RESPUBLIKINIS PROJEKTAS

„LAIMINGOS VAIKYSTĖS ŠALY“

Vilkaviškio vaikų lopšelis – darželis ,,Pasaka“
2020

Vaikystė – tai pirmas takas, kuriuo pradedame eiti savarankiškai, nes kūdikystės dienas praleidžiame tėvų begalinės meilės glėbyje. Tai pirmi žingsniai pažinimo
link, pirmi atradimai ir džiaugsmai. Tai juoko ir ašarų, šypsenų ir svajonių namai.
Vaikystės prisiminimai - patys mieliausi ir šilčiausi.
Padėkime vaikams statyti savo svajonių pilis iš gražių prisiminimų ir džiaugsmo akimirkų, kad, prabėgus nerūpestingai vaikystei, jie galėtų ištarti, jog gyveno
„LAIMINGOS VAIKYSTĖS ŠALY!“
Taip pavadinome mūsų inicijuotą projektą skirtą Vaikų emocinės gerovės metams ir pakvietėme visas Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas
kartu kurti ugdymo (si) priemonių, gerosios patirties sklaidos skaitmeninę knygą apie vaiko emocinės aplinkos gerinimą. Susikaupė nemažas žaidimų, metodų
bagažas, kuriuo prireikus galės pasinaudoti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Projekte dalyvavo 44 pedagogai iš 21 Lietuvos ugdymo
įstaigos :
1.Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija ( D. Orlakienė )
2.Marijampolės vaikų lopšelis darželis ,,Šaltinėlis‘‘( Z. Laskevičienė, S. Kaminskienė)
3.Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“ (R. Daiginienė)
4.Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ (A.Povilaitienė)
5.Vilniaus miesto spec. lopšelis-darželis ,,Žolynėlis” (M. Stuglytė)
6.Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“ (S. Mažeikytė )
7.Vilkaviškio lopšelis-darželis ,,Buratinas“ (A. Vosylienė , L. Stemplienė, R. Bartuškienė, B. Sabaliauskienė, V. Dėdynienė, J. Brazaitienė A. Nausėdienė)
8.Kauno lopšelis-darželis ,,Žvangutis“ (Z. Šverubienė )
9.Vilkaviškio r. Alvito mokykla-daugiafunkcis centras( I. Kromelienė )
10.Alvito mokykla-daugiafunkcis centras, Paežerių skyrius ( V. Marusevičienė, R. Macijauskienė, I. Ališauskienė)
11.Mažeikių lopšelis – darželis „Pasaka“ (E. Žakienė )
12.Utenos vaikų lopšelis – darželis ,, Saulutė” (L. Kanapkienė )
13.Kauno Šančių lopšelis – darželis ( E. Rinkevičė, A. Milbutienė )
14.Vilkaviškio rajono Kybartų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ (J. Mikailaitė)
15.Vilniaus lopšelis - darželis „Eglutė“ (I. Zavistanavičiūtė-Boskė )
16.Vilkaviškio lopšelis-darželis „Eglutė“ (J.Landžiūtė, D. Kulvinskienė, D. Sušinskienė, J.Lekavičienė, V. Žemaitaitienė, K. Dubickienė)
17.Panevėžio lopšelis-darželis ,,Jūratė“ (K. Belazarė-Letkauskė )
18.Klaipėdos lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“ (J. Gricevičienė)
19.Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė“( L. Paleičikienė )
20.Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinės mokyklos, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius( E. Turauskienė)
21.Vilkaviškio vaikų lopšelis – darželis ,,Pasaka“ ( D. Burdziliauskienė, A. Šėporaitienė, L. Blažaitienė , D. Burdulienė, J. Galeckienė E. Andriulionienė, B.
Žemaitaitienė , V. Inkratienė , G. Kascėnienė , L. Jurgelaitienė)

Ugdymo įstaigos
pavadinimas
Dalyvio vardas,
pavardė

Klaipėdos lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“
Jolanta Gricevičienė

Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Metodo (veiklos)
pavadinimas

„Jausmų traukinukas“

Vaikų amžius
Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui
Metodo (veiklos)
aprašymas

6 metai

Priemonės nereikalingos
Jausmų traukinukas. Vaikai sustoja eile, vienas
kitam už nugaros. Paskutinis vaikas nusisuka nuo visų
ir sugalvoja jausmą, kurį mimika ar judesiais perteikia
kitam vaikui, prieš tai palietę draugo petį, kad šis
atsisuktų. Vadinasi, kiekvienas vaikas „perduoda“
šalia stovinčiam tai, ką „gavo“ iš už jo esančio vaiko.
Žaidimas žaidžiamas „sugedusio telefono“ principu.

Ugdymo įstaigos
Klaipėdos lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“
pavadinimas
Dalyvio vardas,
Jolanta Gricevičienė
pavardė
Pareigos, kvalifikacinė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė
kategorija

Metodo (veiklos)
pavadinimas

„Emocijos“

Vaikų amžius

6 metai

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

Kauliukas su emocijomis

Metodo (veiklos)
aprašymas

Vaikai susėda ratu, ridena kiekvienas iš eilės
kauliuką ir vaizduoja emociją, kuri iškrito.
Aptariama, kurią emociją buvo sunkiausia
pavaizduoti, o kurią lengviausia, kodėl?

SUSIRŪPINĘS

NUSIVYLĘS

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis ,,Buratinas‘‘

Dalyvio vardas,
pavardė

Janina Brazaitienė

Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

Vyresnioji auklėtoja

Metodo (veiklos)
pavadinimas
Vaikų amžius

Emociukai

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

Gamtinė medžiaga( kaštonai, kankorėžiai,
akmenukai).
Laminuotos kortelės su veidukais.
Emociukai iš spelto.

Metodo (veiklos)
aprašymas

Paveikslo iš gamtinės medžiagos kūrimas (dėlioti
įvairias emocijas ir kurti pasakojimą).
Laminuotos kortelės su veidukais, skirtos vaikų
meninei veiklai (piešti, lipdyti, ir įvardinti emocijas).
Emociukų veidukai ( kurti situacijas, naudojant
žaidimų metu).

3-5m

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Utenos vaikų lopšelis – darželis ,, Saulutė”

Dalyvio vardas,
pavardė

Loreta Kanapkienė

Pareigos,
kvalifikacinė
kategorija
Metodo ( veiklos)
pavadinimas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Vyr. mokytoja

Vaikų amžius

3 m., bet gali būti vyresni ir jaunesni.

Priemonės
reikalingos metodo
( veiklos) taikymui

Vaidinimui pagamintos lėlės. Stalo dekoracijos.

Metodo ( veiklos)
aprašymas

Vaidindami ar žiūrėdami spektaklį, vaikai mokosi
išjausti vienokią ar kitokią emociją, girdi balso
intonaciją, stebi veikėjų elgesį įvairiose situacijose.

