
 

Svarstote, koks Jūsų vaiko atminties tipas ir koks mokymosi stilius Jūsų atžalai 

tinkamiausias? Atlikite Edulando ugdymo turinio komandos parengtą klausimyną ir 

išsiaiškinkite, koks mokymosi stilius tinkamiausias Jūsų vaikui. Klausimyną galite pritaikyti ir 

galvodami apie save. 

1. Nupirkote vaikui naują konstruktorių, konstruktoriaus detalės jam dar nepažįstamos, 

tačiau vaikas nekantrauja jį išbandyti ir išmokti dėlioti, kaip jis elgiasi? 

A    Ieško knygelės su instrukcija, kurią iškart bando atkartoti. 

B    Tyrinėja, liečia detales, neieško instrukcijos, daug kartų bando sujungti detales, kol pats išsiaiškina,            
kaip elgtis su naujuoju konstruktoriumi. 

C    Paprašo suaugusiųjų pagalbos, siekia paaiškinimų, kaip elgtis su konstruktoriumi. 

 

2. Nuvedus vaiką į žaidimų kambarį jis pirmiausia: 

A    Dairosi, bando suprasti į kokią erdvę pateko, apžiūri patalpoje esančius daiktus ir tik tuomet bėga žaisti. 

B    Iškart puola žaisti prie pirmųjų pasitaikiusių karstyklių ar žaislų. 

C    Laukia tėvų paskatinimo, klausia nuo kur galėtų pradėti, domisi erdvėje esančių daiktų paskirtimi. 

 

3. Kartu su vaiku gaminate gimtadienio šventės dekoracijas (gali būti ir kita kūrybinė 
užduotis, karpiniai, tapyba ar kita), kaip Jūsų vaikas elgiasi gavęs savarankišką užduotį – 
paruošti dekoracijas pačiam? 

A    Vaikas išsidėlioja priemones, iš pateiktų dekoracijų pavyzdžių išsirenka, ką bandys atlikti ir iškirpti. 

B    Vaikas iškart imasi kirpti, kurti, piešti, nelaukdamas pavyzdžių. 

C    Vaikas prašo patikslinti užduotį, klausia, ką galėtų padaryti, laukia paaiškinimo ir patarimo. 

Jei daugiausiai surinkote A atsakymų – jūsų vaikas mokosi per regimąją atmintį, todėl padedant jam 

mokytis reikėtų naudoti daug iliustracijų, knygelių ir kitos vizualizacijos.  

Jei daugiausiai surinkote B atsakymų – jūsų vaiko atminties tipas kinestetinis, taigi jis visą informaciją 

įsisavina per judesį, veiksmą, o norint geriau išmokti medžiagą, vaikui būtina keisti erdves.  

Jei daugiausiai surinkote C atsakymų – jūsų vaikas turi girdimąją atmintį, tad mokosi per pokalbius, 

paaiškinimus, dialogus ir diskusijas, o mokymosi aplinkoje jam svarbūs garsai ir muzika. 

Ir, žinoma, vaikas gali turėti ir visus tris mokymosi stilius, o šis testas yra gairės, padedančios nustatyti 

dominuojantį stilių. 


