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PROBLEMA

Ikimokykliniame amžiuje vyksta sparti vaiko emocinė raida.

Šiame tarpsnyje patirtos emocijos ir įgyti gebėjimai jas

kontroliuoti vėliau lemia, kaip vaikui seksis bendrauti mokykloje,

rasti draugų ar net apskritai prisitaikyti tolimesniame gyvenime.

Jei vaikas neišmoksta valdyti emocijų, vėliau tai gali peraugti į

rimtesnius sunkumus: atsirasti baimių, atsiskyrimo nuo tėvų

nerimas, perdėtas drovumas ar, priešingai – priešgyniavimas,

agresija.

Kodėl taip svarbu atrasti kelią į vaiko emocijų ir jausmų pasaulį?

Kokios priemonės ir veiklos skatina vaikus kalbėtis apie tai, ką jis

jaučia? Atsakymų į šiuos ir daugelį kitų klausimų, susijusių su

vaiko emocine raida, ieškome vykdydami projektą ,,Atpažink

jausmus“.



UŽDAVINIAI:

• suteikti vaikams žinių apie malonių ir nemalonių jausmų 

naudą bei žalą sveikatai;

• atpažinti ir įvardyti užplūdusius jausmus, pratintis valdyti 

emocijas;

• ugdyti teigiamus tarpusavio santykius, bendravimo su 

bendraamžiais įgūdžius, stengtis taikiai spręsti iškilusius 

nesutarimus;

• pastebėti šalia esančio nuotaiką, savijautą, siūlyti savo 

pagalbą.



PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

Darbas su vaikais:

• žaidimai atspindintys vaiko jausmus, elgesį, santykius su 

kitais žmonėmis;

• Pokalbiai;

• sveikatos valandėlės;

• šventės, projektai;

• muzikiniai, teatriniai žaidimai;

• gerumo akcijos;

• vaikų veiklos pėdsakai.



KŪRYBINIAI VAIZDUOTĖS ŽAIDIMAI

• Žadina norą bendrauti, perteikti įvairius jausmus ir

emocijas, gerina socialinius įgūdžius, santykius su kitais

žmonėmis.



STALO ŽAIDIMAI

• Lavina atmintį, budrumą, mažina stresą, skatina mąstyti, 

suteikia išminties ir kūrybinio džiaugsmo.



SPORTINIAI ŽAIDIMAI
• Kelia nuotaiką, pasitikėjimą savimi, moko susitaikyti su 

pralaimėjimo kartėliu, suteikia galimybę reikšti emocijas 

judesiu, gerina savijautą.



SPORTINIAI ŽAIDIMAI



MUZIKINIAI ŽAIDIMAI
• Lavina muzikinį skonį, ramina, skatina kūrybą, savirašką, 

jungia vaikus, kelia pozityvią nuotaiką,



TEATRINIAI ŽAIDIMAI
• Suteikia galimybę vaikams reikšti jausmus, juos išgyventi, 

pažinti, atskleisti veikėjų charakterius, poelgius, juos sutapatinti 

su savimi.



TEATRINIAI ŽAIDIMAI



SVEIKATOS VALANDĖLĖS
• Moko nusiraminimo, rūpinimosi savimi ir aplinkiniais 

būdų, suprasti ir pažinti save ir kitus.



SVEIKATOS VALANDĖLĖS



PROJEKTINĖ VEIKLA
• Sutelkia vienybei, draugystei, bičiulystei.



ŠVENTĖS IR PRAMOGOS
• Ne tik teikia teigiamas laimės emocijas, bet ir galimybę 

pažinti save, pajusti komandinę dvasią.



ŠVENTĖS IR PRAMOGOS



VAIKŲ VEIKLOS PĖDSAKAI



VAIKŲ VEIKLOS PĖDSAKAI



VAIKŲ MINTYS APIE JAUSMUS

Emocija – „Džiaugsmas“.

„Tai laimė, kai pamatai kažkokį skanų saldainį“.

„Kai draugai draugauja ir padeda“.

„Aš žinau kas yra nelaimė – tai , kai susidaužia mašinos“.

„Tai tokia laimė, kai būna juokinga ir esi laimingas“.

Emocija – „Pyktis“

„Kartais, kai nori būti namie, o tave veža į darželį“.

„Pikta, kai ant tavęs supyksta“.

„Kai vaikai mušasi ir nesidalina žaislais“.

Emocija – „Liūdesys“

„Kai kažkas atima žaislą“.

„Kai nuskriaudžia tavo draugą“.



VAIKŲ MINTYS APIE JAUSMUS

Emocija – „Baimė“

„Kai tave skriaudžia didelis vaikas“.

„Baimė“ – tai tamsa“.

„Kai bijai vorų“.

„Kai prasibundi naktį, yra tamsu“.

„Kai bijai visokių baisių vaizdų“.

Emocija – „Neapykanta“.

„Nekenčiu kartais brolio, nes jis pažadina“.

„Nežinau kas tai, nes man viskas patinka“.

„Nekenčiu, kai reikia eiti miegoti“.



POKYČIAI

• Vaikai mokėsi valdyti 

savo emocijas, tapo 

kultūringesni, 

draugiškesni.

• Domėjosi ir suprato savo 

ir draugų nuotaikomis ir 

jausmais.

• Ugdėsi gebėjimą 

atsipalaiduoti po įtampos, 

iškilusias problemas 

spręsti taikiai.

• Parengta stendinė 

medžiaga tėvų kampelyje.

• Sukurtos vaikų elgesio ir 

bendravimo taisyklės 

grupėje.



• Visos teigiamos emocijos – džiaugsmas, 

pasitenkinimas ar meilė – padeda mums 

judėti į priekį bei siekti išsikeltų tikslų, 

pasiekti neįtikėtinų dalykų.

• Šypsokimės – ir pasaulis bus gražesnis !

Ačiū už dėmesį!


