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POJPOJŪČŪČIIŲŲ LAVINIMO LAVINIMO 
SVARBA, PLSVARBA, PLĖĖTOJANT TOJANT 

IKIMOKYKLINIO AMIKIMOKYKLINIO AMŽŽIAUS IAUS 
VAIKO KOMPETENCIJVAIKO KOMPETENCIJĄĄ



POJPOJŪČŪČIAIIAI
pojpojūčūčiai iai –– tai informacijos apie aplinktai informacijos apie aplinkąą
gavimasgavimas
pojpojūūtis tis –– pirmoji papirmoji pažžinimo pakopa, inimo pakopa, 
suteikianti galimybsuteikianti galimybęę plplėėsti pasaulio sti pasaulio 
papažžiniminimąą, formuoti vaizdinius ir s, formuoti vaizdinius ir sąąvokas. vokas. 
Nuo ankstyvojo amNuo ankstyvojo amžžiaus visi psichiniai iaus visi psichiniai 
procesai intensyviai kinta ir turtprocesai intensyviai kinta ir turtėėja ja 
veikiami: jutiminveikiami: jutiminėės patirties, veiklos su s patirties, veiklos su 
daiktais tobuldaiktais tobulėėjimo ir verbalinio daiktjimo ir verbalinio daiktųų ir ir 
veiksmveiksmųų įįvardijimo.vardijimo.



POJPOJŪČŪČIIŲŲ KLASIFIKACIJAKLASIFIKACIJA

EksterorecepciniaiEksterorecepciniai (pavir(pavirššiuje: rega, iuje: rega, 
klausa ir kt.)klausa ir kt.)
InterorecepciniaiInterorecepciniai (viduje: registruojama (viduje: registruojama 
vidinvidinėė aplinkos baplinkos būūklklėė: : tempertemper., ., 
intoksiacijaintoksiacija ir pan.)ir pan.)
Propriorecepciniai Propriorecepciniai ((kinesteziniaikinesteziniai, , 
statiniai pojstatiniai pojūčūčiai: pusiausvyra, judiai: pusiausvyra, judėėjimo jimo 
kryptis ir pan.)kryptis ir pan.)



VaikVaikųų pojpojūčūčiiųų lavinimaslavinimas

LytLytėėjimasjimas
Rega Rega 
KlausymasisKlausymasis
SkonisSkonis
UoslUoslėė

















IIŠŠVADOSVADOS

PojPojūčūčiiųų lavinimo turinys siejamas su lavinimo turinys siejamas su 
papažžinimo, socialine, sveikatos, inimo, socialine, sveikatos, 
komunikavimo, menine sritimis, turtina ir komunikavimo, menine sritimis, turtina ir 
plplėėtoja ikimokyklinio amtoja ikimokyklinio amžžiaus vaiko iaus vaiko 
kompetencijkompetencijąą..
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