
Kad vaikas sėkmingai mokytųsi, būtina jį 

parengti suvokti būsimas žinias. Todėl 

reikia ugdyti vaiko dėmesingumą. 

 

 

 

 

 

Mokymuisi rašyti 
svarbus dėmesio 
paskirstymas ir 

perkėlimas 

 

Mokymuisi 
skaičiuoti svarbi 
dėmesio apimtis 

 

 

 

 
Dėmesio išlaikymas padeda vaikui 

pažinti pasaulį, nenukrypstant į 
pašalinius dalykus. Pakankamas 

dėmesio išlaikymas padeda vaikui 
planuoti savo veiksmus. 

 

 

Atmintis vystosi lavinant dėmesį. Mes 

įsimename tai, ką pastebime, o 

pastebime tik tada, kai esame 

dėmesingi. 

 

Žaidimai regimosios ir 

girdimosios atminties lavinimui 

„Kas pasikeitė?“  Vaikui 

duodamas paveikslėlis ir 

prašoma gerai į jį įsižiūrėti. 

Po to duodamas kitas  

toks pat paveikslėlis tik su 

keliomis papildomomis 

detalėmis. Vaiko prašoma 

pasakyti kas pasikeitė. 

Žaidimai „Melagis“: dažniausiai 

žaidžiamas žaidimas, kai vaikams rodomas 

paveikslėlis  ir sakomas neteisingas  

pavadinimas, o vaikai turi įvardyti teisingą. 

Žodžių varžytuvės: žaidžiami įvairūs 

žodžių žaidimai, tokie kaip žodžių vardijimas 

su nurodytu garsu ar pagal nurodytą temą .  

Žodžių kartojimas. Aš pasakysiu keletą 

žodžių, o tu pakartok: lapė striukė, 

megztinis,  meška, vilkas, sijonas, ežys, 

suknelė. Kad geriau sektųsi atsiminti, 

pasiūlyti žodžius sugrupuoti.  Lapė, meška, 

vilkas, ežys   striukė, megztinis, suknelė, 

sijonas. 

„Stebuklingas maišelis“ 

Vaikas nematydamas 

apčiupinėja daiktus, bet 

neįvardina jų. Pabaigus 

visus apčiupinėti 

liepiama įvardinti daiktus 

paeiliui. Arba su vaiku apžiūrime daiktus, 

po to sudedame į maišelį. Vaikas paliečia 

daiktą maišelyje ir įvardina jo spalvą.  

Mama ir tėti, padėk 

man tobulėti 

Ateidamas į šį pasaulį, vaikas atsineša su 

savimi įgimtą smalsumą pažinti aplinką. Jis 

siekia kuo greičiau įgyti žinių, kad patirtų 

mokymosi džiaugsmą. Vaiką skatina vidinis 

poreikis tirti, atrasti, bendrauti, pažinti 

ir suvokti naują pasaulį. 

 

 

 

 

 

Ikimokykliniame amžiuje intensyviausiai 

formuojasi pažintiniai vaiko gebėjimai, kurie 

lemia ne tik tai, kaip jam toliau seksis 

mokykloje, bet ir vėlesniame gyvenime – 

renkantis studijas, profesiją, 

tarpasmeniniuose santykiuose, realizuojant 

save ir t.t. 

 Išmokimas  - tai vaikų, tėvų, kitų vaikų ir 

aplinkos sąveika. Vaikai įprasmina, kas 

vyksta aplink, junkdami naujus potyrius su 

tuo, ką jau yra suvokę. Nors vaikai patys 

derina tai, ką suvokia, išmoksta ir patiria, 

suaugusiojo vaidmuo yra labai svarbus. Tad 

tapkime vaiko pažinimo kelio vedliais. 

 

Parengė Joniškio vaikų lopšeli-darželio logopedė 

specialioji pedagogė metodininkė Alma Sinkevičienė 

Mokymuisi skaityti 
svarbi 

yra dėmesio 

koncentracija 



Žaidimai dėmesiui, girdimajam 

ir regimajam suvokimui lavinti 

Ką išgirdai? Vaikas padeda galvą ant stalo 

ir klausosi  namuose bei lauke sklindančių 

garsų. Paskui pasako, ką girdėjo.  

Kartok paskui mane (Kartokite skaičių eiles 

153, 268, ir liepkite vaikui pakartoti) 

Ateivių kalba (Sugalvokite žodžių iš 3 

skiemenų ir liepkite vaikui pakartoti 

(radėblis, argibolas ir t.t.) 

Klausyk ir plok (Skaitykite vaikui tekstą 

(pasaką) ir liepkite suploti rankomis, kai 

išgirs gyvūno, žmogaus ar gėlės 

pavadinimus.  

