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              Pranešimas „Emocijų paletė“ 
 



Metodo idėja 

Ryte, atėjusi į grupę, Odilė (3m.) sako: „Aš tai vakar 

per televizorių mačiau kaip sudegė Koala, kai buvo 

gaisras“ (kalba apie gaisrą Australijoje). Tada aš 

verkiau...“. 

Klausimas 

•  „Ar 3 metų vaikai gali atpažinti ir įvadinti savo 

emocijas?“  



Tikslas 

Naudojant STEAM, stiprinti ir ugdyti vaikų 

savimonę, aiškintis emocijų pavadinimus, atpažinti, 

įvardyti, ir rasti tinkamus būdus jas išreikšti. 

 

Uždaviniai 

• STEAM veiklų metu tyrinės, žais žaidimus savęs 

pažinimui.   

• Susipažins ir atpažins keturias skirtingas 

emocijas, įvardins jų pavadinimus. 

• Per patyrimą, pojūčius pajus teigiamas emocijas. 

 

 



Emocijų apibūdinimas 



Emocija – Piktas. Kas yra pyktis?                                                                          

Kaip atpažinti kada būni piktas? 



Kas vyksta kai pyksti?  



  

• „Pykčio debesėliai“- nupūsti pyktį 

 

Ką daryti kad nesijaustum piktas?                         

Kas gali padėti „išvaryti“ mano pyktį? 

 



Popieriaus (pykčio) plėšimas 



Kas yra džiaugsmas?  Kaip atpažinti 

kada vaikas linksmas?  



 „Linksmosios plunksnelės“ 

Draugas liūdnas. Kaip jį pralinksminti? 



Dovanojame „Džiaugsmo saulę“ 



Pritaikant STEAM, pavyksta prakalbinti vaikus: jie susidomėję, pasitiki 

savimi, pasakoja savo įspūdžius, apibūdina pojūčius, seka pasaką, 

įvardina emociją. 



Patirdami atradimų džiaugsmus arba nesėkmes  suvokia savo stiprybes, 

silpnybes (savimonė). 



Emocija piešiant save veidrodyje 



STEAM - skaičiavimas, matavimas 
• Įtvirtina geometrinių figūrų pavadinimus, atkartoja pagal 

pavyzdį, mokosi palyginamųjų žodžių. 



Nustebę, susidomėję 



STEAM - mokėjimas mokytis  

(IKT taikymas) 
• Randa poras, įvardina emociją. 

 



Žaisdami mokosi, džiaugiasi patyrę sėkmę. 

Tyrinėjimas, kūrybiškumas 



  

Pasitelkdami kitokias priemones, gali laisvai jomis manipuliuoti, tyrinėti, 

išgauti ritmą, garsą, veikti grupėje ir taip save kontroliuoti.  



Veiksmų derinimas gerina bendravimo įgūdžius: praktiškai 

išbando savo galimybes, bendrauja, tariasi, ieško sprendimo 

būdų. Numano, kad ir kiti vaikai siekia panašių tikslų, turi tokius 

pačius interesus. 

 



Vaiką užplūdus neigiamoms emocijoms bet kada galima 

išeiti ir pabūti kitoje edukacinėje aplinkoje su teigiamais 

dirgikliais: medžiais, krūmais, kitokia veikla. 



Vaikų mintys 

Kada draugas būna linksmas, kada liūdnas? 

 Odilė 3m.: „aš tai mačiau kaip sudegė Koala, kai buvo 
gaisras“ (kalba apie gaisrą Australijoje). Tada man buvo 
labai liūdna, aš verkiau“. 

 Luknė N. 3m: „Man tai buvo linksma vakar ir šiandien, 
nes aš noriu eit į darželį, bet vieną kart man buvo liūdna. 
Kodėl? Nes mano mama buvo supykus, nežinau man 
nesakė kodėl“ 

Ką daryti, kad draugas būtų linksmas? 

Rugilė 3, 6 m:  „Jei būtų nelinksmas, tai reiktų apsikabinti ir 
dar duoti plunksnų spalvotų“. 

Dominykas 4 m.:„ Aš noriu žaisti su Elijum ir dar Tajui 
nupiešti saulę“.  


