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Veikla „Radinių dialogas“

• Veikla vyko ikimokyklinio amžiaus grupėje, kurią lanko 20 trejų metų vaikų.

Veiklos metu buvo 5 vaikai.

• Veiklai naudota: lininio audinio skiautės, įvairių dydžių, formų spalvų sagos,

maišelis joms sudėti, medžiaginis takelis, apsiūtas sagomis.

• Mokytoja patiesia lininio audinio skiautę ant stalo ir dėlioja sagas.



Veiklos įgyvendinimas

• Vaikai susidomi mokytojos veikla ir patys pradeda dėlioti sagas ant kitų

skiaučių. Taip veikiant vaikai nepastebimai įtraukiami į kūrybinės raiškos

procesą: gėrisi savo dėlionėmis, domisi, apžiūri draugų dėliones, vardina sagų

spalvas, pagal galimybes bando skaičiuoti sagas.



Veiklos įgyvendinimas

• Mokytoja atneša drabužį, kurį reikia susegti. Visi bando tai daryti. 



Veiklos įgyvendinimas

• Mokytoja parodo prisiūtų sagų kilimėlį ir atsistoja ant jo basomis. Vaikai irgi 

tai padaro ir pasakoja savo pojūčius: duria, kutena, spaudžia ir t.t.



Veikla lavina

• fizinį aktyvumą;

• sakytinę kalbą;

• skaičiavimą ir matavimą;

• mokėjimą mokytis. 

Veikla atitinka vaikų amžių. Mokytojo pagalba reikalinga.



Veikla „Voriukų lenktynės“

• Veikla vyko ikimokyklinio amžiaus grupėje, kurią lanko 20 trejų metų vaikų. 

Veiklos metu buvo 12 vaikų. 

• Veiklai naudota: priemonės piešimui, popieriaus lapai piešimui, įvairių spalvų 

siūlai. 

• Mokytoja įjungia Google→voras→vaizdai. Vaikai kompiuteryje apžiūri 

įvairius vorus. 



Veiklos įgyvendinimas

• Mokytoja pasiūlo iš popieriaus patiems pasidaryti voriukų. Ji išdalina vaikams 

voro vaizdo trafaretus ir pakviečia vaikus iškirpti ir po to nuspalvinti iškirptus 

iš popieriaus voriukus, pasirenkat  vieną iš kelių pasiūlytų spalvų. 



Veiklos įgyvendinimas

• Kai vaikai atliko užduotis, mokytoja pasiūlo parengti jų

nuspalvintiems voriukams lenktynių trasą: 4-5 skirtingų spalvų

virvės ištiesiamos ant grindų išilgai taip, kad per centrą jos

persikryžiuotų. Kiekvienas vaikas pasiima savo voriuką į rankas,

padeda ant grindų, pritupia ir pučia. Mokytoja pažymi, kiek

kiekvienas voriukas buvo nupūstas, pakviečia vaikus pasivaikščioti

po lenktynių trasą. Vaikštant trasa, vardinamos linijų spalvos.



Veiklos įgyvendinimas

• Norima išsiaiškinti, ar vaikai girdi, ką pasakoja mokytojas, ar supranta ir 

vykdo instrukcijas, kaip koordinuoja judesius, tiesiai eidami linija, kaip sekasi 

pūtimo pratimas. 



Veiklos metu vaikai ugdėsi:

• Vaikai, žaisdami, stengiasi rasti reikiamą spalvą, eina linija (skaičiavimas ir 

matavimas);

• supranta elementarius mokytojo klausimus ir prašymus, supranta veiksmų 

pavadinimus, vartoja trumpus žodelius veiksmams, objektams įvardyti 

(sakytinė kalba);

• palydi juos judesiu (fizinis aktyvumas). 



Veiklos nauda ir tęstinumas

• Veikla žadina kūrybinį, loginį mąstymą;

• Lavina atmintį, plečia vaikų žodyną. 

• Veikla tęsiama kitą dieną. Vaikai lipdo vorą iš plastilino, su muzikos mokytoja 

mokosi dainelę apie vorą. 

• Veikla atitinka vaikų amžių. Mokytojo pagalba reikalinga. 



Veikla „Vėjo burtai“

• Veikla vyko ikimokyklinio amžiaus grupėje, kurią lanko 20 trejų metų vaikų.  

Veiklos metu buvo 10 vaikų.

• Veiklai naudota: plaukų džiovintuvas, kaspinai, kartotinės tūtos, popierinės 

gėlės, popierinės snaigės.

• Mokytoja kalbasi su vaikais apie vėją: kas tai yra, ką jis daro, kaip žaisti su 

vėju. 



Veiklos įgyvendinimas

• Mokytoja pasiūlo ieškoti vėjo grupėje. Vaikai atsitupia, atsigula ant grindų,

pučia ir stebi, kaip juda popierinės gėlės ir snaigės.

• Mokytoja paima plaukų džiovintuvą, įjungia jį ir priartina jį prie kaspinų,

kurie, pritvirtinti prie kartoninių tūtų, pradeda plaikstytis.



Veiklos įgyvendinimas

• Mokytoja stebi ir vertina, ar vaikai, kurdami vėją, yra smalsūs, susidomėję, 

entuziastingi.  Ar bando aiškintis, kas tai yra, kaip ir kodėl taip veikia, vyksta? 

Ar džiaugiasi tuo, ko išmoko?

• Veikla nemonotoniška, vaikai išeina iš stebėtojo vaidmens ir įsitraukia, patiria 

daug teigiamų emocijų. 



Ugdomos šios sritys:

• aplinkos pažinimas;

• tyrinėjimas;

• mokėjimas mokytis;

• problemų sprendimas. 

• Veikla skatina kūrybinį, loginį mąstymą, lavina atmintį, plečia vaikų žodyną. 

Veikla atitinka vaikų amžių. Mokytoja pagalba reikalinga.
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• Knygelė „Judantys laiptai“ (0-3 metai).

• Knygelė „Medžiagų dialogai“, skyrelis „Radinių dialogas“.