Stalo lėlių teatras

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Kauno lopšelis-darželis ,,Žvangutis“

Dalyvio vardas,
pavardė

Zita Šverubienė

Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

Mokytoja, vyr. mokytoja

Metodo (veiklos)
pavadinimas

Pažink emociją

Vaikų amžius

5m.

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

Emociukai

Metodo (veiklos)
aprašymas

Ryto rato metu, paimti emociukus, išsiaiškinti kokie
jie yra, pasakyti jų emocijas. Vaikai bando pasakyti,
kaip jie tą dieną jaučiasi ir kaip norėtų jaustis.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas
Dalyvio vardas
Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis “Eglutė“

Metodo (veiklos)
pavadinimas
Vaikų amžius
Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

,,Darželyje aš buvau“

Metodo (veiklos)
aprašymas

Daiva Kulvinskienė
Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

Grupėje ugdomi 4 m. amžiaus vaikai
Pagaminti priemonei reikia spalvotų veltinio lakštų,
iš kurių siuvame drugelius kiekvienam grupės
vaikui. Ant kiekvieno drugelio lipnia abipusia
juostele pritvirtinama spalvota vaiko nuotrauka,
prisiuvami smeigtukai, kuriais bus prisegamas
drugelis prie atitinkamos gėlytės-emocijos: liūdna,
linksma, pikta, kuri vyrauja tuo metu ar buvo ryte,
dieną, vakare. Vaikas gali pats įsivertinti tai.
Ši priemonė turi 3 skirtingas emocijas: liūdnas arba
nusiminęs, linksmas ir piktas. Kiekvienas grupės
vaikas turi po skirtingos spalvos drugelį su savo
nuotraukėle. Jis gali prisegti drugelį prie atitinkamos
gėlytės kiekvieną dieną arba bet kuriuo metu
pakeisti, pagal esamą situaciją (paruošti
prispaudžiami smeigtukai) tuo parodydamas, kaip
jis jaučiasi. Paklaustas paaiškina, kodėl taip jaučiasi,
tuo pačiu lavinami kalbiniai įgūdžiai, mąstymas.
Galima paklausti kaip jaučiasi jo draugai, ar
pastebėjo ant kokios gėlytės nutūpė jo draugo
drugelis, ar pajuto draugo nuotaiką, ar sutiko blogai
nusiteikusių draugų. Taip užmezgamas tarpusavio
bendravimas. Kartu priemonė ugdo
savarankiškumą, lavina motoriką, nes pats vaikas tai
atlieka. Taip pat priemonė padeda atpažinti ir
pavadinti veido išraišką, mimiką. Iš jos galima
suprasti, kokios emocinės būsenos esame ar draugai.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Marijampolės vaikų lopšelis darželis ,,Šaltinėlis‘‘

Dalyvio vardas,
pavardė

Zita Laskevičienė

Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

Mokytoja metodininkė

Metodo (veiklos)
pavadinimas

Kimočių raktinė

Vaikų amžius

5 metai

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

Priemonė naudojama ,,Ryto rato“ veikloje,
Kimočių valandėlių metu. Ją sudaro lenta su
užrašytais socialinio emocinio intelekto įgūdžių
lavinimo teiginiais ir sunumeruotais, skirtingų
spalvų raktais.

Metodo (veiklos)
aprašymas

Raktai tai komunikacijos priemonė, kuri padeda
lavinti emocinį intelektą: priimti tinkamus
sprendimus, pagarbiai ir atsakingai kalbėti, spręsti
problemas, imtis taikių veiksmų.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas
Dalyvio vardas,
pavardė
Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“

Metodo (veiklos)
pavadinimas

Žaidimas „Emocijų veidukai“

Vaikų amžius

5-6 m.

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

Skritulio formos lentelė su rodykle, ant kurios –
skirtingas emocijas vaizduojantys veidukai.
Medžiaginis veidas, medžiaginiai galvos (plaukai,
ausys), veido (akys, antakiai, nosis, lūpos)
elementai.

Metodo (veiklos)
aprašymas

Žaisdami vaikai pratinasi atpažinti, suvokti, įvardinti
savo bei kitų emocijas, tyrinėja emocijas
vaizduodami.
1) Vaikai suka skritulio rodyklę ir įvardina veiduko,
ant kurio sustojo rodyklė, emociją (linksmas,
liūdnas, piktas, išsigandęs). Atkartoja veido išraišką.
Pasirinkę atitinkamas galvos (plaukai, ausys), veido
dalis (akys, antakiai, nosis, lūpos), sukuria veidą,
atspindintį rodyklės parinktą emocinę būseną.
Sudėję veiduką, emociją įvardina, pavaizduoja,
suvaidina.
2) Vaikas, naudodamas veido elementus, ant
medžiaginio veido pavaizduoja savo emocinę
būseną, pasakydamas, kaip jaučiasi, ar atitinkamą
situaciją, kada jautėsi linksmas, liūdnas, piktas ir
pan.

Silva Mažeikytė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Vilniaus miesto spec. l/d. ,,Žolynėlis”

Dalyvio vardas,
pavardė
Pareigos,
kvalifikacinė
kategorija

Monika Stuglytė

Metodo (veiklos)
pavadinimas

,,Sensoriniai maišeliai“

Vaikų amžius

Išbandyta su spec. poreikių vaikais (3-6m.) Tačiau
pritaikomas įvairaus amžiaus grupėms

Priemonės
reikalingos metodo
(veiklos) taikymui

Įvairių spalvų veltinio audiniai, (maišelių siuvimui),
įvairūs maišelių užpildai (sagos, plunksnos, neskaldyti
žirniai, pupos, manų kruopos, graikinių riešutų kevalai,
makaronai), siūlai, adata (siuvimo mašina).

Metodo (veiklos)
aprašymas

Tikslas – lavinti lytėjimo, klausos, regos, pažinimo
pojūčius. Vaikai liesdami maišelius atranda dydžio
(stambesni objektai – smulkesni objektai), svorio
(sunkesnis – lengvesnis) santykį. Susipažįsta su spalvine
gama. Tyrinėjant maišelius vaikai atranda natūralias
spalvas, atpažįsta skirtingas formas, tekstūrą. Rankomis
pačiuženę prie ausų išgirsta kaip skirtingai „skamba“
maišeliai“.
Nauda vaikui: kalbinių įgūdžių (raginimas pasakyti ką
jaučia, ką liečia) lavinimas; pojūčių- sensorinio,
audialinio (ką jaučia, ką išgirsta liesdamas, spausdamas
suvokimas) pojūčio lavinimas; pažinimo gebėjimų
ugdymas (spalvų, dydžio, svorio, formų) suvokimas,
pajautimas, emocinio atsipalaidavimo priemonė.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas, mokytojas

Ugdymo įstaigos
pavadinimas
Dalyvio vardas,
pavardė
Pareigos,
kvalifikacinė
kategorija

