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Pasaulio mokslininkai jau seniai Pasaulio mokslininkai jau seniai 
nustatnustatėė, kad, kad kalbos vystymasis artimai kalbos vystymasis artimai 

susijsusijęęs su smulkiosios motorikos s su smulkiosios motorikos 

iiššsivystymu.sivystymu.

* R.* R.ŠŠtaineristaineris teigteigėė, kad rank, kad rankųų judesiai turi judesiai turi 
įįtakos kalbos centro vystymuisi.takos kalbos centro vystymuisi.

* Japonas * Japonas JasiroJasiro CucumiCucumi knygoje knygoje 
„„Paprasta metodika sveikatai iPaprasta metodika sveikatai iššsaugoti saugoti 
atliekant pratimus piratliekant pratimus piršštaistais““ raraššo, kad o, kad 
rankrankųų galai galai –– tai antrosios smegenys. tai antrosios smegenys. 

* Vokie* Vokieččiiųų filosofas I.Kantas rankfilosofas I.Kantas rankąą
pavadino ipavadino iššorinorinėėmis smegenimis.mis smegenimis.



Gera savijauta, pasitikGera savijauta, pasitikėėjimas jimas 
savimi, optimizmas, sveikas savimi, optimizmas, sveikas 
aktyvumas, paaktyvumas, pažžinimo dinimo džžiaugsmas iaugsmas ––
laimingos sveikos, sunkumams laimingos sveikos, sunkumams 
atsparios asmenybatsparios asmenybėės pos požžymiai. ymiai. 
Tokius vaikus norime matyti, to Tokius vaikus norime matyti, to 
vaikams linkime, to siekiame visi vaikams linkime, to siekiame visi 
ugdytojaiugdytojai--pedagogai ir tpedagogai ir tėėvai.vai.



PradPradėėjjęęs lankyti mokykls lankyti mokykląą vaikas jau vaikas jau 
pirmoje klaspirmoje klasėėje turje turėėttųų estetiestetišškai ir aikai ir aišškiai kiai 
taisyklingai rataisyklingai raššyti, sklandyti, sklandžžiai skaityti , iai skaityti , 
ugdytis meninius ir technologinius ugdytis meninius ir technologinius 
gebgebėėjimus( piejimus( pieššti, konstruoti, ti, konstruoti, ššokti, okti, 
vaidinti ir kt.). Visa vaidinti ir kt.). Visa šši ugdomoji veikla i ugdomoji veikla 
reikalauja gerai ireikalauja gerai iššlavintos smulkiosios lavintos smulkiosios 
motorikos.motorikos.



Mokykloje pasitaiko vaikMokykloje pasitaiko vaikųų, kurie patiria , kurie patiria 
sunkumsunkumųų kai reikia atlikti ukai reikia atlikti užžduotis, duotis, 
reikalaujanreikalaujanččias smulkiias smulkiųųjjųų kkūūno raumenno raumenųų
judesijudesiųų. Vaikai skaud. Vaikai skaudžžiai iiai iššgyvena gyvena 
nesnesėėkmkmęę.  .  



PAGALBOS VAIKUI ORGANIZAVIMASPAGALBOS VAIKUI ORGANIZAVIMAS

Siekiant iSiekiant iššvengti ugdymo(si) sunkumvengti ugdymo(si) sunkumųų pradpradėėjus vaikui lankyti mokykljus vaikui lankyti mokykląą , , 
tikslingas sistemingas integracinis judtikslingas sistemingas integracinis judėėjimo, sveikos gyvensenos jimo, sveikos gyvensenos įįggūūddžžiiųų bei bei 
įįproproččiiųų formavimas.formavimas.

SSėėkmingai bendradarbiavome su kmingai bendradarbiavome su ““BituBituččiiųų”” grupgrupėės aukls auklėėtojomis, ugdytiniais tojomis, ugdytiniais 
ir jir jųų ššeimomis vykdant projekteimomis vykdant projektąą ““Mes gyvename gretaMes gyvename greta””. . 

Pagrindinis mano darbo Pagrindinis mano darbo tikslastikslas ––formuoti sveikos gyvensenos formuoti sveikos gyvensenos įįggūūddžžius ir ius ir 
įįproproččius , lavinant vaikius , lavinant vaikųų smulkismulkiąąjjąą motorikmotorikąą ir taikant ir taikant kreatyvinkreatyvinėėss terapijos terapijos 
metodmetodąą..

