
 

 

 

 Įvairių figūrų dėliojimas iš degtukų, 

smulkių pagaliukų. 

 Žiedų dėjimas ant stovelio. 

 Figūrų formavimas į išpjovas. 

 Lipdinių lipdymas iš plastilino, tešlos, 

modelino.  

 Siūlo, virvutės vėrimas  ant lapo ar  

lentutės su skylėmis. 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

Panevėžio PPT logopedė metodininkė Ra-

sa Sėdžiuvienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiruošę Jums padėti  

Panevėžio pedagoginė  -  

psichologinė tarnyba: 

ATEIKITE, 

SKAMBINKITE, 

RAŠYKITE. 

Mūsų adresas: 

Topolių al. 12, Panevėžys 

Tel. 8-45 460106 

Mob.8-670 19616 

El.p. panppt@zebra.lt 

 

SMULKIOSIOS 

MOTORIKOS 

LAVINIMAS 

s 



Smulkioji motorika — tai pirštų, 

delno, riešo, koordinuoti akių ir 

rankos judesiai. Vaikui augant, 

smulkioji motorika  lavėja, tikslėja.  

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, tu-

rinčių įvairių kalbos sutrikimų, 

smulkioji motorika yra  nepakan-

kamai išlavėjusi.  

Siekdami sėkmingo kalbos vysty-

mosi ikimokykliniame amžiuje, 

galime panaudoti įvairias priemones, 

žaidimus, veiklas, lavinančias 

smulkiąją motoriką. 

Vaikų rankų smulkiosios motorikos 

užduotys  padeda  ir susikaupti, 

išlaikyti dėmesį, lavina mąstymą, 

atmintį, parengia vaiko ranką 

rašymui.  

Jūs galite padėti  savo vaikui  

namuose  lavinti smulkiąją motoriką 

žaisdami su juo, atlikdami įvairius 

veiksmus. 
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Smulkiąją motoriką lavinančios 

užduotys: 

 Pirštukų  žaidimai (pvz: pirštukai 

“sveikinasi”, sunerti pirštukus, 

kiekvieną pirštuką prilenkti ir išti-

esti, suspausti ir atleisti kumštelius 

t.t.), derinant su eilėraštukais ir be 

jų. 

 Piešimas įvairiomis piešimo prie-

monėmis. 

 Tapymas pirštukais. 

 Trafaretų apvedžiojimas. 

 Piešinio kontūrų apvedžiojimas, 

nuspalvinimas. 

 Bokšto statymas iš kaladėlų. 

 Lego kaladėlių, konstrukroių 

jungimas. 

 Smulkių daiktų (sagų, kamštukų, 

dangtelių  ir kt.) rūšiavimas  į 

dėžutes, indelius. 

 Smulkių maisto produktų (kruopų, 

makaronų,  pupelių, žirnių  ir kt.) 

rūšiavimas. 

 

 Gamtinės medžiagos (gilių, 

kriauklių, akmenukų, k t.) 

rūšiavimas. 

 Sagų segimas, batų raištelių 

varstymas, rišimas. 

 Siūlų vyjimas į kamuoliukus. 

 Žaidimai su mozaikomis 

 Dėliojimas  įvairaus smulku-

mo dėlionių. 

 Lipdukų klijavimas. 

 Varžtų atsukimas, užsukimas. 

 Segtukų segimas ant virvutės, 

kieto paviršiaus. 

 Karoliukų vėrimas. 

 Kirpimas žirklėmis. 

 Popieriaus plėšymas, ap-

likacijų klijavimas iš pop-

ieriaus skiaučių. 

 Popieriaus lankstymas. 

 Žaidimas su smulkiais 

žaisliukais. 

 Piešimas ant smėlio. 

 


