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Ankstyvojo amžiaus  grupių 
 projektas 

„Smagūs pirštukų žaidimai“ 
 

Aktualumas. Mokslininkai teigia, kad smulkiosios motorikos lavinimas didina galvos 
smegenų žievės aktyvumą, todėl gerėja kalbėjimas, klausa, rega, dėmesys. Netikslingi vaiko 
smulkiosios motorikos judesiai keičiasi, pradeda formuotis akies – rankos koordinacija, be kurios 
vaiko judesių lavėjimas būtų neįmanomas, nes vaikai mokosi paliesti, paimti įvairius daiktus. 
Taip tobulėja vaiko jutimai, kurie svarbūs jo kalbos, suvokimų procesams, tai yra aplinkos daiktų 
vaizdinių formavimuisi. Manoma, kad tarp smulkiosios motorikos judesių ir sklandaus vaiko 
kalbėjimo yra tiesioginis ryšys. Smulkiosios motorikos išlavėjimo lygis nėra paveldimas, ir jos 
tobulinimui reikalinga kryptinga lavinamoji veikla. 

Smulkiosios motorikos lavėjimą skatina įvairi vaikų veikla gamtoje ir patalpoje. Vaikams 
siūlomi žaidimai, lavinantys smulkiąją motoriką, smulkiuosius raumenis, judesių lankstumą, 
tikslumą, regimąją-motorinę koordinaciją, stiprinantys pirštus. 
      Kad lavėtų kalba, reikia nuolatos mankštinti vaiko pirštukus. Vaikų rankų smulkiosios 
motorikos lavinimo užduotys padeda: susikaupti, išlaikyti dėmesį, lavina mąstymą, parengia 
vaiko ranką rašyti mokykloje 
    Vaikų kalbos raida pasižymi tam tikru nuoseklumu, o vaikų kalbą pradėti ugdyti reikia jau 
ankstyvajame amžiuje. 

Lavinant smulkiąją motoriką daug dėmesio reikia skirti bendravimui. Vaikai daug laiko 
praleidžia žiūrėdami televizorių, žaisdami kompiuterinius žaidimus, bet svarbiausia – vaiką 
sudominti, stebėti, kas jam patinka: ar veikla su gamtine medžiaga, verti ar dėlioti smulkius 
daiktus, ir kt.  Visa tai turi lydėti aiški kalba (konkretus ir taisyklingas žodžių tarimas), smagus ir 
nuoširdus bendravimas. 

Kuo aktyviau dirba pirštukai, tuo daugiau stimulų yra pradėti kalbėti. 
 
Projekto įgyvendinimo laikas: 2015 11 10 – 2016 05 30 
 
Dalyviai: Ankstyvojo amžiaus grupių vaikai, tėveliai, pedagogai, įstaigos logopedė. 

 
Tikslas. 

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

 Vaikai lavinsis rankų, pirštų, riešo ir plaštakų judesius 
 Lavins mąstymą, atmintį, dėmesio koncentraciją. 
 Ugdysis kūrybiškumą ir pratinsis atlikti užduotis iki galo. 
 Gebės daugiau ir aiškiau kalbėti. 
 Pratinsis suprasti, kad galiama žaisti su buities rakandais, kitais netradiciniais žaislais, 

daiktais, gamtine medžiaga. 
 

Planuojama veikla 
 
1.Vaikai kartu su tėveliais žais pirštukų lavinimo žaidimus panaudodami:  

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

 birius maisto produktus (makaronus, pupas, moliūgų sėklas, saulėgrąžas); 
 buitines atliekas (plastikinius butelius, kamštelius, dėžutes ir kt); 
 gamtinę medžiagą ( kaštonus, lapus, kankorėžius ir kt.) 

Žaidimo procesą ir priemones užfiksuos foto nuotraukoje, trumpai aprašys koks tai žaidimas. 



 

 

 
2.Smulkiąją motoriką lavinančius žaidimus „Siūlinukų“ ir „Mezginukų“ grupių vaikai žais 
logopedės kabinete, su jos pasiūlytomis priemonėmis. 
 
3.Vaikai žais auklėtojų organizuotus žaidimus skirtus smulkiajai motorikai lavinti. Žaidimui 
naudos auklėtojų pagamintas priemones naudojant:  

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

 birius maisto produktus (makaronus, pupas, moliūgų sėklas, saulėgrąžas); 
 buitines atliekas (plastikinius butelius, kamštelius, dėžutes ir kt); 
 gamtinę medžiagą ( kaštonus, lapus, kankorėžius ir kt.) 

Pedagogai žaidimo procesą ir priemones užfiksuos foto nuotraukoje, trumpai aprašys. 
 
4. „Siūlinukų“ ir „Mezginukų“ grupių vaikai ir pedagogai dalinsis idėjomis, keisis priemonėmis 
išbandydami naujus žaidimus.  
 
