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Veikla „Gyvūnai“

• Veikla vyko ikimokyklinio amžiaus grupėje, kurią lanko 20 penkerių-šešerių
metų vaikų. Veiklos metu buvo 9 vaikai.

• Veiklai naudota: gyvūnų atvaizdai ant A4 lapų, 2 planšetės, programėlė
„Octagon studio Animal 4D +“(gyvūnai).

• Ryto rato metu ikimokyklinio ugdymo mokytoja klausia vaikų, ar jie buvo
zoologijos sode, kokius gyvūnus ten matė, ar yra tokių gyvūnų rodomuose
lapuose. Traukiama po 1 lapą ir klausiama, ką vaikai gali pasakyti apie šį
gyvūną: kur gyvena, laukinis ar naminis, didelis ar mažas, kaip juda ir t.t.



Veiklos įgyvendinimas

Vaikams duodamos planšetės su įdiegta papildytosios realybės programėle „Octagon studio

Animal 4D +“(gyvūnai). Vaikams siūloma pasirinkti nupieštą lape gyvūną ir pažiūrėti į jį pro

planšetės kamerą.

Kai atsiranda trimatis gyvūno vaizdas su garsu, vaikai audringai

reiškia pasitenkinimo, susižavėjimo emocijas.

Paskui apžiūrinėja gyvūną, tyrinėja, ar jį galima paliesti,

perkelti į kitą vietą ir t.t.



Atgiję paveikslėliai 1



Atgiję paveikslėliai 2



Vaikų susidomėjimas

• Vaikams kilo klausimų, kaip gyvūnai pradėjo judėti, kodėl jie nejuda piešiniuose.
Mokytoja aiškina, kad papildytosios realybės programėlė sukurta taip, kad konkretų
piešinį papildytų vaizdais, garsais. Tokią programėlę kuria programuotojai ir, kai
vaikai užaugs, galbūt patys jas kurs.

• Visi vaikai, paeiliui naudodami planšetes, mokėsi lyginti realybę – piešinį ir
skaitmeninį turinį – judantį gyvūną. Ypač džiaugėsi, kai piešiniuose gyvūnai
„atgydavo“. Visiems pasisekė „sujudinti“ piešinius, palyginti, kuo skiriasi įprasta
realybė nuo skaitmeninio turinio. Visi vaikai gebėjo keisti planšečių rakursą taip,
galėtų apžiūrėti judantį gyvūną. Visi vaikai atpažino ir įvardijo gyvūnus.



Veiklos metu vaikai ugdėsi: 

• pažinimo kompetenciją (sužinojo apie naują planšetės panaudojimo galimybę 

– papildytąją realybę), 

• socialinę kompetenciją (mokėsi bendradarbiauti, laikytis bendravimo etikos 

taisyklių), 

• komunikavimo kompetenciją (mokėsi  išsakyti savo mintis, išklausyti kitus, 

diskutuoti). 

Veikla atitiko vaikų amžių.



Veikla „Statiniai“

• Veikla vyko ikimokyklinio amžiaus grupėje, kurią lanko 20 penkerių-šešerių

metų vaikų. Veiklos metu buvo 12 vaikų.

• Veiklai naudota: apskriti lankai, apskritos pagalvėlės. 

• Ryto rato metu kalbama apie įvairius statinius, kompiuteryje žiūrimi jų

vaizdai. Vaikai susidomėję apžiūrinėja, kaip įvairūs statiniai pastatyti.

Mokytoja pasiūlo patiems vaikams pastatyti kai kokį statinį, leidžia vaikams

pasirinkti. Vaikai nutaria sukonstruoti sūpuokles.



Veiklos įgyvendinimas

• Kiekvienam vaikui išdalijama po kelis A5 formato (perkirptas A4 formato popierius)
lapelius ir po apvalų pieštuką. Vaikai ant stalų pasideda sausus klijus.

• Padėję pieštuką, vieni ties trumpąja lapelio kraštine, kiti – ties ilgąja, vaikai vynioja popierių
ant pieštuko ir, ridendami ritinėlius tarp delnų, formuoja vamzdelius. Tą popieriaus kraštą,
kuris atsilenkia, patepa klijais ir laukia, kol klijai išdžiūva. Ištraukus pieštukus, gaunasi
vamzdeliai.

• Mokytoja suspaudžia kiekvieno vamzdelio galą, kuriame skylamušiu pramuša kiaurymę.
Veiklos metu vaikai pagamino ir sukonstravo 2 keturkampius ir 2 trikampius. Vienas
vamzdelis buvo ilgesnis už kitus – jis bus sūpuoklių skersinis.

• Vaikams buvo sunku varžteliais ir veržlėmis sujungti vamzdelius. Jie naudojo atsuktuvą.
Kadangi atsuktuvas buvo vienas, tai mokėsi dalintis, tartis, bendrauti ir bendradarbiauti.