Siektini rezultataiSiektini rezultatai
Suteikti elementariSuteikti elementariųų žžiniiniųų apie plaapie plašštakos ir visos rankos dalies, judesitakos ir visos rankos dalies, judesiųų ir ir 
jutiminijutiminiųų sistemsistemųų lavinimo svarblavinimo svarbąą vaiko ugdymui(si) ir sveikatai.vaiko ugdymui(si) ir sveikatai.
IIššmokyti smulkiosios motorikos(pirmokyti smulkiosios motorikos(pirššttųų, rie, rieššo) lavinimo pratimo) lavinimo pratimųų ir ir žžaidimaidimųų..
Lavinti vizualiLavinti vizualiąąjjąą--motorinmotorinęę (aki(akiųų ir rankos judesiir rankos judesiųų) kontrol) kontrolęę bei smulkibei smulkiųųjjųų
raumenraumenųų greitumgreitumąą ir vikrumir vikrumąą..
IIššugdyti gebugdyti gebėėjimjimąą klausytis, paklausytis, pažžinti, atsiminti ir pajusti kalbos ritminti, atsiminti ir pajusti kalbos ritmąą..
MetodaiMetodai: pokalbis; judesi: pokalbis; judesiųų rodymas;pasakojimas;eilrodymas;pasakojimas;eilėėraraššččiiųų, tekst, tekstųų
skaitymas, atliekant pirskaitymas, atliekant pirššttųų lavinimo pratimus; praktinis.lavinimo pratimus; praktinis.



Su Su ““BituBituččiiųų”” grupgrupėės ugdytiniais smulkiosios s ugdytiniais smulkiosios 
motorikos lavinimo pratybos buvo motorikos lavinimo pratybos buvo 
organizuojamos  2 kartus per savaitorganizuojamos  2 kartus per savaitęę 1515--20 20 
min.min.
GrupGrupėės aukls auklėėtoja manktoja mankššteles, vaikteles, vaikųų
smulkiajai motorikai lavinti ,atliko kasdiensmulkiajai motorikai lavinti ,atliko kasdien
55--8 min.8 min.



Darbas organizuojamas etapais:Darbas organizuojamas etapais:

I. Vaikai I. Vaikai žžaidaidžžia stalo ia stalo žžaidimus  su sagutaidimus  su sagutėėmis,karoliukais ir mis,karoliukais ir 
naturaliomisnaturaliomis priemonpriemonėėmis: kamis: kašštonais,giltonais,gilėėmis , pupelmis , pupelėėmis, mis, žžirniais, irniais, 
rierieššutais, utais, ššiaudeliais ir kt.iaudeliais ir kt.

II. Vaikai atlieka pratimus vienodai visais rankII. Vaikai atlieka pratimus vienodai visais rankųų pirpiršštais.tais.

III. Vaikai atlieka pratimus , kai nykIII. Vaikai atlieka pratimus , kai nykšštys yra atlenkiamas ir sudaro tys yra atlenkiamas ir sudaro 
kampkampąą su kitais keturiais rankos pirsu kitais keturiais rankos piršštais, juda koordinuotai, tiksliai.tais, juda koordinuotai, tiksliai.

IV. Vaikai rankIV. Vaikai rankųų pirpiršštais atlieka izoliuotus, sudtais atlieka izoliuotus, sudėėtingus judesius.tingus judesius.
V. Vaikai rankV. Vaikai rankųų pirpiršštais atlieka sudtais atlieka sudėėtingus ranktingus rankųų pirpirššttųų judesijudesiųų derinius.derinius.

Parenkama kalbinParenkama kalbinėė medmedžžiaga (eiliaga (eilėėrarašštukai, trumpi pasakojimai), kuri tukai, trumpi pasakojimai), kuri 
derinama su pirderinama su pirššttųų judesiais. judesiais. 

KalbinKalbinėė medmedžžiaga susiejama su ugdymo programos turiniu iaga susiejama su ugdymo programos turiniu 
įįntegruojantntegruojant temas apie sveiktemas apie sveikąą gyvensengyvensenąą. . 
EilEilėėrarašštukus, trumpas pasaktukus, trumpas pasakėėles, pasakojimus les, pasakojimus kurkurėėmeme visi projekto visi projekto 

dalyviai: pedagogdalyviai: pedagogėės, vaikai ir js, vaikai ir jųų ttėėveliai.veliai.
Projekto dalyviai ne vien tik kProjekto dalyviai ne vien tik kūūrrėė kalbinkalbinęę medmedžžiagiagąą, bet ir rinko , bet ir rinko 

naturaliasnaturalias ugdymo priemones bei  gamino ugdymo priemones bei  gamino pirpiršštukinestukines llėėles.les.





SAGUTSAGUTĖĖS PADEDA KURTI IR  S PADEDA KURTI IR  
SKAISKAIČČIUOTIIUOTI





BituBituččiiųų grupgrupėėje je įįkurtas smulkiosios motorikos kurtas smulkiosios motorikos 
lavinimo priemonilavinimo priemoniųų kampelis.kampelis.

