
 

Vaikų pažinimo procesų ypatumai ir patarimai tėveliams 

 

 Pažinimo procesų ypatumai Rekomendacijos pažinimo 

procesų skatinimui 

3
 –

 4
 m

. 

 

 Pradeda teisingai skaičiuoti, kai yra daiktai. 

 Lygina daiktus. 

 Pradeda spręsti paprastas problemas. 

 Vystosi vaizduotė. 

 Piešia paprastus objektus (namą, medį). 

 Supranta laiko sąvokas, pvz., šiandien, rytoj, 

vakar, rytas, diena, vakaras, naktis. 

 Skaičiuoja savo pirštus. 

 Skaičiuoja pakartodamas iki 10. 

 Priskiria daiktus, priemones pagal paskirtį 

profesijai, pvz., termometras ir gydytojas. 

 Ilgiau sukoncentruoja dėmesį. 

 Kopijuoja paprastus piešinius. 

 Daro išvadas. 

 Suploja tiek kartų kiek yra daiktų.  

 Įvardija 3 spalvas. 

 Mokykite skaičiuoti iki 10, tam 

išnaudokite buitinę aplinką, t.y. 

skaičiuokite obuolius, saldainius 

ir pan. 

 Skatinkite piešti. 

 Stenkitės kuo dažniau vartoti 

laiko sąvokas bendraudami su 

vaiku. 

 Mokykite pažinti spalvas 

kasdieninėse situacijose.  

 

4
-5

 m
. 

 

 Parodo ir išvardija visas kūno dalis. 

 Nustato daikto vietą erdvėje savo atžvilgiu, kitų 

objektų atžvilgiu (ant, po, šalia, tarp, už, virš). 

 Nustato judėjimo kryptį (kairėn, dešinėn, aukštyn, 

žemyn). 

 Lygina 3-5 daiktus. 

 Sudeda dėlionę iš 6 dalių. 

 Atpažįsta punktyrais, taškeliais nupieštus daiktus. 

 Sudeda daiktus iš įvairaus dydžio, spalvos, 

faktūros, geometrinių formų ant popieriaus lapo. 

 Pabaigia piešti piešinėlius, piešia įvairius daiktus, 

žmogų. 

 "Klaidžioja" labirintais. 

 Apibrėžia trafaretus, šablonus. 

 Pažįsta geometrines formas: kvadratą, trikampį, 

skritulį. 

 Kerpa žirklėmis įvairius objektus. 

 Skaičiuoja iki 20. 

 Įvardija 8 spalvas. 

 Pasako paros laiko pavadinimą su, susijusį su tam 

tikra veikla. 

 Žino metų laikų pavadinimus ir priskiria jiems 

atitinkamus požymius. 

 

Skatinkite vaiką teisingai vartoti 

prielinksnius. 

Skatinkite dėlioti dėliones, piešti, 

kopijuoti, kirpti. 

Pieškite žmogų su visomis kūno 

dalimis (kuo detalesnis tuo 

geriau). 

Supažindinkite su geometrinėmis 

figūromis, ieškokite aplinkoje 

daiktų panašių į vienokią ar 

kitokią geometrinę figūrą. 

Kalbėdami vartokite laiko 

sąvokas, kalbėkite, ką ir kada 

darysite. 

Toliau skaičiuokite aplinkoje 

daiktus, įvardinkite jų spalvas 

(pvz., mieste automobilių spalvas, 

jų numerius ir pan.). 

 