Sūpuoklės 1



Sūpuoklės 2



Veiklos metu vaikai ugdėsi:

• pažinimo kompetenciją (tyrinėdami vamzdelių iš popieriaus stiprumą, žiūrėdami 
įvairių statinių vaizdus), 

• socialinę kompetenciją (mokėsi bendradarbiauti, laikytis bendravimo etikos taisyklių, 
mokėsi išlaukti, dalindamiesi atsuktuvu), 

• komunikavimo kompetenciją (siūlė naujas, netikėtas idėjas, mokėsi išsakyti savo 
mintis, išklausyti kitus). 

• Veikla atitiko vaikų amžių, bet reikia 

daug mokytojo pagalbos.



Tęstinumas

Kurdami sūpuoklių konstrukciją iš vamzdelių vaikai buvo susidomėję, patyrė

kūrybos džiaugsmą. Kitą dieną vėl visi norėjo gaminti vamzdelius ir juos jungė,

kaip patys sugalvojo.



Veikla „Apskritimas – skritulys“

• Veikla vyko ikimokyklinio amžiaus grupėje, kurią lanko 20 penkerių-šešerių

metų vaikų. Veiklos metu buvo 8 vaikai.

• Veiklai naudota: lankai, apskritos pagalvėlės.

• Ryto rato metu su vaikais kalbama apie apskritimą ir skritulį. Norima

išsiaiškinti, ar vaikai nepainioja apskritimo su skrituliu.



Veiklos įgyvendinimas

• Mokytoja pasiūlo pažaisti žaidimą: ant grindų išdėliojo lankus (apskritimus) ir
apskritas pagalvėles (skritulius).

• Vaikų paklausta, ar jie žino, kokios formos šie daiktai ir kaip vadinasi šios formos.
Vaikai apskritimą įvardino iš karto. Skritulį įvardino taip: ratas, blynas.

• Mokytoja paaiškina, kad tai – skritulys ir pasiūlo pažaisti žaidimą: kai mokytoja
pasakys „apskritimas“, vaikai turi sustoti į lankus, kai pasakys „skritulys“ – atsisėsti
ant pagalvėlių. Po 2 kartų užduotis buvo atlikta teisingai – vaikai atpažino
apskritimą ir skritulį. Vaikai buvo susidomėję ir žaidimą kelis kartus kartojo
savarankiškai.



Veiklos įgyvendinimas



Veiklos metu visi vaikai ugdėsi: 

• pažinimo kompetenciją (mokėsi skirti apskritimą nuo skritulio, mokėsi iš 

nepavykusių veiksmų), 

• socialinę kompetenciją (mokėsi bendradarbiauti, laikytis bendravimo etikos 

taisyklių, mokėsi išlaukti, tarėsi su kitais). 

• Veikla atitinka vaikų amžių, bet iš pradžių reikia mokytojo pagalbos.



Veikla „Neuronai“

• Veikla vyko ikimokyklinio amžiaus grupėje, kurią lanko 20 penkerių-šešerių metų vaikų.
Veiklos metu buvo 10 vaikų.

• Veiklai naudota: siūlai, paveikslėliai, smulkūs daiktai. 

• Ryto rato metu kalbama apie žmogaus kūną. Vienam iš vaikų paminėjus galvą, mokytoja
paklausė, kas vyksta mūsų galvose. Vaikų mintys: su galva mes galvojame, mąstome, galvoje
gyvena mintys, protas. Mokytoja pasiūlo vaikams patyrinėti, kaip galvoje gimsta mintys.

• Mokytoja pasako, kad žmogaus smegenyse yra nesuskaičiuojama daugybė neuronų, kurie
jungiasi vienas su kitu ataugomis ir sudaro painų tinklą. Tuo tinklu nuo neurono prie
neurono keliauja impulsai. Neuronai jungiasi į neuronų grupes, kuriose dėl impulso
svyravimų kyla mintys. Mokytoja pasiūlo vaikams tapti impulsais ir pakeliauti neuronų tinklu.



Veiklos įgyvendinimas

Ant grindų iš siūlų sudedamas neuronų tinklo vaizdas. Vienoje tinklo pusėje

prie neuronų ataugų padedami paveikslėliai su akies, ausies, burnos su liežuviu,

plaštakos, nosies, pėdos piešiniais. Kitoje tinklo pusėje padedami paveikslėliai ir

daiktai: ką akis mato, ausis girdi, liežuvis ragauja, ranka ima, pėda jaučia, nosis

uodžia.



Veiklos įgyvendinimas

Vaikai juda nuo neurono kūno prie kito neurono kūno jų ataugomis surandant kelią nuo

akies paveikslėlio iki paveikslėlio, vaizduojančio, ką ji mato ir t.t. Paskui – atvirkščiai: nuo daiktų prie

akies, ausies ir t. t. Vaikai puikiai priskyrė daiktus ir buvo taip susidomėję, kad ir po veiklos noriai

žaidė su priemonėmis.



Veiklos metu visi vaikai ugdėsi: 

• pažinimo kompetenciją (tyrinėdami neuronus), 

• socialinę kompetenciją (mokėsi bendradarbiauti, laikytis bendravimo etikos

taisyklių, mokėsi išlaukti),

• komunikavimo kompetenciją (siūlė naujas, netikėtas idėjas, mokėsi išsakyti

savo mintis, išklausyti kitus).