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“
Vilma Žemaitaitienė

Vyresnioji neformaliojo ugdymo mokytoja

Metodo (veiklos)
pavadinimas

„Draugystės žvaigždė“

Vaikų amžius

5-7 metai

Priemonės
reikalingos metodo
(veiklos) taikymui

Baseinas

Metodo (veiklos)
aprašymas

Kūno kultūros valandėlių baseine metu ugdytinius
skatinu kurti pozityvius tarpusavio santykius.. Jie
mokosi vienas iš kito, noriai teikia savitarpio
(draugui) pagalbą. Vaikai atlieka komandinius
pratimus, atspindinčius jų emocinę būseną. Vienas iš
pratimų, parodantis, kad vaikai jaučiasi laimingi –
„Draugystės žvaigždė“. Vaikai vandenyje sustoja ratu,
susikabina rankomis, įkvepia ir panerdami gulasi ant
vandens. Taip suformuodami „Draugystės žvaigždę“.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Marijampolės lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Dalyvio vardas,
pavardė

Sniežana Kaminskienė

Pareigos, kvalifikacinė
Mokytoja, metodininkas
kategorija
Metodo (veiklos)
pavadinimas

„Jausmukų loto“

Vaikų amžius

Žaidimas 3-7 metų vaikams

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

Metodo (veiklos)
aprašymas

Priemonę sudaro 4 lentelės ir 28 jausmukų kortelės

Kiekvienas žaidėjas gauna jausmų lentelę. Vedlys
ištraukia jausmukų kortelę ir ją apibūdina, žaidėjai
ieško tokio jausmuko savo lentelėse, o suradę jį
uždengia iš vedlio paimtu tokiu pačiu jausmuku.
Galima sugalvoti savo žaidimo taisykles. Laimi tie,
kurie uždengia visus laukelius.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“

Dalyvio vardas,
pavardė

Rimanta Daiginienė

Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Metodo (veiklos)
pavadinimas

„Emocijų pagalvėlės“

Vaikų amžius

3 metai

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

Emocijų pagalvėlių

Metodo (veiklos)
aprašymas

Veiklos metu 3 metų ikimokyklinio amžiaus vaikai
buvo supažindinti su pagrindinėmis šešiomis
emocijomis: laimingas, liūdnas, piktas, ramus,
išsigandęs, nustebęs. Su vaikais buvo kalbama, kad
nėra „gerų“ ir „blogų“ emocijų, kad jos visos yra
reikalingos ir visas jas jausti yra normalu. Svarbu yra
išmokti jas valdyti. Vaikai įvardijo rankose laikomą
emociją, prisiminė situaciją ir papasakojo, kada jis
taip jautėsi. Priemonė moko įvardinti ir suprasti savo
ir kitų jausmus, emocijas. Ši priemonė lavina kalbą ir
bendravimo įgūdžius.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas
Dalyvio vardas,
pavardė
Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

Vilkaviškio vaikų l/d ,,Buratinas“

Metodo (veiklos)
pavadinimas
Vaikų amžius

,,Nuotaikos gėlė“

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui
Metodo (veiklos)
aprašymas

Paveikslas – nuotaikų gėlė, maži paveikslėliai
( gėlytės, širdelės, saulutės ir kita) su vaikų vardais,
inicialais.
Metodas padeda atpažinti, suprasti, nustatyti,
įvardyti savo ir aplinkinių jausmus. Tai - šešių
žiedlapių gėlė. Ant kiekvieno žiedlapio pavaizduota
vis kita veido išraiška. Atėjęs ugdytinis, kiekvieną
rytą rūbinėje, pasižymi savo emociją, prisegdamas
vardą ,,nuotaikų gėlėje“. Veido išraiška padeda
atpažinti savo jausmus ir kviečia identifikuoti kitų
emocijas. Tiek pedagogas, tiek vaikai stengiasi
padėti tam mokiniui, kuris jaučiasi blogai, yra
nusiminęs ar susijaudinęs. Pasikalbėjimas,
mėgstamos veiklos pasiūlymas, emocijos išpiešimas
ant popieriaus ir kita veikla padeda vaikui pasiekti
emocinį stabilumą ir nuteikia sėkmingai dienos
veiklai.
Savo jausmų atpažinimas yra svarbus žingsnis į
savimonę ir brandą, o aplinkinių jausmų įvardijimas
padeda vaikams kurti santykius.

Rita Bartuškienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

5-7 metai

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Alvito mokykla-daugiafunkcis centras, Paežerių
skyrius

Dalyvio vardas,
pavardė

V. Marusevičienė, R. Macijauskienė

Pareigos,
kvalifikacinė
kategorija

V. Marusevičienė- meninio ugdymo pedagogė
metodininkė, R. Macijauskienė- priešmokyklinio
ugdymo pedagogė

Metodo (veiklos)
pavadinimas
Vaikų amžius

L. Remeikienės dainelės ,, Spalvotas garvežiukas‘‘
imitacija

Priemonės
reikalingos metodo
(veiklos) taikymui
Metodo (veiklos)
aprašymas

3-5 m.
Dainelės garso įrašas, kartonas, popierius, klijai,
guašas.
Muzikinės veiklos metu klausėme daineles. L.
Remeikienės ,,Spalvotas garvežiukas‘‘ labai patiko
ugdytiniams. Jie noriai dainavo. Aptarėme, kodėl
garvežiukas neryškus ir kaip mes galime tai pakeisti.
Tada sumanėme kuo turiningiau atlikti šią dainelę.
Meninio ugdymo pedagogė ir auklėtojos kartu su
ugdytiniais iš kartono pagaminome ,, nespalvotą ir
neryškų‘‘ garvežiuką (tvėrėme, klijavome, dažėme). O
kad jis būtų spalvotas ir atitiktų dainelės tekstą, su
vaikais nutarėme vagonus padaryti spalvotus ir gyvus.
Tam pritarė ir vaikų tėveliai, papuošdami visus
atitinkamų, pagal dainos tekstą, spalvų rūbeliais ir
prikabinant po vieną skirtingos spalvos vagoną.
Garvežiukas laimingas- spalvotas ir ryškus atvyko į
savo galutinę stotį. Vaikai kūrinėlį atliko labai noriai ir
nuotaikingai.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Vilkaviškio lopšelis- darželis ,,Buratinas”

Dalyvio vardas,
pavardė

Lina Stemplienė

Pareigos,
kvalifikacinė
kategorija

Vyresnioji grupės auklėtoja

Metodo (veiklos)
pavadinimas

Kaip jaučiasi klounas?

