
Panevėžio r. Smilgių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Eglė Braknienė  

Logopedė metodininkė Asta Abromavičienė 

PROJEKTAS „PENKI POJŪČIAI – PENKI KELIAI PAŽINTI“ 

Žmogus apdovanotas puikiais instrumentais, padedančiais pažinti pasaulį, save, justi 

savo kūną, orientuotis aplinkoje, naudotis daiktais, fiksuoti įvairiausius išorės siunčiamus signalus, 

bendrauti su žmonėmis, išreikšti save. Tos gamtos dovanos vadinamos pojūčiais. Tai vaizdingo 

mokymo pagrindas, todėl į mokymo procesą stengiamasi įtraukti kuo daugiau pojūčių: klausos, 

regos, skonio, uoslės, lytėjimo, motorinių-kinestetinių, pusiausvyros. Kuo jaunesnio amžiaus 

mokinys, tuo didesnę reikšmę pojūčiai turi jo intelekto lavinimui. Pojūčiai padeda vaikui geriau 

orientuotis aplinkoje, skatina mąstymo, atminties, dėmesio vystymąsi. Smilgių gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus logopedė Asta Abromavičienė ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja Eglė Braknienė 2021 m. gruodžio mėn. vykdė projektą „Penki pojūčiai – penki keliai 

pažinti“, skirtą ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų pojūčiams lavinti. Projekto tikslas – 

padėti vaikui atrasti savąjį aš, ugdyti gebėjimą įsisąmoninti savo norus, jausmus, poreikius, mokyti 

kelti tikslus ir juos įgyvendinti. 

Nutarta grupėje kartu su vaikais kepti kalėdinius sausainius. Galbūt mūsų sausainukai 

nėra tradiciniai šventiniai meduoliai, bet Kalėdoms ir mūsų projektui jie tinka nuostabiai. Ploni it 

popierius ir supertraškūs... Kupini žiemos prieskonių aromato ir skonio. 

Reflektuojant veiklą paaiškėjo, kad vaikai papildė savo žinių bagažą apie pojūčius, 

išmoko juos panaudoti kitaip, žaidžiant, veikiant, atliekant užduotis. Vaikai įsitikino, kad akys – tai 

kūno žiburys, jei akys sveikos, visam kūnui šviesu. Akys yra regėjimo organas – matome ir galime 

nusakyti daiktų dydį, spalvą, formą ir matome viską, kas vyksta aplink mus. Kam reikalingos 

ausys? Ausys yra klausos organas. Jos be perstojo gaudo aplink mus sklindančius garsus. Kai 

ausytes skauda, negalime gerai girdėti. Nosimi kvėpuojame, uodžiame sklindančius kvapus. Jei 

sloguojame, negalime užuosti. Uoslė labai susijusi su skoniu. Jei tik uodžiame ką nors skaniai 

kvepiant, tuoj kyla apetitas. Lytėjimo organas yra oda. Ji dengia visa žmogaus kūną. Liesdami 

jaučiame įvairius pojūčius, atpažįstame daiktą, suvokiame jo formą, dydį, paviršiaus savybes, 

temperatūrą. Džiaugiamės, kad vaikai smalsiai ir aktyviai veikė viso projekto metu. Jie klausinėjo, 

domėjosi, norėjo viską išbandyti, o daugiausia džiugių emocijų sukėlė kalėdinių sausainukų 

kepimas. 

   

 

 



 

Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinė mokykla 

Ikimokyklinio ugdymo grupė „Drugeliai“ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Komšlienė 

Pojūtis – klausa 

Veiklų metu klausomasi įvairiausių garsų, melodijų su ausinėmis ir be jų. Lyginama, 

kaip geriau girdisi. 

 

 

 



 

Pojūtis – lytėjimas 

Veiklų metu tyrinėjami įvairiausių tekstūrų kamuoliukai. Aktyvinami padukų 

receptoriai vaikštant basakojų takeliu. 

