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Ankstyvojo amţiaus  grupių 
 projektas 

„Smag s pirštuk  ţaidimai“ 
 

Aktualumas. Mokslininkai teigia, kad smulkiosios motorikos lavinimas didina galvos 
smegenų ţiev s aktyvumą, tod l ger ja kalb jimas, klausa, rega, d mesys. Netikslingi vaiko 
smulkiosios motorikos judesiai keičiasi, pradeda formuotis akies – rankos koordinacija, be kurios 
vaiko judesių lav jimas būtų ne manomas, nes vaikai mokosi paliesti, paimti vairius daiktus. 
Taip tobul ja vaiko jutimai, kurie svarbūs jo kalbos, suvokimų procesams, tai yra aplinkos daiktų 
vaizdinių formavimuisi. Manoma, kad tarp smulkiosios motorikos judesių ir sklandaus vaiko 
kalb jimo yra tiesioginis ryšys. Smulkiosios motorikos išlav jimo lygis n ra paveldimas, ir jos 
tobulinimui reikalinga kryptinga lavinamoji veikla. 

Smulkiosios motorikos lav jimą skatina vairi vaikų veikla gamtoje ir patalpoje. Vaikams 
siūlomi ţaidimai, lavinantys smulkiąją motoriką, smulkiuosius raumenis, judesių lankstumą, 
tikslumą, regimąją-motorinę koordinaciją, stiprinantys pirštus. 
      Kad lav tų kalba, reikia nuolatos mankštinti vaiko pirštukus. Vaikų rankų smulkiosios 
motorikos lavinimo uţduotys padeda: susikaupti, išlaikyti d mes , lavina mąstymą, parengia 
vaiko ranką rašyti mokykloje 
    Vaikų kalbos raida pasiţymi tam tikru nuoseklumu, o vaikų kalbą prad ti ugdyti reikia jau 
ankstyvajame amţiuje. 

Lavinant smulkiąją motoriką daug d mesio reikia skirti bendravimui. Vaikai daug laiko 
praleidţia ţiūr dami televizorių, ţaisdami kompiuterinius ţaidimus, bet svarbiausia – vaiką 
sudominti, steb ti, kas jam patinka: ar veikla su gamtine medţiaga, verti ar d lioti smulkius 
daiktus, ir kt.  Visa tai turi lyd ti aiški kalba (konkretus ir taisyklingas ţodţių tarimas), smagus ir 
nuoširdus bendravimas. 

Kuo aktyviau dirba pirštukai, tuo daugiau stimulų yra prad ti kalb ti. 
 
Projekto įgyvendinimo laikas: 2016 10 10 – 2017 05 30 
 
Dalyviai: Ankstyvojo amţiaus grupių vaikai, t veliai, pedagogai. 

 
Tikslas. 

Lavinti vaikų smulkiąją motoriką t. y. rankų pirštų, riešų ir plaštakų judesius. 
 
Uţdaviniai: 

 Vaikai lavinsis rankų, pirštų, riešo ir plaštakų judesius 
 Lavins mąstymą, atmint , d mesio koncentraciją. 
 Ugdysis kūrybiškumą ir pratinsis atlikti uţduotis iki galo. 
 Geb s daugiau ir aiškiau kalb ti. 
 Pratinsis suprasti, kad galiama ţaisti su buities rakandais, kitais netradiciniais ţaislais, 

daiktais, gamtine medţiaga. 
 

Planuojama veikla 
 
1.Vaikai kartu su t veliais ţais pirštukų lavinimo ţaidimus panaudodami:  

 buities reikmenis (duben lius, šaukštus, kiaurasamčius, kokteilio šiaudelius, skalbinių 
segtukus it kt.); 

 birius maisto produktus (makaronus, pupas, moliūgų s klas, saul grąţas); 
 buitines atliekas (plastikinius butelius, kamštelius, d ţutes ir kt); 
 gamtinę medţiagą ( kaštonus, lapus, kankor ţius ir kt.) 

Ţaidimo procesą ir priemones uţfiksuos foto nuotraukoje, trumpai aprašys koks tai ţaidimas. 



 

 

 
 
2.Vaikai ţais aukl tojų organizuotus ţaidimus skirtus smulkiajai motorikai lavinti. Ţaidimui 
naudos aukl tojų pagamintas priemones naudojant:  

 buities reikmenis (duben lius, šaukštus, kiaurasamčius, kokteilio šiaudelius, skalbinių 
segtukus ir kt.); 

 birius maisto produktus (makaronus, pupas, moliūgų s klas, saul grąţas); 
 buitines atliekas (plastikinius butelius, kamštelius, d ţutes ir kt); 
 gamtinę medţiagą ( kaštonus, lapus, kankor ţius ir kt.) 

Pedagogai ţaidimo procesą ir priemones uţfiksuos foto nuotraukoje, trumpai aprašys. 
 
3. „Siūlinukųį ir „Mezginukųį grupių vaikai ir pedagogai dalinsis id jomis, keisis priemon mis 
išbandydami naujus ţaidimus.  
 
4. Projekto medţiaga bus susisteminta ir pristatyta staigos pedagogų metodiniame susirinkime. 
 
5. Bus paruoštas stendinis pranešimas „Smagūs pirštukų ţaidimaiį.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

„Siūlinukųį gr. aukl. Alina 

                                
Lav ja smulkioji 
motorika, geb jimas 
gumelę tempti ir 
uţmauti ant buteliuko, 
kas ne visiems sekasi 
iš pirmo karto. Geba 
skirti spalvas : pagal 
buteliuko kamštelio 
spalvą-uţmauna 
gumelę atitinkamos 
spalvos.                           