Vaikų amžius
Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui
Metodo (veiklos)
aprašymas

3-5 m.
Pagamintas klounas, popierinės vienkartinės
lėkštės su nupieštomis ant jų veido išraiškomis
Metodas padeda vaikams geriau pažinti emocijas,
atkreipti dėmesį į veido išraiškas, išduodančias tam
tikrus jausmus, skatina norą kalbėtis apie jausmus.
Ant pagaminto klouno veiduko dedamos
vienkartinės lėkštės su pavaizduotomis tam
tikromis emocijomis. Vaikai paskatinami,
pabandyti įvardinti, kaip jaučiasi klounas, kodėl jis
taip jaučiasi, kas galėtų jam padėti jaustis geriau ir
pan. Kai aptariamas vienas veidukas, dedamas
kitas , su kita pavaizduota emocija. Aptardami
klouno jausmus, emocijas vaikai geriau jas pažįsta.
Tuomet jiems būna lengviau įvardinti savo paties
jausmus.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas
Dalyvio vardas,
pavardė
Pareigos,
kvalifikacinė
kategorija

Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė“

Metodo (veiklos)
pavadinimas
Vaikų amžius

Nykštukai ,,Linksmutis“ ir „Liūdnutis“

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

Nykštukų gamybai reikalingos priemonės: 2
stiklainiai, popierinės akys, nuliūdusios ir linksmos
lūpos, dvipusė lipni juosta, siūlai plaukams arba
dirbtinės gėlės galvos papuošimui.
Veiklos taikymui reikalingos priemonės: laikraščio
arba spalvoto popieriaus lapai kamuoliukams.

Metodo (veiklos)
aprašymas

Vaikai iš popieriaus lapų pasidaro (suglamžo)
kamuoliukus. Ugdytiniai savarankiškai bando
nykštukų pagalba įvardyti jaučiamas emocijas ar
šiandien jaučiasi linksmi ar jaučiasi nuliūdę. Jei
vaikas jaučiasi liūdnas savo kamuoliuką įdeda į
nykštuką vardu ,,Liūdnutis“, o jei jaučiasi linksmas
kamuoliuką įdeda į nykštuką vardu ,,Linksmutis“.
Taip vaikai atėję į darželį gali kiekvieną rytą
bandyti įvardyti bei pajausti savo emocijas.

Lina Paleičikienė
Mokytoja

3m.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Jūratė“

Dalyvio vardas,
pavardė

Kristina Belazarė-Letkauskė

Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

Logopedė metodininkė

Metodo (veiklos)
pavadinimas

Žaidimas- loto ,,Emociukai“,
Emocijų kamuoliukai

Vaikų amžius

4-6metai

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

Loto, kortelės, kamuoliukai

Metodo (veiklos)
aprašymas

Žaidimai:
1. „Rask tokį pat“
2. ,,Pasakyk koks tu šiandien? Kodėl?“
3. ,,Rask du vienodus“
4. ,,Pavaizduok emociją“

Ugdymo įstaigos
pavadinimas
Dalyvio vardas,
pavardė
Pareigos,
kvalifikacinė
kategorija

Vilkaviškio lopšelis-darželis „Eglutė“
Kristina Dubickienė
Auklėtoja

Metodo (veiklos)
pavadinimas

„Emocijų kilimas“
„Spalvotos gėlės“
„Moku verti“

Vaikų amžius

4 – 5 m., 2 – 3 m., 2 – 3 m.

Priemonės reikalingos
A3 formato lapas, spausdintos emocijos, vienkartiniai
metodo (veiklos)
puodeliai, klijai.
taikymui
A4 formato lapas, laminavimo lapas, gėlės žiedo
trafaretas, flomasteriai, spalvoti kamšteliai.
Putų polistirenas, mediniai iešmeliai, įvairūs makaronai.
Metodo (veiklos)
aprašymas

1.Vaikai burtų keliu pasirenka plastikinį puodelį.
Pažvelgę į puodelio vidų randa emociją, kurią turi
įvardinti, parodyti veido išraiška, tokią pačią surasti ant
„Emocijų kilimo“ ir padėti puodelį ant emocijos.
2.Skirtas mažiausiems ugdytiniams, kurie turi ant
kiekvieno gėlytės tuščio žiedlapio uždėti po spalvotą
kamštelį. Lavina smulkiąją motoriką, koordinaciją,
tikslumą, spalvų vaizdinį pažinimą.
3.Vaikas gali savarankiškai pasirinkti norimą makaroną,
bandyti jį užverti ant iešmelio. Šis žaidimas reikalauja
daug kantrybės, emocijų valdymo. Lavina smulkiąją
motoriką, rankos ir akies tikslumą.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Vilkaviškio r. Kybartų lopšelis-darželis
„Ąžuoliukas“

Dalyvio vardas,
pavardė
Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

Jolanta Mikailaitė

Metodo (veiklos)
pavadinimas
Vaikų amžius

Dėlionė „Žaidžiame emocijas“

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

Kadangi LR Seimas 2020-uosius metus paskelbė
Vaikų emocinės gerovės metais ši ugdymo(si)
priemonė skirta vaikų socialinių emocinių įgūdžių
ugdymui.

Metodo (veiklos)
aprašymas

Vaikai turės galimybę patys dalyvauti gaminant
dėlionę (pvz. spalvinat veidelius). Pamokėlės metu
su vaikais galima diskutuoti apie emocijas, jausmus.
Dėlionę galima panaudoti atpažįstant spalvas. Ją
dėliojant lavinama vaikų smulkioji motorika. Ją
gaminant mes prisidedame prie aplinkos tausojimo
(naudojama nuo pastatų šiltinimo atlikusi
medžiaga). Ji lengvai sunaikinama. O tai vaikams
turėtų būti nebloga atsipalaidavimo priemonė.

Vyr. socialinė pedagogė
\

4-5metai

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Vilkaviškio lopšelis-darželis „Eglutė“

Dalyvio vardas
pavardė
Pareigos,
kvalifikacinė
kategorija
Metodo (veiklos)
pavadinimas

Janina Landžiūtė

Vaikų amžius

4-5m, 3-6m, 5-6m.

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

1.A4 formato 5 kartono lapai, Įvairių spalvų siūlai,
vašelis, klijai.
2.Gamtinė medžiaga (ąžuolo lapai, kankorėžiai), A4
formato lapai, skaičių trafaretai, laminavimo vokai.
3.Įvairių spalvų veltinio medžiagų, siūlai, mediniai
iešmeliai,
medinės kaladėlės, spalvoti skalbinių
segtukai, vatos diskeliai, sagos, klijai.

Metodo (veiklos)
aprašymas

1.Žaidimo metu vaikas pasirinkdamas vieną emocijų
mergaitę, ją apžiūrėdamas įvardina jos vaizduojamą
emociją ir parodo veido mimika.
2.Žaidimo metu dėliodami gamtinę medžiagą vaikai ne
tik išmoksta skaičiuoti, bet ir susipažįsta su medžiai,
lapais ir jų vaisiais.
3.Vaikai pagal girdėtas pasakas kuria, improvizuoja
atkartoja trumpas žodines veikėjų frazes, atskleidžia
norus, vaizduoja emocijas, kuria savo pasakas. Pasakos
praturtina vaiko fantaziją, ugdo socialinius ir moralines
nuostatas, moko elgesio normų, turtina kalbą.