 



 

Pojūtis – rega 

Veiklų metu su didinimo stiklu tyrinėjami daiktai. Žiūrima pro žiūronus, jie 

gaminami. Tyrinėjamos akytės, vardijamos spalvos. Kuriami šviečiantys žibintai. Sužinoma, jog 

tamsoje padeda matyti prožektoriai. Tamsiajame kambarėlyje kuriamas spalvų kambarys. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pojūčiai – uoslė ir skonis 

Veiklų metu uostomi, ragaujami įvairūs produktai. Rūšiuojami vaisiai ir veriami 

sveikuoliški vėrinukai. 

 

 



 

Kauno lopšelis-darželis „Nežiniukas“ 

Vyresnioji logopedė Rasa Gerdauskienė  

„Aš matau, jaučiu, girdžiu, koks nuostabus yra pasaulis“ 

Tikslas – skatinti vaikus skirtingais pojūčiais (lytėjimo, klausos, regos, uoslės, skonio) 

pajusti įvairių daiktų ir reiškinių savybes. Lytėjimo pojūčiams stimuliuoti vaikai liečia sensorinės 

sienelės atskirus paviršius – kriauklių, kailio, kamštelių, karoliukų, pintų juostelių: žaidimas 

„Paliesk ir pasakyk“ šiurkštu ar švelnu, minkšta ar kieta. Žaidimas „Šilta ar šalta“ – garsų S ir Š 

tarimas į vaiko delną: S – šalta oro srovė, Š – šilta. Žaidimai su smėliu, su pincetu ištraukti pupeles, 

žirnius, akmenukus. Klausos pojūčiams lavinti vaikai nustato garso sklidimo kryptį: klausosi 

grojančios knygelės, įvairaus skambesio barškučių, varpelių, raktų skambesio, nekalbinių garsų 

artimoje aplinkoje. Regos pojūčiams stimuliuoti vaikai aptemdytoje patalpoje dėlioja ir stebi ant 

šviesos stalo įvairius daiktus, žaidžia ir atlieka užduotis erdvėje su išmaniosiomis grindimis, stebi 



„plaukiančias spalvas“։ atšvaitus, mirksinčias lemputes. Uoslės pojūčiai lavėja vaikui duodant 

pauostyti vatos diskelius, prikvėpintus prieskoniais, eteriniais aliejais ir kvepalais. Skonio 

receptorių stimuliavimui vaikai ragauja citriną, apelsiną (rūgštu ar saldu), pipirus, druską (kartu ar 

sūru). 

 



 

 

 

 

 



Panevėžio r. Piniavos mokykla-darželis 

Priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniai ir logopedė Rimutė Baronienė 

Aptariant pagrindinius žmogaus pojūčius, remiantis pasakojimo, stebėjimo, tyrinėjimo 

bei atradimo metodais, vaikai mokosi sudaryti sakinius ir atpažinti bei įvardyti kiekvieną pojūtį 

atskirai. 

Siekiant sudominti vaikus, pratybos pradedamos „Arbatos klubo“ (pagal  

K. Kasperavičiaus „Kvailos istorijos“, 2006) skaitymu ir iliustravimu. Toliau, siejant veiklas su 

pojūčiais mokomasi sudaryti sakinius: „Aš matau...“ (ratas), „Aš užuodžiu...“ (indeliai su kvapų 

pavyzdžiais ir ratas), „Klausytojas ir sakytojas“ (telefonas), „Atspėk daiktą“ (lietimo knyga, 

paslapčių dėžutė), „Kam reikalinga burna ir liežuvis?“ (priešingybių ratas, kortelės, maistas). 

Po kiekvienos užduoties vaikai įsivertina „Pojūčių knygelėse“. Pratybų pabaigoje 

sumuojami rezultatai ir „sunaikinami likučiai“. 

 

     

 

Sakinių sudarymo ratai                           Vartom lietimo knygą 



       

 

     Telefonas. Klausytojas ir sakytojas                         Arbatos klubas 

 

 

  

Atspėk, kas tai? Kieno kvapas? 

