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Veikla skirta 5-6 metų vaikams 

UGDOMIJI VEIKLA : Rankos lavinimui ir dėmesio 

sukaupimui 

Kodėl svarbu mokėti koncentruoti 

dėmesį?  

• Gebėjimas susikaupti palengvina 

mokymąsi. 

 • Susikaupę greičiau ir tiksliau 

atliekame darbus. 

• Dėmesingumas padeda mažinti 

nerimą ir įveikti stresą. 

• Išlavintas dėmesio koncentracijos 

įgūdis suteikia daugiau ramybės ir pasitikėjimo savimi. 

 5−6 metų amžiaus vaikas vidutiniškai dėmesį išlaiko apie 10−15 
minučių. 

Žaidimai lavinantys dėmesį: 

Priešingybės 

Tikslas: Žodyno plėtojimas ir dėmesingumo lavinimas. Jūs pasakote žodį (mažas, minkštas, 

šviesus ir t.t.) ir vaikas turi pasakyti priešingybę. Jeigu pasakysite „mažas“ vaikas gali pasakyti 

„didelis“ arba „aukštas“ – tinka abu variantai. 

Suverk karoliukus 

Tikslas: Dėmesio ir smulkiosios motorikos lavinimas. Žaidimui prireiks stambių įvairiaspalvių 

karoliukų (arba sagų) ir virvelės. Paprašykite vaiko suverti karoliukus tam tikra tvarka: pvz., 

žalią, baltą, mėlyną, raudoną ir geltoną. Kuo jaunesnis vaikas, tuo paprastesnė turėtų būti 

schema. Užduotis gali būti pateikta žodžiu, o galima nupiešti spalvotą karoliukų schemą ir 

pasiūlyti vaikui surinkti karoliukus pagal pavyzdį. 

Aš matau 
Tikslas: Sukurti pasitikėjimu grįstą santykį tarp suaugusio ir vaiko, vystyti vaiko 

dėmesingumą. Žaisti galima kambaryje, einant pasivaikščioti ar važiuojant automobiliu. 

Žaidimo dalyviai vardina kambaryje ar pakeliui esančius daiktus ar objektus, pradėdami 

kiekvieną pasisakymą žodžiais aš matau ... Kartoti tą patį daiktą du kartus negalima. 



 

 

 Rankos lavinimui labai puikiai tinka ir sąsiuvinys langeliais. Galima pasidaryti ir parašyti 

visokiausių užduotėlių.  Kiekvienai dienai. Vaikams tai tikrai patinka. Aš taip darau grupėje. 

  

 

 

 

 Suteikia vaikui sprendimų laisvę, veiklos pasirinkimo galimybę tam, kad didėtų vaiko 

pasitikėjimas savimi. 
 Lavina sakytinę ir rašytinę vaiko kalbą, diskutuoja, palaikant kiekvieno vaiko pokalbį, 

laisvą pasakojimą.  
 Žaidžia su vaiku pirštukų žaidimus, lavina vaizduotę, kūrybingumą, dėmesingumą, 

stiprinančius rankų pirštus, koordinaciją, skatina žaisti individualiai ir komandoje. 
 Žadina vaikų smalsumą, domėjimąsi supančia aplinka. 
 Sudaro galimybes vaikui susidurti su naujais aplinkos objektais, reiškiniais, žmonėmis, 

žadinant vaiko interesą su juo pažinti, domintis vaiko interesais, klausimais. 
 Pastebi, padrąsina ir skatina vaikų kūrybos stilių, individualią raišką, vizualinę kūrybinę 

saviraišką. 
 Veikia kartu su vaiku; demonstruoja pavyzdį, išklauso ir palaiko vaiko idėjas; rodo pagarbą 

ir pritarimą, gėrisi meninės raiškos procesu ir rezultatais. 

 



Suvedžioti taškelius kaip parodyta. 

 



 

 

 



Suvedžioti linijas pagal rodykles. Nuspalvinti paveikslėlį.

 

 

 

 



 

 

 



NUSPALVINK PIEŠTUKUS NURODYTOMIS SPALVOMIS.

 



NUSPALVINK BORUŽĖLES PAGAL NURODYTAS SPALVAS.

 



KOPIJUOK PAGAL PAVYZDĮ.

 



SEKDAMAS PAVYZDŽIU UŽBAIK EILUTĘ.

 



Namelio langeliuose nupiešk tiek figūrų, koks yra skaičius namelio viršuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SURASK SKIRTUMUS 

 



SURASK LYGIAI TOKĮ PATĮ PINGVINĄ IR NUSPALVINK.

 

 

 

 

 

 



Į TUŠČIUS LANGELIUS NUPIEŠK REIKIAMĄ FIGŪRĄ. 

 