Auklėtoja
„Emocijų mergaitės“
„Noriu suskaičiuoti“
„Seku pasaką“

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis ,,Buratinas“

Dalyvio vardas,
pavardė

Angelė Nausėdienė

Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

Grupės auklėtoja metodininkė

Metodo (veiklos)
pavadinimas

Antistresiniai žaislai

Vaikų amžius
4-5m (metodas taikomas ir vyresniems vaikams)
Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

Metodo (veiklos)
aprašymas

Balionai, bet kokios kruopos ar krakmolas
Kartu su vaikais pasigaminkite antistresinius žaislus.
Pripildykite paprastus balionus krakmolo, sausų
ryžių ar kitų smulkių kruopų, užriškite ir leiskite
vaikams juos minkyti, spaudyti ir maigyti, kai jie
jaučiasi neramūs ar išgyvena kitokius jausmus. Toks
dėmesio sutelkimas nukreips įtampą į minkštą
daiktą. Svarbu pamokyti tokio nusiraminimo pratimo
dar tuomet, kai vaikai ramūs ir nepavargę. Tada
susidūrus su įtampos emocijomis, vaikai gebės
prisiminti nusiraminimo pratimą ir jį taikyti.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Vilkaviškio r. Alvito mokykla-daugiafunkcis centras

Dalyvio vardas,
pavardė
Pareigos,
kvalifikacinė
kategorija
Metodo (veiklos)
pavadinimas
Vaikų amžius

Ingrida Kromelienė

Priemonės
reikalingos metodo
(veiklos) taikymui

Piešimo lapai, piešimo priemonės (flomasteriai, spalvoti
pieštukai, vaškinės kreidelės ir t.t.), žirklės, maišeliai,
juostelė.
Žaidimas „Pykčio valdymo BINGO“
Veiklos metu su vaikais kalbama, kas yra pyktis, kaip
jaučiamasi kai pyksti, kaip elgtis supykus. Mokomės
pykčio taisyklių eilėraštuką: „Kai viskas erzint ima, gali
irzliai bumbėt, raudot ir apmaudą išlieti. Tačiau galiausiai
reikia pakūkčiojus nurimti, nosytę nusišluostyti ir draugą
apkabinti.“
Vaikai piešia pyktį, tokį kokį jie įsivaizduoja. Tada jį
iškerpame. Kiekvienas vaikas savo nupieštą pyktį gali
pavadinti kokiu nori vardu ir deda į permatomą maišelį.
Maišelį užriša stipriai juostele.
Visus maišelius pakabina matomoje vietoje.
Vaikui supykus vis jam patariame prieiti ir pažiūrėti ar jo
pyktis „nepabėgo“ iš maišelio, jei vaikas pasako, kad ne,
tada pasiūloma jam maloni veikla, nukreipiant mintis nuo
nemalonios būsenos. Vaikui pasakius, kad pyktis
„pabėgo“ vaikui pasiūloma dar kartelį tvirtai užrišti
maišelį. Tuo metu su vaiku kalbama kas jam sukėlė pyktį,
kaip galima nusiraminti.
Su vyresniaisiais vaikais (5-7m.) žaidžiamas žaidimas :
„Pykčio valdymo BINGO“
https://pkg.lt/priemones/pykcio-valdymo-zaidimai

Vyresnioji socialinė pedagogė
„Pykčio maišelis“
4-7 m.

Metodo (veiklos)
aprašymas

•

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Vilniaus lopšelis - darželis „Eglutė“

Dalyvio vardas,
pavardė

Ieva Zavistanavičiūtė – Boskė

Pareigos,
kvalifikacinė
kategorija

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Metodo (veiklos)
pavadinimas

„Rudeninių lapų šokis“

Vaikų amžius

2 – 2,5 m.

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui
Metodo (veiklos)
aprašymas

Spalvoti rudeniniai lapai ☺

Gamta – natūrali aplinka, skatinanti vaiko
smalsumą, vaikai čia gali kurti, fantazuoti bei
atskleisti save.
Daug džiaugsmo vaikams suteikia būvimas lauke,
kur slypi gamtos lobiai. Stebėdami gamtą jie įgyja
daug žinių ir naujų potyrių. Kasdien stebėdami
gamtos pakitimus mokosi pažinti spalvas, atrasti
gamtinę medžiagą, kurią gali tyrinėti, skaičiuoti,
lyginti, liesti, užuosti, paimti ir su kuria gali žaisti,
bei kurti.
Lauke vaikai mokosi pažinti gamtą per įvairius
pojūčius, smalsiai tyrinėti ir eksperimentuoti
naudojant natūralias gamtos medžiagas.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Vilkaviškio raj. Alvito mokykla-daugiafunkcis
centras, Paežerių skyrius

Dalyvio vardas,
pavardė

Irma Ališauskienė

Pareigos,
kvalifikacinė
kategorija

Auklėtoja

Metodo(veiklos)
pavadinimas

Pirštukinės lėlės

Vaikų amžius

4-5 metai

Priemonės
reikalingos
metodo(veiklos)
taikymui
Metodo(veikos)
aprašymas

Iš filčo medžiagos pasiūtos pirštukinės lėlės su
emocijomis.
Jausmų pirštukai.
Užsidedu pirštuką ir aptariame kokia emociją
matome? Papasakojam kada ją jautėme ir kas ją
išprovokavo? Diskutuojame, kaip elgtis jei taip
jaustis nepatiko. Štai kokias emocijas galite
matome: laimingas, nuliūdęs, supykęs, drąsus,
drovus, nustebęs, nusivylęs, susierzinęs ir t.t.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Mažeikių lopšelis – darželis „Pasaka“

Dalyvio vardas,
pavardė

Edita Žakienė

Pareigos, kvalifikacinė Socialinė pedagogė
kategorija
Metodo (veiklos)
pavadinimas

Mano emocijų kalendorius

Vaikų amžius

Priešmokyklinio amžiaus vaikai, pradinių klasių
mokiniai (5 – 10 metai)

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui
Metodo (veiklos)
aprašymas

Lapai su emocijų kalendoriumi
Priemonė skirta mokyti vaikus atpažinti savo
emocijas, įvardinti jas. Vaikai du kartus per dieną
pildo emocijų kalendorių. Prie emocijos, kuri
atitinka vaiko nuotaiką, vaikas nupiešia emocijos
veiduką arba tą emociją pažymėti kitu sutartu
ženklu. Vėliau su mokytojais aptaria, kaip dienos
eigoje kito jų nuotaika, kas tai įtakojo.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinės mokyklos
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius

Dalyvio vardas, pavardė

Erika Turauskienė

Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Metodo (veiklos)
pavadinimas

Emociukai

Vaikų amžius

5-6 m.

