
Smulkiosios motorikos 

lavinimo nauda: 

 

• Stimuliuoja kalbos raidą 

(geresnė garsų artikuliacija, 

skiemenų tarimas). 

• Lavina pirštų, plaštakos, riešo 

judėjimą, rankų- akių 

koordinaciją (visą tai ateityje 

vaikams padės tobulinti rašymo 

įgūdžius). 

• Lavina dėmesio, mąstymo, 

atminties, susikaupimo, 

kantrybės vystymąsi (atlikti 

užduotis iki galo). 

• Padeda vaikui geriau suvokti 

aplinką, stimuliuoja smegenų 

veiklą. 

• Padeda atpalaiduoti ne tik 

rankas, bet ir lūpas, sumažina 

protinį nuovargį. 
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Smulkiosios motorikos 

lavinimo būdai: 

• Laisvi žaidimai (įvairių 

struktūrų kruopomis, kinetiniu 

ar kitu smėliu, spalvotais 

ryžiais, dirbtiniu sniegu ir 

pan.). 

• Piešimas (su dažais teptuku ar 

rankomis, pieštukais, 

kreidelėmis, flomasteriais, 

piešti ant skutimosi putų ar 

pieno maistiniais dažais 

mediniu pagaliuku, piešimas 

ant ledo ar sniego). 

• Atidarymas ar atvėrimas 

(dangteliai nuo šlapių 

servetėlių, knygų su atvartėliais 

vartymas, gyvūnų, spalvų ar 

formų pažinimas atvartėlių 

pagalba). 

• Voratinklis (kiaurasamtyje ar 

dėžėje su skylutėmis ar 

paprastame gilesniame inde 

pridėti įvairaus dydžio daiktų, 

kankorėžių, spalvotų 

kamuoliukų, ar kaštonų ir su 

stambesniu siūlu apvynioti 

(panašu į voratinklį) vaikams 

bus tikrai smagu ištraukti). 

• Piramidžių dėliojimas (kartono 

dėžių dėliojimas nuo didžiausio 

iki mažiausio, plastikinių 

indelių dėliojimas vienas į kitą 

ar piramidės principu). 

• Segimas (segti skalbinių 

segtukus, plaukų sagučius ar 

sąvaržėles). 

• Lipdymas (iš plastilino, 

naminio ar pirktinio modulino). 

• Vandens sėmimas ar 

perpylimas (su šaukštu, su 

samčiu ar perpilti vandenį 

stikline į dubenį). 

• Nusegimas ar 

nuklijavimas(nusegti ar nuimti 

skalbinių segtukus ar plaukų 

gumeles, nuklijuoti lipnius 

popierėlius). 

• Klijavimas (lipdukų, 

popieriaus, medžio lapų, gėlių 

ar smulkių kruopų). 

• Virto kiaušinio lupimas. 

• Knygelių ar atspausdintu 

piešinių spalvinimas. 

• Dėliojimas (dėlionių, puzlių, 

formų dėliojimas į vietas). 

• Kalimas (medinių kaladėlių ar 

spalvotų kamuoliukų). 

• Rūšiavimas (lego kaladėlių, 

spalvotų pagaliukų rūšiavimas 

pagal spalvas, formų 

rūšiavimas). 

• Rišinėjimas ir 

varstymas(perverti siūlą per 

skyles, užrišti mazgą). 

• Žaidimai su pipete (spalvinti 

vatos diskelius, 

eksperimentuoti spalvomis). 

• Sensoriniai maišeliai( užrišami 

maišeliai su įvairios tekstūros 

kruopomis). 

• Karpymas (karpyti popierių, 

medžių lapus). 

• Muzikavimas (su stiklinėmis 

pripiltomis skirtingo kiekio 

vandens, su indais, puodais, , 

plastikiniais buteliais ). 

• Vėrimas (verti sagas, 

sukarpytus šiaudelius, 

riestainius). 

• Stalo žaidimai (lavinantys 

erdvinį suvokimą, atmintį, 

loginį mąstymą, emocinį 

intelektą). 

• Dėjimas į taupyklę (įdėti 

monetas į prapjautą dangtelį). 


