
Parengė – mokytoja Monika Kondratavičiūtė 

Veikla skirta 5-6 metų vaikams. 

UGDOMIJI VEIKLA : „Skaičiai“ 

Užduotys skirtos susipažinti su 

mus visur lydinčiais skaičiais. 

Jau nuo pat gimimo, kai 

mokome vaikus parodyti, kur 

akytės, kur rankytės, visada 

pabrėžiame, kad jos yra dvi. 

Taip pamažu vaikas pradeda 

suvokti skaičiavimo esmę. Nuo 

vieno iki penkių vaikai skaičiuoti išmoksta gana greitai, bet tie skaičiai jiems, kaip 

eilėraštukas. Jie dar nesugeba suprasti, kaip skaičiai keičiasi ir atsiranda. Tačiau 

žaidimo pagalba pamažu supras, kaip viskas vysta. Todėl nepasiduokite 

mokydami vaikus  skaičiuoti, dėlioti, galvoti. Vieniems lengviau viskas sekasi, 

kitiems sunkiau. Naudojant įvairius lavinimo būdus vaikai išmoks ne tik pažinti 

skaičius, bet ir skaičiuoti. 

 

 Statykite bokštus. Vėliau skaičiuokite iš kiek 

detalių sudėjote, kuris aukštesnis, kuris 

žemesnis.  

 

 Ant balto popieriaus lapo nupieškite bet kokią figūrą ir 

parašykite kelis skaičius iki 10, jei vaikas 

atpažįsta ir 

didesnius, galite ir 

juos parašyti. 

Tada duokite 

vaikui, kad jis 

nupieštų tiek 

figūrų, koks yra 

skaičius.  



 

 

 

 

 

 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. 

 

 Susidomėjęs ilgesniam laikui įsitraukia į suaugusiojo pasiūlytą veiklą, siūlo vaikams ir 

suaugusiajam įsitraukti į jo paties sugalvotą veiklą. (saugumo ir pripažinimo p. 6 ž.) 

 Spausdintomis raidėmis rašo savo vardą, kopijuoja aplinkoje matomus žodžius. 6 ž.) 

 Rankos ir pirštų judesius atlieka vikriau, greičiau, tiksliau, kruopščiau. (savarankiškumo 

poreikis, 6ž.) 

 Sulekia popieriaus lapą per pusę, į keturias dali. Tiksliai kopijuoja formas, raides 

(savarankiškumo ir judėjimo p., 6 ž.) 

 Detalesniais, įtaigiais dailės darbeliais pasakoja realias ir fantastines istorijas. Vaizdus 

papildo grafiniais ženklais (raidėmis, skaičiais, žodžiais ir kt.) (saviraiškos poreikis, 6 ž.) 



 Filmukas, kaip Ožiukas skaičiavo iki 10. 

https://www.youtube.com/watch?v=FhQ-6szPc5A&t=320s . Pasižiūrėkite 

filmuką, vėliau tegul vaikas papasakoja turinį, įvykių eigą įvardindamas 

veikėjus ir pasakojimo, įvykių eigą suskaičiuodamas juos. 

 

 Parašykite skaičių, tegul vaikas parašo kokie yra to skaičiaus kaimynai.

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FhQ-6szPc5A&t=320s


 Apvedžioti geometrines figūras ir parašyti kiek yra figūrų. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Surasti ir nuspalvinti parodytą skaičių. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 Nuspalvinti reikiamus skaičius, sudarant takelį. 

 



 



 



 

 



 Spalvinti pagal skaičius 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 Suskaičiuoti ir parašyti arba apvesti. 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 Papuoškite, nuspalvinkite įvairiais ornamentais. Įklijuokite į sąsiuvinį 

atskirus skaičius. Tada ieškokite įvairiuose žurnaluose, bukletuose tų 

skaičių ir įklijuokite šalia atitinkančio. 

 

 

 

 Super paprastas, suorganizuojamas per ne 

daugiau kaip 10 min. iš to, ką rasite 

namuose, Senio Besmegenio protingas 

žaidimas. 

Žaidžiant galima lavinti / mokytis: 

– susipažįstama su skaičiais; 

– mokomasi skaičiuoti;  

– mokomasi spalvų; 

– mokomasi formų. 

Žaidimui suruošti reikės: 



– balto popieriaus lapo Besmegeniui iškirpti;  

– spalvoto ar balto popieriaus arba žurnalo 

kepurėms; 

– kažko, kas bus sagos (sagų, akmenėlių, pupų, 

žirnių, popieriaus kirpinukų ar pan.) 

1 Žaidimo variantas – skaičiai. Keičiame 

Besmegeniui kepures, koks skaičius ant 

kepurės, tiek sagų reikia sudėti. 

2. Žaidimo variantas – spalvos. Kokios spalvos 

kepurė, tokios spalvos sagas reikia sudėti. 

3. Žaidimo variantas – formos. Vietoj skaičių 

ant kepurės nupiešti įvairias formas (trikampis, kvadratas, apskritimas, 

stačiakampis, žvaigždė ir t.t.). Tuomet žaidžiant dėti atitinkamos formos sagas. 

 

 Žaidimas visai šeimai: 

 Ant ant atskirų popieriaus lapukų nupieškite savo namuose esančius 

daiktus. (kėdę, stalą, duris, lova, sofa ir kt.) 

 

  
 

 

 

 

 Vėliau traukite korteles ir ieškokite kiek tokių daiktų yra namuose ir 

užrašykite skaičių. 



 

 

 

 

 


