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Pranešimo tikslas –– ugdyti ir puoselugdyti ir puoselėėti ti 
vertybines nuostatas apie dorovinvertybines nuostatas apie dorovinįį vaikvaikųų
ugdymugdymąą ikimokyklinikimokyklinėėse se įįstaigose.staigose.

Pranešimo uždaviniai:
Perteikti  ir įtvirtinti vaikų dorovines žinias naudojant 
įvairias veiklos formas

Įvertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų supratimą apie 
dorovines vertybes

Išanalizuoti dorovinio auklėjimo uždavinius ir 
dorovinių jausmų ugdymo turinį.



VaikVaikųų dorovinio elgesio ugdymas ikimokyklindorovinio elgesio ugdymas ikimokyklinėėse se įįstaigoje staigoje 
neatsiejama gyvenimo neatsiejama gyvenimo įįggūūddžžiiųų ugdymo dalis...ugdymo dalis...

Nuo ankstyvojo amžiaus reikia ugdyti teigiamas dorovinės vaiko 
savybes: gerumą, draugiškumą, teisingumą, sąžiningumą, 
kuklumą, drausmingumą bei elgesio kultūrą.

Dorovinis vaikų auklėjimas nuo mažų dienų įgyja didelę reikšmę. 
Šis procesas pradedamas vaikų darželyje. Čia skiepijami, o 
paskui ugdomi kolektyvizmo pradai: gebėti kartu ir draugiškai 
žaisti bei dirbti, mokėti užjausti vienam kitą, jausti atsakomybę
už bendrą darbą, teikti paramą draugui, būti drausmingiems. 

Vaikai tiesą pažįsta per žinojimą, todėl darželyje perteikiame 
jiems dorovės normas, taisykles, padedame suvokti jų reikšmę. 
Norint išugdyti gėrio meilę reikia būtinai ugdyti vaikų valią. 
Negalėsime išugdyti valios tenkindami visus vaikų norus, bet 
būtina žinoti vaikų poreikius ir juos paisyti. Tik per vaikų veiklą, 
kuri reikalauja valios pastangų, gerumo, susitvardymo galime 
išugdyti gėrį.



VaikVaikųų dorovinio aukldorovinio auklėėjimo ikimokyklinjimo ikimokyklinėėje je įįstaigoje staigoje 
principaiprincipai

Dorovinių jausmų ugdymas;

Elementarių dorovės normų aiškinimas ir 
reikalavimas jų laikytis;

Elgesio kultūros ugdymas;

Mokymas doroviškai vertinti savo ir kitų elgesį;

Pagrindinių dorovinių asmenybės savybių pamatų
formavimas, įtvirtinant dorą gyvenimo būdą.



VaikVaikųų dorovinidoroviniųų normnormųų auklauklėėjimo ypatumai jimo ypatumai 
ikimokykliniame amikimokykliniame amžžiujeiuje

Pagarba tėvams ir vyresniesiems (ypač senesniems žmonėms);

Draugiški santykiai su vienmečiais;

Dėmesys ir pagalba šalia esančiam (ypač silpnesniam, 
skriaudžiamam, ligoniui, vienišam);

Atidus, rūpestingas elgesys su daiktais ir viskuo, kas sukurta 
žmonių;

Rūpinimasis gamta, jos apsauga: ne tik neniokoti pačiam, bet ir 
drausti kitam;

Sąžiningai atlikti bet kurias pareigas;

Drausmingumas, punktualumas, duoto žodžio laikymasis, santykio 
tarp ,,galima" ir ,,negalima", ,,nenoriu" ir ,,reikia" suvokimas. 



KAUNO M. “ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO” VAIKŲ
DOROVINIO UGDYMO VEIKLOS FORMOS
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VEIKLA GRUPĖJE...
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ŽAIDYBINĖ VEIKLA...
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PROJEKTINPROJEKTINĖĖ VEIKLA...VEIKLA...
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PILIETIPILIETIŠŠKUMO AKCIJOS...KUMO AKCIJOS...
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TIRIAMOJI VEIKLA



PiagetPiaget tyrimas: vaiktyrimas: vaikųų dorovinio elgesio vertybidorovinio elgesio vertybiųų
formavimas Kauno m. formavimas Kauno m. ŠŠananččiiųų loplopššelyjeelyje--dardaržželyjeelyje

Tyrimo metodika ir eiga: 
Tyrimo metodas:
Individualus pokalbis 
Tyrimas buvo atliktas Kauno m. Šančių
lopšelyje-darželyje, „Meškiukų“, 
„Pelėdžiukų“, ir „Katinėlių“ grupėse                    
2010 m. Balandžio 26-28 d.d.

