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Uždaviniai. Siekti, kad vaikas:

• pažintų ir gebėtų įvardinti savas, kitų emocijas;

• ugdytų(si) savikontrolę, išsiaiškinant bei išbandant įvairius nusiraminimo būdus grupėje, namuose;

• ugdytų(si) bendrąsias vertybes: pagarbą sau ir kitiems, geranoriškumą, atsakingumą, drąsą, mandagumo

jausmą, pagalbą, sąžiningumą, savidrausmę, panaudojant M. Montessori metodo praktinio gyvenimo

įgūdžių ugdomąsias priemones, didaktinius žaidimus;

• išmoktų savas emocijas reikšti per menines, sportines, kūrybines veiklas.

Skatinti tėvus, šeimos narius įsitraukti į grupės teminį sveikos gyvensenos ugdymo projektą: teikiant

pasiūlymus, gerosios patirties pavyzdžius ugdytinių emocijų suvokimo, savireguliacijos ir savikontrolės

gebėjimams plėtotis.



Projekto įgyvendinimo etapai:

Darbas su vaikais.

• Sukurta socialiai ir emociškai saugi aplinka grupėje.

• Pravestos sveikatos valandėlės skirtos socialiniam, emociniam vaiko ugdymui(si). Tai padėjo

vaikams savarankiškai įvertinti užduoties sėkmę, atpažinti savo jausmus, mintis, suprasti, kaip

visa tai veikia jo elgesį, suvokti, kokios emocijos ar jausmai užvaldė, gebėti tai išreikšti žodžiais

ir pasakyti kitam.

Sveikatos valandėlės:

„Kokias emocijas išgyvena vaikai ir kaip jie jaučiasi?“ „Išmoksiu nusiraminti!“



„Užbaik emocijų seką“.
• Praktiniai užsiėmimai.

Praktinių užsiėmimų metu ugdytiniai įtvirtino įgytas žinias, analizuojant

emocinių veidukų išraiškas, mokėsi atpažinti ir įvardinti jas, mėgimo

patiriamą emociją mėgdžioti, patirdami pažinimo džiaugsmą atliko

nusiraminimo pratimus.

Praktiniai užsiėmimai:

„Užbaik emocijų seką“,

„Suprantu kitą, todėl turiu draugų“.



Praktinė veikla:

 Praktinės veiklos „Mano nuotaika gera?“ metu stebėjome

jausmus ir emocijas, jas žymėjome ,,nuotaikų kalendoriuje“.

 „Moku pykti ir nusiraminti“ veiklos metu supažinome su

emocijų pavadinimais, išsiaiškinome, ką jos reiškia ir kodėl

kyla, ieškojome kiekvienam vaikui priimtinų nusiraminimo

būdų.



„Užbaik emocijų seką“.

• Į ugdomąją veiklą integruojami M. Montessori metodo praktinio gyvenimo įgūdžių tylos, mandagumo

pratimai, padėjo vaikams lavint(is) gebėjimą susikaupti ir kontroliuoti savo emocijas, mintis ir elgesį

ugdomosios veiklos metu. Ugdyt(is) sensorinius įgūdžius, kurie padeda išgirsti, nusiraminti, atsipalaiduoti,

laikytis grupės susitarimų, taisyklių.



„Užbaik emocijų seką“.

Atlikome M. Montessori metodo praktinio gyvenimo įgūdžių tylos, mandagumo  

pratimus: ,,Labas, rytas“, ,,Balionėliai – garsiukai“, ,,Plunksnelės“, ,,Jūros kriauklė“, 

,,Prašau – ačiū“ ir kt.



Tinkamais ir kitiems priimtinais būdais, žodžiais ir elgesiu atsiliepti į 

kito jausmus (išgirsti, paprašyti, padėkoti, užjausti ir kt.) įprastose,  

kasdieninėse situacijose išreišti savas emocijas ir jausmus, mokėmės:

• atlikdami M. Montessori mokymo  metodo praktinio gyvenimo 

įgūdžių tylos, mandagumo pratimus;

Taikant įvairesnius ugdymo metodus, kaip stebėjimas, analizavimas, pokalbis,

kartojimas, tyrinėjimas, eksperimentavimas, žaidimai su taisyklėmis, estafetės,

sportinės pramogos, kūrybiškumo ugdymo metodai („minčių lietus“, interviu,

diskusijos) mokėmės atpažinti bei įvardinti savo ir kitų emocijas, jausmus, nusakyti

jų atsiradimo priežastis.

Projektinė, sportinė, tiriamoji,  kūrybinė veikla, edukacinės išvykos.



„Projektinė savaitė ,,Duok ranką, mielas drauge!“



Tyrinėjimų ir atradimų savaitė ,,Emocijų žaismas“.



„Projektinė savaitė ,,770 margučių ir šypsenų 

mano miestui – Klaipėdai!“



 Sportinė pramoga ,,Padėk draugui“.Sportinė pramoga ,,Padėk draugui“



Svečiuose pasaka. Iinscenizacija ,,Kaip kiškis jausmus pažino?“



„Užbaik emocijų seką“.

Išvyka į Klaipėdos koncertų salę.

Edukacinis renginys ,,Karlsono mokyklėlė!“



Ekskursija į Klaipėdos m. savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos, 

Pempininkų padalinio biblioteką. 

Edukacinis renginys ,,Knygelės mus moko pažinti jausmus“ 



Pramogos:

Projekto metu mokėmės veikti, dirbti drauge, nusiteikę valdyti emocijų raišką ir elgesį.

Auklėtojos padėjėja Grasilda, aktyviai dalyvavo įgyvendinant projektą, padėjo organizuoti

edukacines veiklas: ,,Kviečiu – arbatos!“, ,,Pyrago diena“, ,,Aromoterapija visiems“.



,,Aromoterapija visiems“.



Darbas su tėvais.

Ugdytinių tėvai padėjo įgyvendinti grupės teminį sveikos gyvensenos ugdymo

projektą: teikdami pasiūlymus, gerosios patirties pavyzdžius ugdytinių emocijų

suvokimo, savireguliacijos ir savikontrolės gebėjimams plėtotis.

Bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais, taikytos darbo formos:

Tėvų švietimas, ugdant vaikų bendrąsias vertybes.

Parengti metodinės rekomendacijos ugdytinių tėvams: „Vaikų emocijų ugdymas“,

„Emocijos vaikų gyvenime“.



Sporto šventė ,,Su mama ir su tėčiu man sportuoti taip smagu!“



Štai, kaip mes  jau mokame, ieškoti išeičių, tinkamiausių 

sprendimų, kurie padeda mums nusiraminti, atsipalaiduoti,

numatyti pasekmes ir jas įveikti!