5. Įstaigos logopedė paruoš informacinį lankstinuką, apie smulkiosios motorikos lavinimo  
naudą, metodus ir priemones.  
 
6. Projekto medžiaga bus susisteminta ir pristatyta įstaigos pedagogų metodiniame susirinkime. 
 
7. Bus paruoštas stendinis pranešimas „Smagūs pirštukų žaidimai“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

,, KAMŠTELIAI‘‘ 
  

Priemonės: spalvoti 
kamšteliai, nukirpti 
plastiko buteliai 
,,stiklinaitės‘‘, kad 
vaikams būtų lengva 
laikyti. Apvertus 
,,stiklines‘‘- naujas 
žaidimas: surasti 
tinkamą kamštelį ir 
užsukti. 

                                 
Vaikai rinkosi,                                                                                              
kas kokios spalvos                                                                                               
kamštelius išsirinks                                                                                     
ir sudės į savo                                                                                 
permatomas                                                                                                
,,stiklinaites‘‘. 
 

„Siūlinukų“ gr. aukl. Alina 



 

 

,, ŠIAUDELIAI‘‘ 

 

 

  

                                 
Priemonės: spalvoti,                                                                                                                 
trumpi, ilgi, ploni ir                                                                                                       
stori šiaudeliai.                                                                                                            
Vaikai kaišiojo į                                                                                                      
storus šiaudelius                                                                                                        
plonuosius, dėliojo               
įvairias figūras,                                                                                                          
ornamentus, stengėsi                                           
pataikyti. 
 

Dėliojo žiedams kotelius, 
drugeliams skrydžiui takelį, 

saulytei spindulius... 

„Siūlinukų“ gr. aukl. Alina 



 

 

„LABORATORIJA“  

  Priemonės: 
plastikiniai 

permatomi indeliai, 
piltuvėliai, dažytas 

smėlis, dažyti 
akmenėliai, 
šaukšteliai, 
piltuvėliai 
padaryti iš 
nupjauto 

plastiko butelio. 

„Siūlinukų“ gr. aukl. Alina 

Vaikai šaukšteliu 
kabino 

smėlį, pylė jį į 
piltuvėlius, 

stebėjo, kaip jis 
subėga 

į permatomą indą .Kiti 
rankytėmis dėjo, bėrė 
spalvotus akmenėlius 

į permatomus 
piltuvėlius, 

klausėsi jų garso.       
 

Lavino pirštukų miklumą, rankų                                                       
taiklumą, stengėsi neprapilti pro                                                                                      
šalį smėlio ir akmenėlių, pažino                                                                                  
ir skyrė spalvas, pradėjo skirti                        
garsus: akmenėliai ,, brazda‘‘,                                                                          
smėlis tyliai ,,šnabžda‘‘, tarė                                                              
naujus žodžius, gebėjo žaisti                                                     

vienas šalia kito. 
.       



 

 

  
Draugiškai keitėsi            
žaidimo vietomis,                                                                                      
vienas kitam rodė,                                                                                                    

komunikavo.       
 

Viltė norėjo 
piršteliais mėtyti 

akmenėlius į 
piltuvėlį , o ne 

šaukšteliu ir sakė, 
kad jie labai skuba.       

 

Motiejus pylė smėlį į 
stiklo                                                                                         

indą: atidžiai stebėjo ir                                                                                           
klausėsi. Nojus šaukšteliu  

sėmė smulkius                         
akmenėlius, girdėjo, kaip                                                                                                  

jie ,, triukšmaudami‘‘                                                                                           
subėga į buteliuką. 

     
 



 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

  

  

Aurora taip išlavino rankeles,                                                                                                        
kad pilant akmenėlius į 

piltuvėlį,                                                                                                
nė vienas nenukrisdavo pro 

šalį.      
 

Markas mėlynus akmenėlius 
puošė                                                                                   

kriauklėmis - darė jūrą.                                                                              
 



 

 

„GĖLIŲ  PIEVA“ 

 

  

                                            
Vaikai lavino 
vaizduotę,                                                                                                
kūrė pievą, dėliojo                                                                                                          
priemones, kas kaip                                                                                                          
norėjo, mankštino                                                                                            
pirštelius. Gebėjo                                                                                             
pasirinkti ir įvardinti                                                                   
spalvas, bendrauti.                                                                        

 

Priemonės: 
gėlytės,                                                                                            

lapeliai, drugeliai,                                                                                     
smulkūs žiedai,                                                                                                   

žalias neslystantis               
kilimėlis, ,,žolės‘‘                                                                                                       

rutuliai, 
akmenėliai.                                                                           

 

„Siūlinukų“ gr, aukl. Alina 



 

 

                                         
Mergaitės sakė, kad                                                                                                                         
gėlytės turi kotelius.                                                                                                 
Čia joms padėjo                                                                                                        
šiaudeliai. Na o                                                                                                 
drugeliai skraidė po                                                                                                                             
visą pievą. 

 

Drugeliai tūpė 
ant žiedų. 

 


