabija.    

  

 

 



ŽAIDIMAS „KUR PASISLĖPĖ ŽAISLIUKAS?“ 

Rasa Pranckūnienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“

Tikslas: gebėjimo apibūdinti daiktų padėtį erdvėje (ant, 

po, už, prieš, šalia...) ugdymas. Vaikai, susėdę ratu nežiūri, 

auklėtoja tuo metu įvairiose grupės vietose išdėlioja 

žaisliukus. Po signalo vaikai ieško žaisliukų ir radę 

apibūdina jo vietą, pvz.: ant kėdės... Kitas būdas, vaikai 

padeda žaisliuką į auklėtojos nurodytą vietą.  

 

 

 

„LINKSMOJI PIEVELĖ“ 

Rasa Pupininkienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ 

Tikslas - lavinti erdvės regimąjį suvokimą, nusakant 

objektų vietą ir judėjimo kryptį.

Aprašymas. Priemonę sudaro flanelinė lenta, padalinta į 

2 dalis mėlyna - žalia, įvairūs paukščiai, bitės, boružės, 

kortelės su skaičiais.        

Vaikai ant flanelinės lentos dėlioja įvairius gyvius, nusako

jų padėtį erdvėje: aukštai-žemai, virš ar po, prie ar už. 

Nustato judėjimo kryptį: į kairę, į dešinę, į viršų ir pan. 

Skaičiuoja gyvius, priskiria jiems atitinkamus skaitmenis. 

  

 

 

 



„MEDIS“ 

Aurelija Pelaitienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“

Priemonė skirta ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus 

vaikams erdvės vaizdinių ,,aukštai – žemai“ sąvokų 

įtvirtinimui, orientavimuisi erdvėje, smulkiosios 

motorikos lavinimui, skaičiavimui. Vaikai lapelius užsega 

ant sagos, įvardydami, kur lapelį prisega, aukštai ar 

žemai? Juos suskaičiuoja.

  

 

 

 

„VASARA“ 

Gražina Musteikienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ 

Tikslas - plėtoti vaikų rišliąją kalbą, apibūdinat daiktus 

ar objektus, nusakant jų padėtį ar judėjimo kryptį, 

kuriant siužetą. Aprašymas: priemonę sudaro šviesos 

stalas, įvairūs priedai (saulė, debesys, vabzdžiai, gyviai, 

gėlės, medis, medžio lapeliai ir kt.)

Vaikas pasirenka iš skirtingos faktūros medžiagos 

ar popieriaus iškirptus objektus, juos apibūdina, 

nurodydamas spalvą, dydį, formą ar kt. (apibūdinamasis 

pasakojimas) ir ant šviesos stalo kuria paveikslą. 

Įvardija veiksmus, kuriuos atlieka kiekvienas objektas, 

nusako jų padėtį ar judėjimo kryptį. Kuria nuotykį, 

atsakydamas į klausimus: Kas nutiko? Kodėl? 

Kai vaikas sudeda paveikslą, kitas vaikas skatinamas 

papasakoti, kas ir kur pavaizduota? Po to vaikai keičiasi 

vaidmenimis. 

  

 

  

 

 

 



„METŲ LAIKŲ MEDIS“ 

Ieva Skrupskelytė

Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“

Tikslas: stebėdami augalijos pasikeitimus ugdytiniai ant 

medžio šakų klijuos medžio lapus, kurie atitinką 

dabartinį metų laiką. 

Priemonės paskirtis: šia priemone siekiama ne tik mokyti

ugdytinius pažinti metų laikus, bet ir skatinti stebėti 

pasikeitimus gamtoje. Priemonę galima naudoti mokant 

skaičiuoti, atpažinti spalvas, lapų pagalba įtvirtinti 

sąvokas žemai, aukštai, viršuje, apačioje, kairėn, dešinėn. 

 

 

 

„METŲ LAIKAI“ 

Aurelija Kliopkinienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“

Priemonė skirta išmokti įvardinti metų laikus. Sudėlioti 

korteles eiliškumo tvarka pagal paveikslėlius.

Erdviniui suvokimui  korteles dėlioti pagal užduotį: į 

dešinę, į kairę, viršuje, apačioje.  

 

 

 



„SURASK IR PASAKYK“ 

Rūta Krivickienė

Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“ 

Vaikams grupėje sekama pasaka/istorija. Po to išėjus

į lauką, prašoma darželio kieme surasti pasislėpusius

pasakos personažus. Juos suradus, vaikai įvardina, kas

kur slepiasi. 

 

„PADĖK PAVEIKSLĖLĮ IR PASAKYK JO VIETĄ“

Aldona Pateckaitė

Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“ 

Pagrindinis priemonės  tikslas: nustatyti daikto vietą 

erdvėje. Mokytis teisingai  išdėlioti savo nupieštus 

paveikslėlius ir pasakyti jų vietą, vartojant sąvokas: 

viršuje, apačioje, tarp, dešinėje, kairėje, prie, šalia, 

viduryje,  už, prieš.

Vaikai dėlioja paveikslėlius laisvai, pagal  nusakytą 

užduotį. Vėliau  nusako vieno ar kito daikto vietą erdvėje.

 



„APŽVALGOS RATAS“ 

Vita Tavorienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“ 

Vaikai, stebėdami apžvalgos ratą, skatinami atsakyti į 

klausimus: Kas apžvalgos rate aukščiausiai? Kas 

žemiausiai? Kas tarp lėlės ir boružės? Tarp boružės ir 

gaidžio? Ir pan.  

Žaidimo metu įtvirtinamos sąvokos: aukštai, žemai, 

aukščiausiai, žemiausiai;  per vidurį; kairėje, dešinėje; 

tarp.

 

ŽAIDIMAS „BITUČIŲ PILIS“ 

Sandra Martinkutė-Grigaitienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“ 

Žaidimas skirtas prielinksmių  ,,ant", ,,už", ,,prie ", ,

,šalia", ,,tarp“; sąvokų ,,kairėje, dešinėje“ įtvirtintimui.

 



„KELIONĖ LAIVELIU“ 

Sigita Denikytė

Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“ 

Priemonė skirta regimajam suvokimui, smulkiajai 

motorikai,  akies-rankos koordinacijai lavinti. Erdvinėms 

sąvokoms ,,aukštyn - žemyn, į kairę -  į dešinę, 

arčiau -  toliau, į viršų – į apačią“ įtvirtinti.  

„NUVESK MERGAITĘ“ 

Rūta Krivickienė

Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“ 

Vaikui skiriama užduotis: padėti mergaitei nueiti iki 

namelio pagal instrukciją. Pvz.: Nupiešk kelią 

pradėdamas eiti nuo rodyklės. Vienas langelia aukštyn, 

du lanegliai į dešinę, vienas langelis, du langeliai į viršų

ir t.t.Po to vaikas pats gali papasakoti kaip keliavo.  
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