
Meninio ugdymo(si) galimybės formuojant pozityvių vaikų elgesį



Niekam ne paslaptis, kad sveikata asmeninis kiekvieno žmogaus turtas ir žinoma ne amžinas atradimas jog šeima yra 

pagrindinė institucija, atsakinga už vaikų auklėjimą. Ugdymo įstaigose vaikai turėtų būti auklėjami taip kaip ir šeimoje. 

Čia turėtų vykti abipusis bendradarbiavimas, kuris ir duotų teigiamų rezultatų. Pozityvaus auklėjimo problema aktuali, 

nes šiuolaikiniams tėvams kelia abejonių visi auklėjimo metodai, visi jie atrodo neveiksmingi, o vaikų auklėjimo 

problemų tik daugėja.

Mūsų lopšelyje – darželyje „Ąžuolėlis“ pedagogės stengiasi daugiau taikyti meno metodų, panaudojant įvairias 

priemones.

Viena iš veiklų, kuri paliko mums visoms didelį įspūdį, buvo „Žvakių liejimas iš vaško“. Tai ne tik, kad žvakės virto 

„meškučiais“, „angeliukais“, „nameliais“ ir kt., bet ir buvo galima pamatyti pačią liejimo techniką. Šiuo metu medus ir 

bičių produktai neturi išsikovoję deramos vietos gyvenime. Tyrimai rodo, kad apie 50 % Lietuvos gyventojų visai 

nevartoja medaus, o kitus ne mažiau vertingus produktus beveik pamiršę. 03 „Geniukų“ grupės pedagogės panoro arčiau 

supažindinti ugdytinius su bičių produktų gamyba ir jų nauda sveikatai, jų savybėmis ir naudingumu. Taigi, suruošė

popietę, į kurią pakvietė bitininką iš Panevėžio rajono J. Starkevičių užsiimantį bičių priežiūra. Veikla buvo nuostabi.

Formuojant pozityvų vaikų elgesį pedagogės stengiasi sudaryti sąlygas vaikams rinktis, siūlo jiems ramiai pabūti, 

mokinti ir kai tik bus pasirengę bendrauti.



Kadangi visi tėvai labai mėgsta pabūti gamtoje, tai skiepijama ir vaikams. 

Gamta – tai didžioji gyvenimo mokykla. Stebint gamtą ugdoma dora ir išmintis, formuojasi supratimas apie rūpestį, globą, 

pagalbą (paukščiai suka lizdus), jautrumą, užuojautą, darbštumą, atsakingumą (bičių bendruomenės gyvenimas – darbštumo, 

atsidavimo kitiems pavyzdys). Ištikimybę, pasiaukojimą (bitė geldama „priešą“ aukodama gyvybę, gina savo namus).

Lopšelyje – darželyje „Ąžuolėlis“ vyko projektas „Paukščiai - gamtos puošmena“. Šio projekto tikslas – ugdyti vaikų meilę

gamtai, jos grožiui, tautinei savimonei. Kiekviena grupė gamino paukščius iš įvairių medžiagų.

Lopšelio – darželio koridoriuje surengė parodą „Sugrįžtantys paukščiai“. Darželio teritorijoje vyko inkilų kėlimo šventė, 

kurioje vaikai džiaugėsi sugrįžtančių paukščių gražiais nameliais, linksminosi ir dainavo. Kiekvieną dieną stebi ar 

inkilėliuose apsigyveno paukšteliai. Vyko etnokultūrinis renginys Kovo 25-oji „Gandro sugrįžimo diena“.

Kūno kultūros metu pedagogės panaudoja įvairias kaukes ne tik vaidinimui, bet ir inscenizacijai žaidybiškai nuteikiant vaikus 

veiklai. Tuo labiau, kad mūsų darželyje – lopšelyje „Ąžuolėlis“ vyksta projektas „Teatro dienos“ , kuriame stengiamės 

integruoti lietuvių liaudies žaidimus, ratelius. Žaisdami tradicinius etninius žaidimus ir ratelius, vaikai susipažįsta su praeities 

papročiais, darbo įrankiais ir veiksmais, kalendorinėmis šventėmis. 



Pogulio metu stengiamės panaudoti pasakas su dainuojamaisiais intarpais.

Rudenį nuolat pas mus vyksta „Dėdės Rudenėlio šventė“. Šioje šventėje mes ne tik vaidiname, šokame, dainuojame, bet ir 

darome įvairius kūrybinius darbelius, rengiame parodas. 

Mes visada ieškome būdų ne tik garantuoti fizinės sveikatos saugojimą ir puoselėjimą, bet ir užtikrinti socialinį bei psichinį

vaiko saugumą. 

Mūsų lopšelyje – darželyje taikomas meno metodas – terapija. Daugiausiai informacijos apie meno metodą pateikta 

tinklapyje skirtame Švedijoje įsikūrusiam vaikų centrui „Oazė“.

Visada planuojame savo darbą. Remiantis bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdimosi programa, ikimokyklinio ugdymo 

programa „Kelionė vaikystės vaivorykšte“, „Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo lopšelyje - darželyje“, Klaipėdos miesto 

lopšelio – darželio „Želmenėlio“ praktine patirtimi ir kitais dokumentais. Tam mes rengiame sveikatingumo projektus.

Labai patinka stebėti gamtą ne tik kaip dirba skruzdėlės, duzgia bitės, bet ir kaip žydi gėlės lopšelio – darželio kieme, 

sprogsta medžių lapai. Stebėkime, eksperimentuokime, kurkime ir pradžiuginkime aplinkinius savo idėjomis.



Parengė:
Noreikiškių lopšelio – darželio “Ąžuolėlis” direktorės pavaduotoja ugdymui Rita Balzarevičiūtė,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Bernotienė, 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Gurkšnienė
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