 

 



 

  

                         Priešingybės. Arbata karšta, o ledas šaltas.        

                         

 

Įtvirtinamos žinios užduočių lapuose ir įsivertinama.     Paslapčių dėžė. Pasakyk, ką radai? 

 

 
 



                      Kas yra pojūčiai?  

      

               Aš matau...   

 

 

             Paragaujame 

 

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla 

Vyresnioji mokytoja Roma Zubavičienė  

Dalyvaujant šalies projekte „Penki pojūčiai – penki keliai pažinti“ siekiama 

įgyvendinti projekto tikslus: stiprinti kiekvieno vaiko gebėjimus pažinti pasaulį per pagrindinius 

pojūčius – uoslę, regą, klausą, skonį, lytėjimą. Vaikai užrištomis akimis liesdami atpažįsta ir 

įvardija, koks tai daiktas, jį apibūdina. Nustatydami, kokia tai figūra, vaikai liečia kampuotus, 

apvalius, pailgus daiktus. Užrištomis akimis aiškinasi, ar daiktas valgomas ar ne. Veiklos metu 

liečia, čiupinėja bananus, obuolius, kriaušes, saldainius. Vaikams įdomu ragauti ir apibūdinti skonį. 

Nežiūrėdami ragauja citrinas, bananus, obuolius. 



   

  

 

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija 

Logopedė metodininkė Vilma Blažaitienė 



Garso S tarimo mokymas, supažindinimas su raide S, s per pagrindinius pojūčius (klausą, 

regą, lytėjimą, uoslę, skonį) 

Priešmokyklinio amžiaus grupės ugdytiniai išmoksta taisyklingai tarti garsą S, 

supažindinami su raide S, s. Garso S tarimas ir raidės S atpažinimas, rašymas įtvirtinamas 

pasitelkiant penkis pojūčius. 1. Įsiklausyk, kiek kartų draugas ištarė garsą S, ir tiek kartų suplok 

(klausa). 2. Spalvoto popieriaus lape tarp kitų raidžių surask taškeliais, brūkšneliais parašytą raidę 

S, sujunk (rega). 3. Išėjus į kiemą, sniege pirštukais (be pirštinių) piešk raidę S – šalto sniego 

pojūtis (lytėjimas). 4. Raidę S iškvėpink atsineštais iš namų mamos ar tėčio kvepalais. Uosk draugų 

iškvėpintas raides, dalykis kvapų sukelta emocija (uoslė). 5. Namie surask valgomus dalykus, kurių 

pavadinimuose tari garsą S, pvz., sausainiai, bananas, obuolys. Juos atsinešk, iš jų sudėk raidę S. 

Skanauk savo bei draugų sudėtą raidę, dalykis skonio sukeltais potyriais (skonis). 

 

 



  

 

 

„Šv. Liucija – šilti gyvybės jausmai. Pakeliaukime mūsų senelių išminties ir darbštumo takeliais.“  

 

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla 

Auklėtoja metodininkė Janė Čiplienė 

Grupėje vykdomas etnokultūros krypties projektas. Švenčiama Šv. Liucijos šventė, 

dalijamasi gerumu, meile, pagarba, dėkingumu, dėkojama ugnelei, saulei, gamtai. Vaikai užmaišo 

duonelę, paruošia kepimui. Visi kartu užpliko vaistažolių arbatą. Vaikai stebi įvairias sėklas, miltus, 

vaistažoles, duonos raugą. Uosto, kaip viskas kvepia, atranda skirtumus. Viską ragauja ir skiria 

pagal skonį. Klausosi, kas indeliuose čeža, kokie garsai. Viską liečia rankomis, prieš tai jas švariai 

nusiplovę. Jaukių emocijų suteikia duonelės garbinimas, šiltų jausmų perteikimas dalijantis duonos 

gabalėliais. 