Vaikai renkasi 
spalvotas gumeles ir 
stengiasi jas uţd ti ant 
baltų plastiko 
buteliukų(sveikų ir 
sukarpytų). 

 

,, Spalvotos gumel s‘‘ 
  

Priemon s: 
vairiaspalv s 

gumel s, balto 
plastiko buteliukai. 



 

 

Smagu spalvotomis 
gumel mis papuošti savo 

pirštukus. 

 

 

 

 

  



 

 

Priemon s: spalvotu popieriumi apklijuotos dovanų popieriaus, 
popierinių rankšluosčių kartonin s tūtel s, vairiaspalviai 
kamuoliukai, stambios karolių dalys, spalvoti buteliukų 

kamšteliai, kilim liai. 

„Siūlinukųį gr. aukl. Alina „GIL S   ŠULIN LIAI“  

  



 

 

      
Vaikai stengiasi 

pataikyti  ir mesti 
kamuoliukus  
vairaus dydţio 

šulin lius, stebi, kur 
nukrito- ,,pasisl p ‘‘ 
rutuliukas. Šulin liai 

skirtingų dydţių: 
aukščio, skersmens. 

Vardina, kokios 
spalvos rutuliuką 

meta  šulin . 

            Renaldukas sugalvojo, kad galima 
paţiūr ti  saulytę, debes lius...,,Čia ne šulin lis, o 
ţiūronas‘‘. Vardino: ilgas ţiūronas, trumpas, 
maţas, didelis. 

     

 

  



 

 

Priemon s:

stori šiaudeliai.
Vaikai kaišiojo 
storus šiaudelius
plonuosius, d liojo               
vairias figūras,

ornamentus, steng si                                           

 

 
 
 
 
 
 
   

  

  

Aurora taip išlavino rankeles, 
pilant akmen lius  

piltuv l , 
n  vienas nenukrisdavo pro 

šal .    

Draugiškai keit si            
ţaidimo vietomis,
vienas kitam rod ,

        Vieni vaikai 
spalvotus buteliukų 
kamštelius meta  
šulinius rankyte, 

kitiems buvo pasiūlyta 
juos paimti 

medin mis ţnypl mis 
ir d ti  šulin lius. 
Lav ja smulkioji 

motorika, geb jimas 
išlaikyti suspaudus 

ţnypl mis kamštel  ir 
pernešti j  iki 

šulin lio.              
 



 

 

Priemon s:                                      
Švelnios vielut s vairių spalvų, sagos, sagut s su 

viena ir daugiau skylučių, jos vairių dydţių ir spalvų, 
permatomas buteliukas, kibir lis su skyl m-sud ti 

medelio šakeles. 

„SAG  MEDELIAI“ 

 

  

       Lav ja 
smulkioji motorika, 
d mesys, 
susikaupimas, 
ištverm . Ne visada 
pasiseka iš karto 
pataikyti  maţesnę 
skylutę. Kai kurie 
meta veiklą ir b ga 
ţaisti kitą ţaidimą.      

 

„Siūlinukųį gr, aukl. Alina 



 

 

 Bet daugelis 
susikaupdavo ir 
varstydavo, kol 
nenusibos.  Vaikai 
steng si perkišti 
vielutę per dvi 
sagos skylutes. Kiti, 
v rus  vieną 

skylutę, uţlenkdavo 
vielutę, kad 
nenukristų saga. 
Lav jo 
kūrybiškumas, 
dydţių suvokimas.      

 

Drugeliai tūp
ant ţiedų.



 

 

Lav ja rankyčių judesiai-vaikai 
stengiasi perkelti, pernešti vandens 
karolius  skirtingos talpos, formos 
indelius taip, kad jie ,, nepab gtų‘‘. 

Lav ja d mesys, susikaupimas, 
kantryb . 

„Siūlinukųį gr. a

Priemon s:               
vairiaspalviai vandens 

karoliukai,(buityje 
naudojami puošti g les, 
pamerktas vandenyje), 

permatomi plastiko 
vairūs indeliai, 

maišeliai, saldainių 
formel s, šaukšteliai, 
ąsotis, indeliai nuo 

jogurto, dviejų spalvų 
butelių kamšteliai. 

„VANDENS  KAROLIAI“   

       

           

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                                           

  

„Siūlinukųį gr, aukl. Alina 



 

 

D liojant  
saldainių 
formeles reikia 
tam tikrų 
pastangų: jeigu 
rankyt  sujud s-
vandens 
karoliukas 
pab gs. Ir dar:  
kiekvieną  
formelę-tik po 
vieną karoliuką 
telpa. 
     O kiek daug 
dţiugių emocijų, 
šokdinant 
vandens karolius 
maišeliuose. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

„ nukųį gr.



 

 

Lav ja pojūčių pasaulis: liesdami rankyt mis vardina-šlapias, 
slidus, apvalus. Turt ja ţodynas, pasipildydamas naujais 

ţodţiais. Dţiugios emocijos kyla, kai karoliukai nurieda ant 
stalo, po to slepiasi po stalu. Vaikai juos gaudo, sugrąţina  

d ţutes ir ţaidţia, panardindami juose rankytes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Vaikai sitikina, kad rankyte karoliuką paimti sunku, nes jis slidus, tod l kam 
nesiseka, d lioja šaukšteliu. Skiria ir vardina spalvas, d dami  ąsot  ,,debes l  
ir saulytę‘‘. Stengiasi nesumaišyti spalvų, d liojant karolius  kamštelius, skiria 
pagal dyd : raudoni- maţi, m lyni-dideli. Skirsto juos pagal spalvas  jogurto 
indelius, maigo minkštas vandens karoliukų pagalv les-lavina pirštukus. 

 

 

 

 

 

  