Tyrime dalyvavo 30 vaikų: 15 vaikų – 5 
metų amžiaus,                                                    
15 vaikų 7 metų amžiaus.



Tyrimo tikslas:

Atskleisti kokias dorovines vertybes 
puoselėja Kauno m. Šančių lopšelio-darželio 
vaikai. 

Tyrimo uždaviniai:

Išsiaiškinti vaikų supratimą apie dorovinio 
elgesio bruožus.
Aptarti netinkamą elgesį ir jo pasekmes.
Išanalizuoti kiek ir kaip skiriasi vaikų požiūris 
į atitinkamas situacijas skirtingose raidos 
stadijose.



PiagetPiaget tyrimastyrimas

I Situacija:
Jonukas žaidė savo kambaryje. Mama 
pašaukė jį pietauti į virtuvę Už virtuvės durų
stovėjo kėdė, ant kurios stovėjo 15 stiklinių. 
Jonukas nematė, kad visa tai už durų. Jis 
stumtelėjo duris ir bach...15 stiklinių sudužo.

II Situacija:
Algiukas, kai mama išėjo į parduotuvę nutarė
pasmaližiauti uogienės. Užlipo ant kėdės ir 
siekia ranka stiklainio uždėto ant lentynėlės. 
Ranka užkliudė stiklinėlę. Ji nukrito ir 
...sudužo.



Situacija Nr. 1 Situacija Nr. 2



Rezultatų apibendrinimas

Kuris kaltesnis? 5m

Jonukas; 8
Algiukas; 4

abu; 2
nežino; 1

Jonukas
Algiukas
abu
nežino

Kuris kaltesnis? 7m

Jonukas; 1

Algiukas; 13

abu; 0

nežino; 1

Jonukas
Algiukas
abu
nežino



Rezultatų apibendrinimas

Ar būtų gėda? 5m

taip; 6

ne; 5

nežinau; 4
taip
ne
nežinau

Ar būtų gėda? 7m

taip; 13

ne; 0

nežinau; 2

taip
ne
nežinau



RezultatRezultatųų apibendrinimasapibendrinimas

Ar jaustumeisi kaltas? 5m

taip; 5

ne ; 8

nežinau; 2

taip
ne 
nežinau

Ar jaustumeisi kaltas? 7m

taip; 13

ne ; 0

nežinau; 2

taip
ne 
nežinau



RezultatRezultatųų apibendrinimasapibendrinimas

Kaip pasielgtum? 5m

sutvarkyčiau; 4

pasakyčiau 
tevams; 8

taip nedarytų; 1

nežino; 2
sutvarkyčiau
pasakyčiau tevams
taip nedarytų
nežino

Kaip pasielgtum? 7m

sutvarkyčiau; 9

pasakyčiau 
tevams; 5

taip nedarytų; 
0

nežino; 1

sutvarkyčiau
pasakyčiau tevams
taip nedarytų
nežino



Tyrimo iTyrimo iššvadosvados
Tyrimo rezultatai parodė, kad vaikų požiūris į
kaltės  suvokimą skiriasi, vyresnio amžiaus 
vaikai lengviau atpažįsta netinkamą poelgį;

Vyresni vaikai yra savarankiškesni ir labiau 
atsakingi už savo poelgius;

Gėdą ir kaltę geriau supranta vyresni vaikai. 
5 m – 30%, 7 m – 95% vaikų;

Apibendrinus Piaget tyrimo rezultatus, galima 
teigti, kad vaikų dorovinio elgesio taisyklių
formavimas ikimokyklinėse įstaigose yra 
būtinas ir neatsiejamas nuo pedagogų
praktinės veiklos.



Rekomendacijos pedagogams
Rodyti vaikams pavyzdingą elgesį įvairiose 
situacijose;

Specialiai lavinti jų dorovinius poelgius skaitant, 
aptariant ir inscenizuojant pasakas, žaidžiant 
kūrybinius, didaktinius ir vaidmeninius -
inscenizacinius žaidimus, švenčiant šventes, 
pramogaujant;

Dorovinis vaikų auklėjimas turėtų vykti natūraliai 
bendraujant su vaikais, stebint vaikų tarpusavio 
santykius, jų veiklą ir natūraliai visą tai 
koreguojant ir įprasminant.



AAČČIIŪŪ UUŽŽ DDĖĖMESMESĮĮ
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