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Vaikui žaidimas – pagrindinė kūrybinė veikla, 
būtina jo visapusiškam ugdymui (si)  



Žaidimas padeda vaikui ne tik pažinti pasaulį, bet ir 
patį save, giliau įsisąmoninti savo mintis, jausmus, 

greičiau lavėja kalba 



Bendraudamas žaidime vaikas lavina protinius 
gebėjimus: kalbą, dėmesį lavėja mąstymo 

procesai 



Lopšelinukai noriai žaidžia sensorinius, 
vaizduotės, muzikinius, judriuosius, statybinius 

žaidimus 



Antrųjų vaiko gyvenimo metų pagrindinis 
veiksmų su daiktais veiklos rezultatas – 

gimstantis siužetinis žaidimas 



... atsiveria turtinga vaizduotė į vaidmeninių 
žaidimų pasaulį 



Pirštukiniai žaidimai: minkšti žaislai, lėlės 
- pirštinės 





Muzikos ir kitų garsų poveikis mažyliams – 
svarbiausias pažinimo šaltinis 





Tradiciniai (liaudies) žaidimai  vaiką ko nors 
moko, džiugina, yra paprasti, vaizdingi 

 



Ankstyvieji pavingiavimai yra pirmieji mokymosi 
rašyti bandymai 

 





Meninė veikla suteikia vaikui pasiekimų 
džiaugsmą, leidžia pajusti savo vertę 





Kimochis ikimokyklinio ugdymo programa 
 



Veikdamas su daiktais, vaikas visą laiką 
kaupia patirtį 

 

 



 
 

Žaidimai su įvairaus dydžio ir formų daiktais 



Statybiniai žaidimai lavina vaizduotę, 
kūrybiškumą, vaikai tarpusavyje tariasi, 

bendradarbiauja. 



Stalo žaidimai ugdo pastabumą, 
dėmesingumą  





Efektyviausiai judėjimą skatina judrieji 
žaidimai 



Žaidimai lauke – daugiau galimybių judėti, 
daugiau laisvės saviraiškai kūrybai, neišsemiama 

erdvė tyrinėjimams ir atradimams 



...skatina smalsumą, ugdo pastabumą, 
suteikia daugiau galimybių įvairiems 

potyriams jausmams ir pažinimui 



Lauke vaikai mokosi apie juos supantį pasaulį 





5-7 metų vaikų žaidimai 

• KŪRYBINIAI:  vaidmeniniai; 
draminiai; režisūriniai; konstrukciniai. 

 

• ŽAIDIMAI PAGAL TAISYKLES: 

didaktiniai, 

 judrieji, 

 tradiciniai (liaudies),  

imitaciniai-modeliuojantys,  

kompiuteriniai, 

intelektiniai žaidimai. 

 



Didaktiniai žaidimai 

Pagal žaidimo pobūdį ir jame 
naudojamas priemones: 

•  žaidimai su žaislais, daiktais; 

•  žaidimai su spausdintomis stalo 
priemonėmis,  

• žodiniai žaidimai; 

•  žaidimai- pramogos; 

•  muzikiniai žaidimai.  

  



Intelektiniai žaidimai 

•  moko vaiką orientuotis lauke 
erdvėje, kintančiose situacijose,  

• plečia akiratį,  

• moko ieškoti sprendimo būdų, 

•  ugdo drąsą,  

• lavina mąstymą, vaizduotę, 
skatina pasitikėjimą savo jėgomis. 

• suteikia daug teigiamų emocijų ir 
pasirinkimo laisvę. 

 



Kompiuteriniai žaidimai 

•  skatina kūrybinę vaizduotę, 

•  lavina reakciją,  

• įtvirtina konstravimo ir modeliavimo 
įgūdžius,  

• formuoja pasaulio vaizdinius, 

•  teikia pažintinę informaciją, 

•  moko disciplinos, atsakomybės,  

• ugdo strateginį mąstymą, 

•  orientavimąsi erdvėje, erdvės 
planavimą. 



Saulytučiai – tai pirmoji interaktyvi animacinė 
multimedijos priemonė lietuvių kalba, skirta 

ikimokykliniam ugdymui 



Konstrukciniai žaidimai  
  

 

Tai siekimas, ką nors sukurti, padaryti, 
pastatyti. Čia siekiama rezultato.  

Šių žaidimų turinys - statybos, 
karpymas, lankstymas.  

 



Konstrukciniai žaidimai  



Meninės veiklos įvairovė būtina siekiant 
atskleisti vaiko savitumą 

  



Priešmokyklinukų knygelėse telpa geroji 
vaikų išmintis 



VAIKAS LAIMINGAS, KAI ATSIRANDA 
NAUJAS ĮDOMUS IŠŠŪKIS, O ŠALIA 

ESAME MES, SUAUGUSIEJI – VISADA 
PASIRENGĘ PATARTI IR PADĖTI 