Aš ploju, tu žingsniuoji (Jūs 

plojate, o vaikas žingsniuoja po 

kambarį. Kai tik nustojate ploti, jis 

sustoja(sustingsta) arba kol plojate eina 

tiesia linija į priekį, kai sustojate – eina 

atbulomis atgal) 

„Stebuklingos poros“ (dėmesio 

perkėlimui) Pasiūlykite vaikui žaidimą su 

žodžiais. Jam reikia paeiliui sakyti vieną 

gyvūną ir vieną augalą. Pavyzdžiui: 

dramblys, ramunė, lapė, medis, katė, žolė. 

Žaidimas „Viskam savas laikas“ (dėmesio 

valdymui) Šį žaidimą geriau žaisti lauke. 

Pasivaikščiojimo metu susitarkite su 

mažyliu, kad Jūs ieškosite skirtingų daiktų 

pagal komandą. "Laikas raudonoms 

mašinoms" - imate ieškoti ir rodyti raudonus 

automobilius. "Laikas akmenukams" - 

ieškote akmenukų. "Laikas mėlynoms 

mašinoms" - ieškote mėlynų mašinų. 

"Laikas medžiams" - ieškote ir rodote visus 

medžius, kurie yra aplinkui. 

"Kas atėjo?„ Pasiūlykite vaikui pažaisti 

svetingą šeimininką. Pas jį į namus ateis 

skirtingi svečiai ir kiekvieną svečią jis turi 

sutikti skirtingai. Pavyzdžiui, jei ateis laputė, 

jai reikia pasakyti: "Labas, kūmute". Jei ateis 

meška, jis turi sakyti: "Užeik, Pūkuotuk". Jei 

ateis zuikis, jam reikia pasakyti: "Sveikas, 

žvairy" ir t.t. Paaiškinkite mažyliui, kad 

kiekvienas svečias, kai ateina, beldžia 

skirtingai. Vaikui pagal beldimą reiks 

suprasti, kas atėjo, ir sutikti svečią 

atitinkama fraze. Pademonstruokite, kaip 

bels kiekvienas svečias. Pavyzdžiui, laputė 

lengvai barbena pirštukais, meškinas 

beldžia kumščiu, zuikutis beldžia delniuku. 

Įsitikinkite, kad vaikas viską įsiminė. 

„Padaryk paeiliui“ (Pasiūlykite vaikui 

sustingti, atidžiai Jūsų paklausyti ir atlikti 

užduotis tokia tvarka, kokia jis jas išgirs. 

Duokite jam, pavyzdžiui, tokias užduotis: 

suploti delnais, treptelti koja ir apsisukti; 

arba paimti lėlę, sušukuoti ją, paguldyti ant 

stalo, o po to atnešti mašinėlę. Žaidžiant su 

trimečiais galima pradėti nuo dviejų 

užduočių ir palaipsniui didinti užduočių 

skaičių). 

Rask porą  - dėmesio išlaikymui (Žaidimui 

prireiks kelių skirtingų daiktų vienodų porų. 

Galima sumaišyti skirtingas poras kojinių, 

galima iš popieriaus iškirpti poras skirtingo 

ilgio juostelių, galima parinkti poras skirtingų 

sagų. Padėkite prieš vaiką sumaišytas į 

vieną krūvelę pasirinktas daiktų poras ir 

duokite vaikui užduotį suporuoti vienodus 

daiktus. Jei tai kojinės, vaikui teks suporuoti 

vienodas kojines. Jei tai juostelės, vadinasi, 

jam teks parinkti poras vienodo ilgio 

juostelių. Jei tai sagos, vaikas sudeda 

poromis vienodas sagas. 

Raudona-mėlyna- žalia – dėmesio 

perkėlimui (Pasiruoškite trijų spalvų 

korteles. Kai parodote raudoną kortelę 

vaikas eina aukštai keldamas kelius, kai – 

mėlyną – šokinėja, kai žalią – ropoja). 

 

 

 

„Sudėk taip pat“ Ant stalo tam tikra tvarka 

padėkite šaukštą, šakutę, peilį, surinkite juos 

ir liepkite vaikui tokia pat tvarka juos išdėlioti.  

Galima pasidaryti schemas. 

 

 

 

 

„Stop“ (Bėgioja po kambarį ir sustoja, kai 

parodote pieštuką ar kokį žaislą. 

"Pastatyk bokštą"  

Žaidimui prireiks 

vaikiškų įvairiaspalvių 

kubelių rinkinys. 

Paprašykite vaiko pastatyti kelis bokštus: 

vieną mėlyną, vieną raudoną, o trečią - 

geltonai žalią. 