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

Gamtinė medžiaga

Metodo (veiklos)
aprašymas

Siekdama ugdyti vaikų emocinį intelektą surengiau
kūrybines dirbtuves „Emociukai“. Kūrybinių
dirbtuvių metu, naudodami gamtinę medžiagą
(morkas, agurkus, citrinas, kankorėžius, kaštonus,
lazdyno, žemės riešutus ir kt.), kartu su vaikais
kūrėme įvairias emocijas išgyvenančias būtybes,
aptarėme įvairius jausmus, emocines reakcijas bei jų
raiškos būdus. Vaikai noriai įsitraukė į siūlomą
veiklą, dirbdami kartu su grupės draugais stiprino
tarpusavio ryšius, dalijosi šypsenomis ir gera
nuotaika.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Kauno Šančių lopšelis - darželis

Dalyvio vardas,
pavardė

Edita Rinkevičė
Asta Milbutienė

Pareigos, kvalifikacinė
kategorija
vyresnioji logopedė
vyresnioji socialinė pedagogė

Metodo (veiklos)
pavadinimas

Veidukai

Vaikų amžius

3-7 metai

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

Nerti veidukai , smeigtukai, lenta.

Metodo (veiklos)
aprašymas

Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje su vaikais
aptariame, kaip jautėsi veikloje atlikdami užduotis
ir dabar. Tada vaikai prismeigia jų emociją
atitinkanti veidelį.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas
Dalyvio vardas,
pavardė

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“
Dovilė Sušinskienė

Pareigos,
kvalifikacinė
kategorija
Metodo (veiklos)
pavadinimas

Vyresnioji socialinė pedagogė

Vaikų amžius

4-7 metai

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

Pasigamintos priemonės – ant grindų priklijuotos
emociją atspindinčios pėdos.

Metodo (veiklos)
aprašymas

„Jausmų takelis“, kuriame yra keturios geriausiai
vaikams pažįstamos emocijos – laimingas,
liūdnas, piktas, išsigandęs. Ši priemonė
naudojama, kai ugdytinis geba įvardinti savo
emocijas. Vaikas atsistoja ant pėdučių
atspindinčių jo emocinę būseną, pavyzdžiui,
būdamas piktas pasirenka piktas pėdutes ir
stengiasi „ištrepsėti pyktį“, linksmas – geba
pademonstruoti savo jausmus atsistojęs ant
laimingų pėdučių. Neretai neigiamos emocijos
tampa teigiamomis.
Taip pat priemonė naudojama vaikams pajudėti –
įvardijama emocija, o vaikas ant jos atsistoja.

„Jausmų takelis“

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija

Dalyvio vardas,
pavardė
Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

Dalia Orlakienė

Metodo (veiklos)
pavadinimas

Priemonė (žaidimas)

Vaikų amžius

4-6 m.

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

Dėžutė (Kempiniuko namai) -1, kortelės su
Kempiniuko veidukais – nuotaikomis po 12, žaidimo
kauliukas su skaičiais 1, žaidimo kauliukas su
Kempiniuko veidukais – nuotaikomis 1.

Metodo (veiklos)
aprašymas

Žaidimo eiga: dalyviai mesdami kubelį su veidukais
– nuotaikomis, išsirenka Kempiniuką, kurį turės
parvesti namo. Tada, kai visi žaidėjai išsirenka sau
Kempiniukus, metami abu kauliukai, kurie nurodo,
kiek ir kokių Kempiniukų reikia parvesti namo.
Žaidimas baigiamas, kai visi Kempiniukai
parvedami namo. Laimi tie žaidėjai, kurie tai atlieka
greičiau.
Žaidime galima naudoti tik nuotaikų kauliuką.
Tokiu būdu žaidimas trunka ilgėliau.
Žaidimu ugdomas pastabumas, gebėjimas sekti savo
eilę, atpažinti ir įvardinti nuotaiką, nupieštą
paveikslėlyje, plečiamas žodynas, mokinio (vaiko)
kalbiniai bei bendravimo įgūdžiai.

Socialinė pedagogė metodininkė

Parvesk Kempiniuką namo

Ugdymo įstaigos
pavadinimas
Dalyvio vardas,
pavardė

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis ,,Buratinas“
Birutė Sabaliauskienė
Viktorija Dėdynienė

Pareigos, kvalifikacinė B.Sabaliauskienė grupės auklėtoja metodininkė
kategorija
V. Dėdynienė vyresnioji muzikos mokytoja
Metodo (veiklos)
pavadinimas
Vaikų amžius
Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui
Metodo (veiklos)
aprašymas

,,Mano gėlės“
4 metai
Spalvoti kaspinai, skarelės, bumbulai, spalvotos
vienkartinės lėkštės.
Žaidimas skirtas spalvų pažinimui, muzikos
klausymui 3-5 m. vaikams.
Priemonės – raudonos, geltonos, mėlynos spalvos
gėlės, skarelės, spalvotos vienkartinės lėkštės,
kaspinai, balionai.
Išdalinti 3 spalvų priemones, kurios atitiktų
vaikams pažįstamas gėles. Pvz. mėlynos spalvos žibutės, raudonos – rožės, geltonos – pienės.
Skambant muzikai, visi žaidėjai laisvai šoka.
Nutilus muzikai, pasigirsta nurodymas: pvz. –
,,Žibučių puokštė“ - tada į ratelį sustoja visi
vaikai su mėlynos spalvos priemonėmis. Visi kiti
atsitupia. Vėl suskambus muzikai, žaidimas
kartojamas. ,, Rožių puokštė“ – sukviečia žaidėjus
su raudonos spalvos gėlėmis, ,,Pienių puokštė“ –
geltonos spalvos. Kartojant žaidimą galima keisti
priemones.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Vilkaviškio lopšelis-darželis ,,Buratinas“

Dalyvio vardas,
pavardė
Pareigos,
kvalifikacinė
kategorija

Agnė Vosylienė

Metodo (veiklos)
pavadinimas

Jausmų dėlionė

Vaikų amžius

4-5m.

Grupės auklėtoja

Priemonės reikalingos Veidų kontūrai, skirtingos veido dalys (užmerktos,
metodo (veiklos)
atmerktos akys, antakiai, nosys, ausys, įvairių
taikymui
emocijų lūpos.

