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Tyrimo tikslas. Apžvelgti pasakų svarbą ikimokyklinio amžiaus vaikų matematinių gebėjimų ugdymo(-si) 

procese. 

Reikšminiai žodžiai: elementarioji matematika, ikimokyklinio ugdymo įstaiga, matematinis mąstymas, pažintinė raida, 

žaidimas 

 

Tyrimo metodai.  mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, siekiant atskleisti pasakų naudą ugdant 

ikimokyklinio amžiaus vaikų matematinius gebėjimus. 

Rezultatai ir / arba išvados. Pasakų edukacinė, pažintinė ir estetinė vertė yra didžiulė, nes, plečiant vaiko žinias 

apie jį supantį pasaulį, daroma įtaka jo asmenybei, ugdomas gebėjimas subtiliai jausti kalbos formą ir ritmą. 

Optimizmas, įvairūs vaizdiniai, linksmybės, didaktika – tai pasakų savybės, kurias galima panaudoti sprendžiant 
įvairias pedagogines problemas. Tinkamai parinktos pasakos pagalba vaikams galima pateikti daug skirtingo 

elgesio modelio variantų, įvairioms gyvenimo situacijoms. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pagrindinis tikslas - 

metaforiškai pasakos pagalba padėti vaikams įgyti elementariosios matematikos žinių, gebėjimų ir nuostatų 

visumą, sprendžiant kasdienio gyvenimo problemas, tobulinti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo 
kompetencijas vartojant matematines sąvokas, naudojant matematinius simbolius bei idėjas. Pedagogas 

elementariosios matematikos turinį (kaip ir kitus ikimokyklinio amžiaus vaikui reikšmingų veiksenų turinius) 

turi integruoti į bendrą ugdymo turinį. Ikimokyklinio amžiaus vaikų matematinių sąvokų formavimo ir 
įsisavinimo gebėjimas yra svarbiausia jų bendrojo pasirengimo mokyklai dalis. Susipažindami su 

elementariosios matematikos vaizdiniais pasakų pagalba ikimokyklinio amžiaus vaikai ne tik mokomi sudėti ar 

atimti, tačiau tuo pačiu jie ugdosi ir savo loginį, analitinį, kritinį mąstymą, lavina atmintį ir dėmesingumą.  

Originalumas ir / arba praktinis reikšmingumas. Vaikai turi įgimtų gabumų matematikai, todėl nuosekliai 

juos lavinant galima pasiekti gerų rezultatų jau ir ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje. Matematika yra 

didžiulis intelektualinio vaiko vystymosi ir jo pažintinių bei kūrybinių gebėjimų formavimo veiksnys, skatinantis 

atminties, kalbos, vaizduotės, emocijų vystymąsi, formuojantis atkaklumą, kantrybę, kūrybiškumą. Mokytojas 
elementariosios matematikos turinį turi integruoti į bendrą ugdymo turinį, tam, kad ikimokyklinukas galėtų 

nuosekliai, tolygiai ir sistemingai įsisavinti matematines sąvokas.  

 