Ugdymo priemonUgdymo priemonėėss
* manipuliaciniams judesiams atlikti;* manipuliaciniams judesiams atlikti;
* vaizdin* vaizdinėė mokomoji medmokomoji medžžiaga iaga ““Pratimai rankPratimai rankųų
pirpirššttųų judesiams atliktijudesiams atlikti””;;
* kalbin* kalbinėė medmedžžiaga: eiliaga: eilėėraraššččiai, pasakos, iai, pasakos, 
pasakojimai;pasakojimai;

* atmintin* atmintinėės: s: ““Lavinkite vaiko pirLavinkite vaiko piršštukustukus””,,””Sveiki ir Sveiki ir 
stiprstiprūūs pirs pirššteliaiteliai”” ir kt.ir kt.



SSąąveika su veika su ““BituBituččiiųų”” grupgrupėės ugdytinis ugdytiniųų
ššeimomiseimomis

Organizuota teorinOrganizuota teorinėė praktinpraktinėė veikla ugdytiniveikla ugdytiniųų
ššeimoms  eimoms  ““PirPiršštukai tukai žžaidaidžžiaia””..
PranePraneššimas ugdytiniimas ugdytiniųų ššeimoms eimoms ““Smulkiosios Smulkiosios 
motorikos lavinimo svarba, rengiant vaikmotorikos lavinimo svarba, rengiant vaikąą
mokyklaimokyklai””;;
PirPiršštuktukųų teatras : teatras : ““MeMešškukuččiiųų ir kiir kišškukuččiiųų
pasakpasakėėllėė””, , ““Seneliuko pasakaSeneliuko pasaka””, , ““Peliukas sergaPeliukas serga””;;
Informaciniai leidinInformaciniai leidinėėliai liai ““Mes iMes iššmokomemokome””, , 
””PamankPamankšštinkim pirtinkim piršštukustukus””, , ““Sveiki ir stiprSveiki ir stiprūūs s 
pirpiršštukaitukai””..



PRAKTINPRAKTINĖĖ VEIKLA SU VEIKLA SU 
UGDYTINIUGDYTINIŲŲ ŠŠEIMOMISEIMOMIS

,,MES GAMINAME L,,MES GAMINAME LĖĖLESLES””







MAN PADEDA MOMAN PADEDA MOČČIUTIUTĖĖ



BENDRADARBIAVIMAS SU BENDRADARBIAVIMAS SU 
MAMAŽŽAISIAIS DRAUGAISAISIAIS DRAUGAIS



PAMANKPAMANKŠŠTINK PIRTINK PIRŠŠTELIUS TELIUS 
MAMAŽŽASIS DRAUGEASIS DRAUGE



VAIKVAIKŲŲ IR JIR JŲŲ ŠŠEIMEIMŲŲ DARBDARBŲŲ
PARODA ,,VIPARODA ,,VIŠŠČČIUKIUKŲŲ”” GRUPGRUPĖĖJEJE





Darbo rezultataiDarbo rezultatai

Smulkiosios motorikos lavinimo pratimai, Smulkiosios motorikos lavinimo pratimai, žžaidimai aidimai 
sudomino vaikus , padsudomino vaikus , padėėjo atsiskleisti vaikjo atsiskleisti vaikųų
saviraisaviraišškai, kkai, kūūrybiniams sugebrybiniams sugebėėjimams, pljimams, plėėtotis totis 
bendravimo bendravimo įįggūūddžžiams. iams. 
LavLavėėja ne vien tik vaikja ne vien tik vaikųų smulkioji motorika, bet ir smulkioji motorika, bet ir 
kalba, pakalba, pažžinimo procesai, dinimo procesai, dėėmesys, atmintis .mesys, atmintis .
Smulkiosios motorikos ugdymas teigiamai veikia Smulkiosios motorikos ugdymas teigiamai veikia 
vaiko plavaiko plašštakos (rietakos (rieššo ir piro ir pirššttųų) judesi) judesiųų ir pojir pojūčūčiiųų
lavlavėėjimjimąą bei suvokimbei suvokimąą apie sveikatapie sveikatąą ir sveikir sveikąą
gyvensengyvensenąą..
ŽŽaidybinaidybinėė veikla lavina pirveikla lavina pirššttųų ir rieir rieššo judesius, o judesius, 

smulkiosios motorikos fizines ypatybes: greitumsmulkiosios motorikos fizines ypatybes: greitumąą, , 
vikrumvikrumąą, koordinacij, koordinacijąą ir vizualiir vizualiąąjjąą motorinmotorinęę
kontrolkontrolęę, tod, todėėl daro l daro įįtaktakąą rankos parengimui rankos parengimui 
ugdymui(si) mokykloje.ugdymui(si) mokykloje.



AAČČIIŪŪ UUŽŽ DDĖĖMESMESĮĮ!!
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