Metodo (veiklos)
aprašymas

Veiklos metu vaikams pasiūlyti ant veidų kontūrų
sudėlioti įvairias emocijas (linksmas, liūdnas,
piktas ir pan.) skatinant jas pažinti ir įvardinti.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas
Dalyvio vardas,
pavardė
Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelis-darželis
,,Kregždutė“
Aušra Povilaitienė

Metodo (veiklos)
pavadinimas
Vaikų amžius
Priemonės reikalingos
metodo
(veiklos) taikymui

,,Atspėk, kaip aš jaučiuosi“

Metodo (veiklos)
aprašymas

Vaikai pasidalina į dvi grupeles. Vieni užsideda
skydelius, kitiems išdalinami markeriai. Vaikai,
kurie užsidėję skydelius sugalvoja norimą emociją
ir ją veido mimika parodo. Vaikai, kurie turi
markerius, ant skydelių piešia draugo veidą,
pavaizduoja jo rodomą mimiką. Pabaigus
kiekviena pora pristato savo emocijas. Piešęs
vaikas pasako, kokią emociją piešė, o rodęs
emociją patvirtina arba pataiso.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodininkė

5 – 6 metai.
Permatomi skydeliai, markeriai ( kuriuos galima
nuvalyti), kempinėlės.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“

Dalyvio vardas,
pavardė

Jolita Lekavičienė

Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

Vyresnioji logopedė

Metodo (veiklos)
pavadinimas

„Nuotaikų kubas“

Vaikų amžius

4-7 metai

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

Pasigaminta priemonė – ant minkšto kubo

Metodo (veiklos)
aprašymas

Priemonė „Nuotaikų kubas“ skirta tobulinti vaikų
sakytinės kalbos, santykių su bendraamžiais
įgūdžius bei ugdyti emocinį intelektą. Grupinių
logopedinių pratybų metu kiekvienas vaikas ridena
kubą. Įvardina, kokia emocija išsirideno.
Papasakoja, kada ją jautė, kaip elgėsi, jei taip
jaustis nepatiko (liūdnas, piktas). Vaikai klausosi
vieni kitų, natūraliai išreiškia save bei savo patirtį
kalba (norai, prašymai, emocijos, jausmai).

priklijuoti emocijų veidai.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Vilkaviškio vaikų lopšelis – darželis ,,Pasaka“

Dalyvio vardas,
pavardė

Alma Šėporaitienė

Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Metodo (veiklos)
pavadinimas

Žaidimas ,,Emocijos“

Vaikų amžius

5 – 6 metai

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

Berniuko ir mergaitės veidas, kortelių rinkinys su
įvairios išraiškos veido dalimis.

Metodo (veiklos)
aprašymas

Žaidimas, kurio metu vaikas dėlioja pasirinktas
veido dalis. Prieš pasirenkant kortelę, galime vaiką
paraginti pažvelgti į save veidrodyje, kad galėtų
pamatyti, kaip tą akimirką atrodo jo veidas:
antakiai, akys, lūpos. Taip jis sukuria emocingą
veido išraišką, išreiškiančią jo vyraujančią nuotaiką
ir savijautą. Kartu aptariame, kaip jis jaučiasi, kai
patiria vieną ar kitą emociją, kas daro įtaką jo
pasirinktai emocijai.
Žaidimas skatina vaikus ne tik išreikšti, bet ir
atpažinti, aptarti daugybę skirtingų emocijų. Moko
valdyti savo emocijas.
.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Vilkaviškio lopšelis-darželis „ Pasaka“

Dalyvio vardas,
pavardė

Daiva Burdziliauskienė

Pareigos, kvalifikacinė
Vyresnioji auklėtoja
kategorija
Metodo (veiklos)
pavadinimas

„ Draugystės gėlė“
„ Emocijų ežiukas“

Vaikų amžius

3metai

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui

Spalvotas popierius, „ emociukai“, klijai, natūrali
gamtinė medžiaga: kankorėžiai, kaštonai,
plastilinas.

Metodo (veiklos)
aprašymas

Pažiūrime „ emociukų“ veidukus, aptariame kokia
kurio veiduko nuotaika. Jeigu veidukas linksmas,
sugalvojame gražių žodelių: myliu, draugaujam,
nesipykstam... O jeigu veidukas susimąstęs, piktas,
liūdnas sugalvojame gražių paguodos žodelių:
atsiprašau, nusišypsokim, saugokim vienas kitą...
Iš plastilino kiekvienas nusilipdome „ ežiuką“ su
emocija kokią šiandien jaučiame.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas
Dalyvio vardas,
pavardė

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“
Edita Andriulionienė

Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

Meninio ugdymo pedagogė metodininkė

Metodo (veiklos)
pavadinimas

Skambanti vaivorykštė

Vaikų amžius

6-7m.

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui
Metodo (veiklos)
aprašymas

Spalvoti pieštukai, flomasteriai ar akvareliniai
dažai. A3 (A4) formato lapas. Kortelės su gamos
garsais.
Natų aukštumą galima mokyti per sinesteziją– pvz.
septynias spalvas sujungiant su septyniais garsais.
Pradžioje visi kartu aptaria, kokios spalvos
vaivorykštė. Kol vaikai piešia pedagogė paruošia
gamos garsų korteles. Vaikai supažindinami su
gamos garsais. Pristatomas kiekvienas garsas
turintis savo kambarėlį penkių aukštų (penklinės)
namuose. Garsas DO gyvena pačiame žemiausiame
aukšte, kitaip dar vadinamame rūsyje (cokoliniame)
aukšte. RE gyvena virš jo ir taip toliau. Vaikai
patys nusprendžia, koks garsas tiktų kokiai
vaivorykštės spalvai ir išdėlioja korteles ant savo
nusipieštos vaivorykštės. Tai puiki galimybė
pažinti spalvas ir natas drauge. Vėliau visi dainuoja
gamą. Spalvos stimuliuoja garso aukštumo
suvokimą. Vizualizuodami garsus spalvomis vaikai
greičiau įsisavina natų pavadinimus.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas
Dalyvio vardas,
pavardė
Pareigos, kvalifikacinė
kategorija
Metodo (veiklos)
pavadinimas
Vaikų amžius
Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui
Metodo (veiklos)
aprašymas

Vilkaviškio lopšelis-darželis „Pasaka“
Gerda Kascėnienė
Vyr. auklėtoja
Žaidimas „Mes – draugai“
3-4 metai
Krepšelis, dekoratyvinės širdelės (galima naudoti
mažus širdelės formos saldainiukus (ypatingai
patinka vaikams), pačių pasigamintas širdeles,
balionus)
Žaidžiame po pokalbių apie draugystę, apie
saugumą, atsargumą žaidžiant kartu, Valentino
dieną.
Susėdame rateliu. Pradeda vaikas, kurį išsirenkame
skaičiuotės pagalba, arba (vyresnieji) pasiūlo patys.
Išrinktasis, rodydamas (ar paliesdamas) į save, o po
to – į greta sėdintį, sako: „Aš tavo draugas, tu
mano draugas. Vienas kitą turim saugot!”
(paskutinį sakinį kartais sakom visi kartu) ir
paduoda širdelę.
Kai visi gauna širdeles, pasidžiaugiame ir,
priklausomai nuo to, kokios buvo širdelės, toliau
elgiamės atitinkamai.
Saldainiukus visi vienu metu (nors ir sunkoka
sulaukti) įsidedame į burną.
Dekoratyvinėmis širdelėmis puošiame grupę.
Gavę balionus – šokame ir t.t.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

