
 

Smulkiosios motorikos lavinimo pratimai 

 

    Jau seniai nustatyta, kad lavinant smulkiąją rankų 

motoriką gerėja ir kalbinė motorika, nes aktyvinami 

kalbos motoriniai centrai galvos smegenyse, todėl kalbos 

padargų judesiai atliekami greičiau ir tiksliau.   

 
 Smulkiąją motoriką lavina tokios užduotys: 

 

 piešimas, spalvinimas; 

 

 

 popieriaus darbai 

 

 

Popieriaus glamžymas, storas, plonas, šiurkštus, švelnus, 

čežantis, lygus, groblėtas ir kt. 

Glamžyti gniužulai. Įvairūs žaislai kišami į plastmasinius 

maišelius, butelius, išgaunant įvairias formas. 

Popieriaus plėšymas įvairiais būdais. 

 

 

 

 

 Akių – rankos koordinacijai - Įvairios 

dėlionės, mozaikos, konstruktoriai. 

 

 karolių vėrimas ant virvutės; lanksčių vielučių 

pynimas, 

suverti ant virvutės, storo siūlo kelis karolius, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

; 

 darbas su knyga 

naudojamos medžiaginės, medinės, maudynių, kietais 

puslapiais ir kt. knygeles. 

      

 

  

 žiūrėti knygą kartu (vaikas stebi suaugusio 

verčiamus puslapius), 

 Surasti puslapyje paveikslėlį‘ 

 Versti knygos lapus kartu su suaugusiuoju, 

 Versti storus knygos lapus savarankiškai, 

 Versti plonus knygos lapus, 

 Parodyti knygoje esančios iliustracijos mažas 

detales, 

 Verčiant lapus surasti paslėptą nuotrauką, 

paveiksliuką ir kt.  

 

 Drabužėlių lankstymas 

 

 

 

 

 

 

 

 kamuoliukų, sagų ar kitų daiktų 

dėliojimas į dėžutę(es)  pagal formą, spalvą (dėti į 

dėžutes ir išimti įvairius daiktus pagal instrukcijas, 

nuimti ir uždėti dėžutės dangtelį ir kt.) 

 

 

 žaidimai su skalbinių segtukais 

 susegti kelis skalbinių segtukus ant kartono, 

 susegti kelis segtukus ant dėžutės krašto, 

 susegti skalbinių segtukus ant ištemptos virvutės 

(segant segtuką, galima prisegti popieriaus lapelį) 

 

 

 

 

 



Grupavimas 

 

 Grupuoti vienodus daiktus. 

 Sugrupuoti daiktus „didelis-mažas“. 

 Sugrupuoti du daiktus ir du juos 

atitinkančius paveikslėlius.(Daiktas + 

paveikslėlis.) 

 Sugrupuoti keturis paveikslėlius poromis 

po du. 

 Sugrupuoti aštuonis paveikslėlius poromis 

po du. 

 Sugrupuoti geometrines figūras: skritulį, 

kvadratą, trikampį. (1) figūra + figūra; 

2)figūros paveikslėlis + figūra.) 

 Sugrupuoti spalvotus daiktus po du, kai 

daiktai yra dviejų spalvų. (Grupuojami 

raudonos ir mėlynos spalvos daiktai.) 

 Sugrupuoti spalvotus daiktus po du, kai 

daiktai trijų spalvų. (Grupuojami 

raudonos, mėlynos ir geltonos spalvos 

daiktai.) 

 Sugrupuoti spalvotus daiktus po du, kai 

daiktai keturių spalvų. (Grupuojami 

raudonos, mėlynos, geltonos, žalios 

spalvos daiktai.) 

 
 

                                        

 

 

 

Parengė specialioji pedagogė Elena 

•  

• Sudėti vieną daiktą iš dviejų dalių . 

• Sudėti trijų dalių sudedamąjį galvosūkį. 

(Gali būti mergaitės, berniuko figūra.) 

• Sudėlioti traukinį iš šešių kubelių pagal 

pavyzdį. 

• Pastatyti bokštą iš aštuonių kubelių. 

• Sukaišioti didelius kištukus į lentoje 

esančias skylutes. 

• Sukaišioti šešis mažus kištukus į lentoje 

esančias skylutes tiesia linija iš kairės į 

dešinę. 

• Sukaišioti šešis mažus kištukus į lentoje 

esančias skylutes vertikalia linija iš 

apačios į viršų. 

• Sukaišioti šešis mažus kištukus į lentoje 

esančias skylutes apskritimu. 

• Užsukti buteliuko dangtelį. 

• Užsukti veržlę. 

 

 


