
PAŽINIMO PROCESŲ LAVINIMAS  IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE 
 

 

 
 

GIRDIMASIS SUVOKIMAS,  DĖMESYS IR ATMINTIS 
o klausytis gamtos, aplinkos  garsų 
o nustatyti garso kryptį ir šaltinį  

(surasti daiktą, reiškinį  ar paveikslėlį su jo atvaizdu) 
o garsais imituoti aplinkos, gyvūnų skleidžiamus garsus 
o vykdyti nesudėtingus žodinius nurodymus  
o atlikti 2-3 pakopų paliepimus,  užduotis 
o parodyti daiktus ta tvarka, kuria jie buvo išvardinti 
o atnešti nurodytus kelis daiktus ( ,,parduotuvė“) 
o pakartoti kito pasakytą sakinį, skaičių eilę  ( ,,telefonas“) 
o atspėti apie kurį grupės vaiką pasakojate 
o apibūdinti vieną iš nurodytų daiktų taip, kad kitas vaikas jį atpažintų 
o papasakoti draugui  auklėtojos perskaitytą istoriją 
o žodžiu perduoti informaciją, prašymą mamai ar tėčiui, kitai auklėtojai 
o skatinti klausytis dainelių ir jas dainuoti   
o  

 
 
 

REGIMASIS SUVOKIMAS,  DĖMESYS IR ATMINTIS 
o rasti tokios pat spalvos (dydžio ar formos) daiktus 
o dėlioti dėliones, mozaikas 
o sudėti tokią pat kompoziciją iš kaladėlių ar geometrinių figūrų 
o surasti tokią pat formą (elementą) tarp kitų 
o  suskaičiuoti kiek tam tikrų  geometrinių figūrų yra ant stalo 
o padėti tiek pat( nurodytą kiekį) daiktų 
o atpažinti paveikslėlyje gerai žinomus daiktus, pavaizduotus taškeliais, uždėtus vieną ant 

kito ar perbrauktus ir pan. 
o surasti skirtumus tarp dviejų paveikslėlių 
o nuspalvinti piešinį pagal pavyzdį 
o nustatyti trūkstamas daikto detales 
o keliauti labirintais 
o žaisti domino 
o sudėti kelis daiktus ( 3-5) buvusia tvarka 



o nustatyti kurio daikto eilėje (lentynoje) neliko 
o išdėlioti paveikslėlių seriją 
o  

 
 
 

                    TAIP PAT: 
o paprašykite paaiškinti, kodėl taip negali būti (žiūrint į absurdo paveikslėlį ar 

papasakojus absurdo istoriją ir kt.) 
o klauskite ,,Ką tu darytum, jeigu....“  
o klauskite ,,Kas atsitiktų, jeigu...“ 
o apibūdinti kuo skiriasi ir kuo panašūs du daiktai 
o žaiskite žaidimą kur reikia grupėje, lauke ar popieriaus  lape  judėti ( pačiam ar 

mašina ir kt.) nurodyta kryptimi 
o paprašykite pagalvoti kaip būtų galima .... 

(pvz., nuskinti aukštai ant šakos kabantį obuolį) 
o žaiskite žaidimą kur reikia lyginti daiktus pagal įvairius požymius ( pvz., padengti 

stalą skirtingų dydžių lėlėms; aprengti meškiną kelionei į kalnus slidinėti); 
paprašykite paaiškinti kodėl pasirinko būtent tuos daiktus 
 

********* 
 
 

           Kas nutiktų besmegeniui vasarą? 
 
 

 

 
 

 
Panevėžio r. PPT 