„Šv. Liucija – šilti gyvybės jausmai. Pakeliaukime mūsų senelių išminties ir darbštumo takeliais.“  

 



 

  

   



 

 

 

 

Pakruojo lopšelis-darželis „Saulutė“ 

Vyresnioji mokytoja Laima Obrikienė 

Mokytoja Radvilė Lataitienė 



Gerumo sausainių kepimas 

Vaikai, apžiūrėję sausainiams reikiamus produktus (kiaušiniai, miltai, cukrus, 

sviestas), juos beria į bendrą indą, maišo, minko tešlą, ragauja ją. Susiformuoja rutuliukus, kuriuos 

kočėlu iškočioja, ir spaudžia pasirinktas formas. Iškeptus sausainius vaikai dekoruoja glajumi. 

Išdžiūvusius nešasi namo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       



 

                                                                                                                                                                                                 

 

Panevėžio r. Smilgių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Žirniukų“ grupė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Steišiūnienė  

Pasaulį pažįstu liesdamas ir ragaudamas 

Visiems puikiai žinoma, kad maži vaikai pasaulį pirmiausiai pažįsta liesdami ir 

ragaudami. 

Vaikai tyrinėja krakmolą, koks garsas girdimas krakmolą liečiant, koks jis yra sausas 

ir kaip pasikeičia sušlapęs. Tyrinėja smėlį šviečiant įvairių spalvų šviesai. Ragauja citriną ir 

bananus įvardydami, kokį skonį jaučia, reiškia emocijas. Uoslės pojūčius tyrinėja su namų oro 

drėkintuvu įpylus kvapų. 

 



  

 



 

  

  

 

 

 

 



Lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ „Meškučių“ grupė 

Mokytoja Jolanta Žebrauskienė 

1. Vaikams pristatomas eksperimentas. Maistiniame maišelyje įpiltas indų ploviklis, 

vanduo, maistinis dažiklis, blizgučiai. Kiekvieną kartą vaikams spaudžiant maišelį, darosi putos ir 

skystis didėja. 

2. Vaikams duotos priemonės: minkštos, kietos, aštrios tekstūros įvairūs daiktai 

(kempinėlė, kaštonas, indų šveitiklis, kailiukas, krepinis popierius). Tokiu būdu vaikai liesdami 

skirtingus paviršius lavina smulkiąją motoriką. 

3. Regos pojūtis lavinamas naudojant kibirėlį ir LED lemputes. Vaikai šviesos paliesti 

negali, tačiau susipažįsta žiūrėdami. 

 

 

Vilniaus „Taikos“ progimnazija 

Logopedė metodininkė Beata Juknevičiūtė 

Priemonę sudaro žuvys, pagamintos iš vienkartinių pirštinių, kurios pripildytos 

minkštų pomponų, vatos, popieriaus, pipirų žirnelių, avižų kruopų. 

I būdas. Vaikams pasiūloma maiše surasti vieną daiktą ir jį apibūdinti (pvz., minkštas, 

kietas ir pan.), tada žuvis ištraukiama. Ištraukus visas žuvis, vaikams užduodami klausimai: o kas 

yra viduje, kodėl taip manai. Vaikams paruošti užpildų pavyzdžiai, jie sudeda žuvis prie pavyzdžių. 

Veiklos pabaigoje pasiūloma sutraiškyti pipirų žirnelį ir papasakoti, kokį jaučia kvapą. 

II būdas. Paruošti visas žuvis po 2 vienetus ir žaisti liečiamą atminties žaidimą 

(„Memorį“). 

 

 

 



„Išgelbėk gyvūną“ 

Paruošiama sensorinė dėžė (galima naudoti pomponus, makaronus, košes, kaštonus ir 

pan.). Nuotraukoje naudojami gyvūnai, tačiau galima parinkti pagal temą ir poreikį daiktus bei juos 

suvynioti į foliją. Paruošti gyvūnai slepiami dėžėje. Vaikai turi surasti gyvūną ir jį išvynioti, tada 

pasakyti, ką išgelbėjo. 