Dalyvio vardas,
pavardė

Jolanta Galeckienė

Pareigos,
kvalifikacinė
kategorija

Grupės auklėtoja metodininkė

Metodo (veiklos)
pavadinimas

„Emociukai – balioniukai“

Vaikų amžius

6 -7 metai

Priemonės
reikalingos metodo
(veiklos) taikymui

Laminuoti balionėliai su emocijų veidukais

Metodo (veiklos)
aprašymas

Metodinė priemonė skirta vaikų emocijų suvokimui
lavinti. Vaikai mokosi pažinti, kaip kinta akių, lūpų,
antakių forma ir padėtis, esant skirtingoms
emocijoms ir nuotaikoms.
Galimi keli veiklos variantai:
1. Sudėti baliono veiduką pagal pedagogo
prašymą.
2. Sudėti patiems ir paprašyti draugo įvardinti.
3. Pasitikrinti, ar gerai sudėjo (antra pusė yra
pažymėta skirtingomis spalvomis).
4. Kurti įvairias keistas nuotaikas ir pabandyti
jas įvardinti.
5. Pavaizduoti savo veidu tokią pat emociją,
kokią sudėjo.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Vilkaviškio lopšelis-darželis ,,Pasaka“

Dalyvio vardas,
pavardė

Lina Blažaitienė

Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

Grupės auklėtoja metodininkė

Metodo (veiklos)
pavadinimas

,,Jausmų pasaulis“

Vaikų amžius

4-6 m.

Priemonės reikalingos
metodo (veiklos)
taikymui
Metodo (veiklos)
aprašymas

Iš popieriaus pagaminti galvos ir veido elementai
(plaukai, akys, antakiai, nosis, lūpos, smakras)
Pasirinkę atitinkamas galvos (plaukai), veido dalis
(akys, antakiai, nosis, lūpos, smakras), vaikai
sukuria veidą. Sudėję veiduką, įvardina emociją,
diskutuoja , suvokia skirtumus: jaunas-senas,
linksmas-liūdnas. Priemonė puikiai tinka studijuoti
veido dalis, moko įvardinti ir suprasti savo ir kitų
jausmus, emocijas, lavina vaizduotę, pastabumą,
kalbą ir bendravimo įgūdžius.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis ,,Pasaka“

Dalyvio vardas,
pavardė

Lina Jurgelaitienė

Pareigos,
kvalifikacinė
kategorija

Vyr. auklėtoja

Metodo (veiklos)
pavadinimas

Žaidimas ,,Koks aš šiandien?“

Vaikų amžius

2-3 metai

Priemonės
reikalingos metodo
(veiklos) taikymui

Emocijų veidukai. Debesėlis.

Metodo (veiklos)
aprašymas

Žaidimas ,,Koks aš šiandien?“. Pasiūlau
pasirinkti, kokios nuotaikos šiandien mes
atėjome į darželį? Laimingi ar liūdni? (Jau keletą
veidelių su skirtingomis išraiškomis vaikai
pažįsta.)
Debesėlis. Debesėlis turi 2 veidus: laimingą ir
liūdną. Debesėlis kai supyksta, būna liūdnas –
lieja lietų, o kai linksmas – leidžia saulutei
šviesti. Pasiūlau Debesėlį apkabinti, o tai
vaikams labai patinka.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis ,,Pasaka“

Dalyvio vardas,
pavardė

Vilma Inkratienė, Birutė Žemaitaitienė

Pareigos,
kvalifikacinė
kategorija

Spec. gr. vyr. auklėtoja.
Vyr. spec. pedagogė

Metodo (veiklos)
pavadinimas

Porinių paveikslėlių dėjimas.

Vaikų amžius

4-6 metai

Priemonės
reikalingos metodo
(veiklos) taikymui
Metodo (veiklos)
aprašymas

Porinių paveikslėlių rinkinys ,,Mano draugai“

Šį žaidimą gali žaisti vaikas individualiai, poroje
ar grupelėje. Žaisdami vaikai puoselėja
draugystės įgūdžius, mokosi dalintis, išlaukti
savo eilės, pakviesti draugą veiklai. Veiklos metu
mokosi pastebėti ir sugrupuoti malonias ir
nemalonias emocijas, linksmus ir liūdnus vaikų
veidus; ugdosi sugebėjimą nusakyti nuotraukoje
vaizduojamo vaiko emociją, odos spalvą, veido
bruožų skirtumus, drabužių įvairovę.
Jei žaisdami vaikai linksmi – vadinasi jie
laimingi.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas
Dalyvio vardas,
pavardė
Pareigos,
kvalifikacinė
kategorija

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis ,,Pasaka“
Daiva Burdulienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

Metodo (veiklos)
pavadinimas

Socialinio sąmoningumo stiprinimas.
Ši veikla ugdo gebėjimą suprasti ir reikšti savo ir
kito jausmus, emocijas.

Vaikų amžius

5-7 metų vaikai

Priemonės
reikalingos metodo
(veiklos) taikymui
Metodo (veiklos)
aprašymas

Emocijų kauliukas arba emocijų kortelės.
Vaikai susėda ratu ant kilimo. Susitarkite dėl
taisyklių (nepertraukti draugo, kelti ranką, kalbėti
po vieną). Pasakykite, kad dabar kalbėsitės apie
jausmus. Aptarkite, kokius jausmus vaikai žino,
atpažįsta. Pasakykite užduotį: metam kauliuką ir
įvardinam jausmą, kurį atspindi iškritęs veidelis.
Jei naudojam emocijų korteles, jas traukiam iš
nepermatomo maišelio ar dėžutės. Vaikas turi
įvardinti emociją ir papasakoti, kada jautė šį
jausmą ir ką galima padaryti, kad jaustumei(si)
kitaip ( jei iškrito liūdnas, piktas, veidelis), kas ir
kuo gali padėti.
Kuo ši veikla svarbi ir reikšminga? Vaikai
išsakys savo jausmus, supras kito žmogaus
nuotaiką, jausmus.
Refleksija. Su vaikais aptarkite užduotį ir
įsivertinkite užduoties sėkmę.
Tėvų įtraukimas. Surengti grupėje, tėvelių kartu
su vaikais nupieštų jausmų ar nuotaikų,
atspindinčių emocijas, parodą.

Tikimės, kad kiekvienas ieškantis idėjų atras šioje knygoje naudingų pavyzdžių!

Projekto organizatoriai:
Projekto iniciatorė: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė D. Daniliauskienė,
Koordinatorės: direktorės pavaduotoja ugdymui V. Bulevičienė, meninio ugdymo pedagogė metodininkė E. Andriulionienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
metodininkė D. Burdulienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė L. Blažaitienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė J. Galeckienė.