• Veikla atitinka vaikų amžių, bet reikia mokytojo pagalbos.



Veikla „Skambantys puodai“

• Veikla vyko ikimokyklinio amžiaus grupėje, kurią lanko 20 penkerių-šešerių

metų vaikų. Veiklos metu buvo 9 vaikai.

• Veiklai naudota: „muzikinė tvorelė“ darželio kieme, mediniai pagaliukai,

metaliniai šaukštai ir šakutės, plastmasinis samtis.



Veiklos įgyvendinimas

• Mokytoja paleidžia lietuvišką vaikiškos dainelės „Svirpliukas“ įrašą. Pagal šios
dainelės melodiją smagu mušti ritmą, o ir dainelės žodžiai apie vasarą –
smagiai nuteikiantys.

• Norima išsiaiškinti, ar vaikai ritmiškai groja skambant muzikai, ar emocingai
reaguoja, girdėdami ritmišką muziką. Mokytoja pasiūlo pasirinkti
instrumentus (medinius pagaliukus, metalinius šaukštus, šakutes, plastmasinį
samtį) ir pagroti, skambant ritmiškai dainelei „Svirpliukas“. Vaikai buvo
susidomėję, jiems patiko ir dainelei jie pritarė 4 kartus, vis pasikeisdami
muzikos instrumentais.



Veiklos įgyvendinimas



Veiklos įgyvendinimas



Veiklos metu visi vaikai ugdėsi: 

• pažinimo kompetenciją (mokėsi skirti garsus – kaip skamba medinės lazdelės, 

metaliniai šaukštai ir šakutės, plastmasinis samtis.), 

• socialinę kompetenciją (mokėsi bendradarbiauti, laikytis bendravimo etikos 

taisyklių, mokėsi išlaukti, tarėsi su kitais),

• meninę kompetenciją (ugdėsi muzikinę klausą, ritmiką). 

Veikla atitinka vaikų amžių. Mokytojo pagalbos reikia minimaliai.



Veikla „Pasakojimas pagal vaikų pieštas 

iliustracijas“

• Veikla vyko ikimokyklinio amžiaus grupėje, kurią lanko 20 penkerių-šešerių metų

vaikų. Veiklos metu buvo 7 vaikai.

• Veiklai naudota: įvairios priemonės piešimui, A5 formato popieriaus lapai piešimui,

įvairių stalo žaidimų kortelės.

• Vaikai yra susipažinę su grupėje esančiais stalo žaidimais. Mokytoja pasiūlo iš

skirtingų stalo žaidimų paimti po vieną kortelę ir visiems kartu sukurti pasakojimą.

Tačiau kortelių yra per mažai, kad būtų galima sukurti pasakojimą. Mokytoja pasiūlo

vaikams nupiešti trūkstamas iliustracijas pasakojimui.



Veiklos įgyvendinimas

Ant stalo paruoštos piešimo priemonės ir piešimo lapai. Leidžiama vaikams

pasirinkti jiems patinkančią piešimo priemonę. Visi pasirinko flomasterius.

Mokytoja taip pat piešė.



Veiklos įgyvendinimas

Kai visi vaikai pabaigė darbą, susitvarkė savo darbo vietas ir susirinko prie

stendo, kur bus kuriama istorija pagal vaikų iliustracijas. Mokytoja ir kiekvienas

vaikas pristatė savo piešinius ir korteles. Tada piešiniai ir kortelės sudėliojami į

eilę ir kuriama istorija.



Mūsų istorija

Atėjo 6 dėdės policininkai į vaikų darželį, kuris yra
prie jūros ir kuriame vaikai mėgsta dėlioti kaladėles, ir
klausė vaikų, ar jie žino, kam reikalingas šviesoforas,
kiek jis turi spalvų, ką jos reiškia. Vaikai viską paaiškino,
o dėdės policininkai labai džiaugėsi, kad vaikai viską
žino ir padovanojo kiekvienam vaikui po balioną, o
mokytojai – gėlių. Paskui visi valgė skanų tortą.



Veiklos metu

• norima išsiaiškinti, ar vaikai girdi, ką pasakoja mokytojas ir grupės draugai;

• ar geba atsiminti veiklos pradžioje kurtą istoriją, kiek ir kokius žodžius vartoja
apibūdindamas savo piešinį ir kurdamas istoriją;

• ar geba kūrybiškai dirbti vienas ir su draugais.

Veikla tęsiama kitą dieną. Žaidžiama su tomis pačiomis kortelėmis, kuriamos kitos
istorijos. Jei pritrūksta iliustracijų naujiems pasakojimams – vaikai nusipiešia.

Veikla skatina kūrybinį, loginį mąstymą, lavina atmintį, plečia vaikų žodyną. Veikla
atitinka vaikų amžių. Mokytojo pagalba reikalinga.



Veiklose naudotos knygelės:

• Realybių žaismė

• Inžinerinių gebėjimų ugdymas

• Dėlionių kilimas

• Aš matomas ir nematomas

• Puodų orkestras

• Kalbos gelmė



Mums buvo įdomu,

o Jums?  