   

„Gesinu gaisrą“ 

Naudojamos kvepiančios sensorinės putos, tačiau galima naudoti ir paprastas 

skutimosi putas. Nuotraukoje pavaizduota, kaip naudojamas lapas su gaisru ir artikuliacinė mankšta, 

tačiau galima parinkti pagal poreikį ir temą. Ant lapo užpurškiamos putos, vaikai turi jas nuvalyti, 

kai pamato pirmą paveiksliuką, pasako, ką mato, ir atlieka artikuliacinę mankštą. Veiklos pabaigoje 

vaiko klausiama, kokį kvapą jaučia. 

 



 

„Linksmosios pėdos ir delnai“ 

I būdas. Priemonė sudėta į maišą, vaikai turi ištraukti du daiktus, kurie jiems liečiant 

atrodo vienodai (pagal medžiagos struktūrą). Kai visi turi savo poras, vaikų prašoma papasakoti, 

kokie ištrauktų daiktų skirtumai (spalvos, dydžiai, delnai – pėdos). 

II būdas. Priemonė sudėta į maišą, vaikas jame suranda vieną daiktą, kol jo nemato, jį 

apibūdina, o tik tada ištraukia ir papildo, pataiso savo pasakojimą. 

 

 

 

„Girdžiu ir randu“ 

Į indelius sudedami vienodo kiekio vienodi daiktai: pupos, maži akmenukai, pipirai, 

gilės ir pan. 

Tikslas: surinkti kuo daugiau vienodus garsus skleidžiančių porų. Kai vaikas pasirenka 

porą, atidaromi indeliai ir tikrinama, ar tikrai įdėti vienodi daiktai. 



 

 

 

Panevėžio r. Smilgių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius 

Vyresnioji mokytoja Sonata Narkevičienė 

Mokytoja Daiva Marozienė 

„Pojūčių maišelis“ 

Vaikai išmėgina „Pojūčių maišelį“. Užsimerkę kiša rankytes į maišelį, pačiumpa jame 

esantį daiktą ir ištraukę parodo draugams. Bando jį apibūdinti, pasakyti, kas tai yra, liečia 

rankytėmis ir bando įvardyti, koks tai paviršius: švelnus, šiurkštus, duriantis, minkštas, kietas, 

šaltas. 

Žaidžia su šviečiančiu staliuku. Tamsoje čiupinėja įvairias medžiagas. Bando įvardyti 

jų tekstūrą (žirniai, druska, kinetinis smėlis). 



 

„Paragauk ir atspėk“ 

Vaikai ragauja įvairius produktus, bando juos atpažinti ir išskirti skonio savybes: 

saldus, rūgštus, kartus, sūrus. 

 

 



„Klausau“ 

Vaikai tyrinėja ir išbando muzikinių instrumentų garsus. Groja garsiai ir tyliai, 

improvizuoja muzikos instrumentais. 

Vaikai klausosi skambančios muzikos, įvardija, ar skamba garsiai ar tyliai. Atsigulę ir 

atsipalaidavę klausosi jūros ošimo, lietaus barbenimo, paukščių balsų. 

 

 

 

 

 

„Matau“ 

Vaikai atlieka akių mankštelę. Žaidžia žaidimą „Akla višta“. Išbando pojūtį – „kai 

nieko nematau“. Stebi, kaip bėga smėlis laikrodžiuose. Relaksuoja žiūrėdami į sensorines 

priemones. 

 



 

Plungės lopšelis-darželis „Saulutė“ 

Mokytoja Simona Lukienė 

„Saldi kalėdinė kojinė“ 

Vaikai liesdami, uostydami ir ragaudami bando atspėti, kokias daržoves ir vaisius 

mokytoja jiems duoda. 

 

 

 

AČIŪ UŽ NUOSTABIAS VEIKLAS  


