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Emocijos yra mūsų gyvenimo dalis, todėl yra itin svarbu jas valdyti .Tačiau šis 
gebėjimas nėra įgimtas. Jį reikia išsiugdyti, taip pat, kaip vaikui išmokti vaikščioti, 
stovėti. Vaikai susidūrę su stipriomis emocijomis labai greitai praranda savitvardą. 
Todėl dėl šių  gebėjimų stokos vaikai patiria sunkumų bendraudami su bendraamžiais, 
suaugusiais.
Darželyje tenka pamatyti ir susidurti su įvairiomis vaikų elgesio situacijomis, jų 
reiškiamomis emocijomis, jiems dažnai sunku dalintis, nuolat pyksta, mušasi, šaukia, 
būna agresyvūs vieni kitų atžvilgiu.
Šiandieniniai vaikai  - be galo egocentriški. Jiems sunku suprasti, kad šalia yra kitas 
asmuo su savo jausmais. Dažnai jiems patiems sunku suvokti ir savo jausmus. 
Jeigu pastebėsime, kad vaikai neturi tam tikrų socialinių emocinių įgūdžių, tai mes ir 
esame tie specialistai, kurie galime padėti juos išsiugdyti.
Tikrai ne visi tėvai turi pakankamai įgūdžių ir gebėjimų sudaryti tokias sąlygas 
šeimoje, kad vaikas ugdytųsi būti žmogumi visapusiškai. Tėvai nežino, ką daryti, kaip 
pasielgti kilus problemoms.
Socialiniam emociniam ugdymui, kaip ir bet kam,  reikalingas nuoseklumas. Ugdytinis 
neturi jaustis ugdomas, jis turi gyventi normalų ir laisvą gyvenimą. Pedagogas tik 
sukuria palankią grupės aplinką, įtraukia aktyvias ir lengvai integruojamas veiklas, 
kurios padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir moko spręsti keblias socialines 
emocines situacijas.



Vaiką supanti mikrosocialinė aplinka

Vaiko augimo ir asmenybės brandai didelę įtaką daro jo artimoji aplinka
(šeima), ugdymo įstaigos aplinka bei bendraamžių grupės aplinka. Šiose 
pagrindinėse mikrosocialinėse aplinkose vaikas gyvena reikšmingą savo 
gyvenimo dalį ir kuria artimus ryšius. 
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Aplinka turi būti palaikant ir stimuliuojanti vaiko raidą. Vaikas turi jaustis 
saugus, mylimas, pripažintas, reikalingas, jausti suaugusiųjų rūpestį ir 
bendraamžių grupės priėmimą.

Mikrosocialinė aplinka taip pat formuoja ugdytinio nuostatas, vertybes, 
elgesį, charakterį, jose yra/turi būti tenkinami ugdytinio fizinės, emocinės, 
socialinės ir pažintinės raidos poreikiai.



Ugdymo įstaigos (grupės) aplinka

Labai svarbu kalbėtis su vaikais apie jausmus ir emocijas, mokyti jas 
pažinti ir įvardinti.

Dauguma  ikimokyklinio amžiaus vaikų gali atpažinti ir įvardinti 4
pagrindines emocijas: džiaugsmq, liūdesį, pyktį ir baimę. Išmokę atpažinti ir 
įvardinti šiuos pagrindinius jausmus, vaikai jau gali imtis tyrinėti, susipažinti 
su sudėtingesniais jausmais, tokiais kaip drąsa, drovumas, draugiškumas, 
smalsumas, pavydas, kaltė, išgąstis, nerimas.



Leiskime vaikams pasidalinti savo mintimis, kada jis yra laimingas, kas jį 
liūdina. Jeigu vaikui sunku pradėti kalbėti, paskatinkite jį pradėdamas pirmas
,,Aš laiminga, kai....“, ,,Aš jaučiuosi liūdna, nes...‘‘ Pasidalinkite savo 
patirtimi, ką darote, kad jaustumėtės geriau, kai jaučiatės liūdnas. Paprašykite, 
kad  vaikas papasakotų, ką daro, kai nuliūsta.
Istorijų pasakojimas ,,Mano ryto istorija“ (Kas nutiko? Liūdna ar linksma 
istorija)



Įvairių veiklų metu vaikai mokosi kaip atpažinti ir suprasti emocijas savyje 
ir kituose. Išmoksta efektyvaus savęs valdymo įgūdžių veikiant, žaidžiant 
kartu.
STREAM – patirtinis ugdymas ,, Emociukai“



Vaikų baimės. 
Dauguma vaikų turi daug baimių. Jie pasakoja draugams apie savo baimes. 
Dažnai tenka tai pastebėti vaikų žaidimų metu.
Žaidimas ,,Aš bijau...“
Vaikai išsako savo mintis tai ko jie bijo, kartu visi sugalvojame, kaip galime 
baimes įveikti.
Piešiame savo baimes, o po to jas sudedame į krepšelį ir išnešame.

Drąsos ženklelis kiekvieną dieną.



Bendradarbiaujame su  visuomenės sveikatos specialiste. Grupėje vyksta 
edukaciniai užsiėmimai: ,,Mūsų nuotaikos“
Atradome būdus pykčiui įveikti. Vaikai žino, jog jie gali būti pikti, bet 
negali elgtis netinkamai: rėkti, muštis, sakyti skaudinančius žodžius, būti 
nemaloniais su kitais.
NUSIRAMINIMO KVĖPAVIMAS. Tai gilus kvėpavimo metodas su 
žaismingu kamuoliu.



Kimočiai – žaislai turintys jausmus apsigyveno      
lopšelyje-darželyje  ,,Pasaka“

Šiais metais mes pradedame įgyvendinti socialinio-emocinio ugdymo 
programą su Kimočiais! Kimočiai – nuotaikingi personažai su minkštomis 
jausmų pagalvėlėmis, kurie moko vaikus suprasti bei valdyti savo emocijas.
Kuo jie ypatingi? Kimočiai turi savo „stiprius“ charakterius, tačiau kiekvieną 
jų galima nagrinėti būnant nuošalyje ir suvokiant, kad turite panašumų. 
Žaisdami su Kimočiais sudėtingas situacijas, vaikai treniruoja savo emocinius 
įgūdžius. Savo ypatingomis savybėmis (linksmu/liūdnu veideliu, 
išsiskleidžiančiais sparneliais ir kt.) Kimočiai primena, įkvepia ir moko 
kalbėtis apie jausmus.



Kodėl Kimochis programa?
Filosofija remiasi penkiais pagrindiniais principais. Mes tikime, kad 
kiekvienas vaikas gali išmokti būti PAGARBUS, ATSAKINGAS, 
ATJAUČIANTIS, MALONUS IR DRĄSUS.

Kimochis kampelis ,,jaukūs namai“šis kampelis skirtas 
savireguliacijai, apmąstymams, atsipalaidavimu, ramiems žaidimams, 
emociniam raštingumui ugdyti, tylos metui, sprendimų ir elgesio permąstymui, 
konfliktų sprendimui.
Kasdieninis ryto pasisveikinimo ritualas su Kimochio žaislu ,,Labas rytas....“, 
,,smagu tave matyti....“



Susipažinome su Kimochis personažais ir jausmais. Pristatome personažus 
ir jų jausmus istorijų pagalba ,,Ryto rato metu“
Sėdime ratu, leidžiame personažus apkabinti ,,1-2 apkabinam –
perduodam”



Nusiraminimo kvėpavimo išmokome susipažinę su personažu ,,Rožyte‘‘

Pratimas:
,,Aš galiu įkvėpti gėlės aromato ir užpūsti žvakę“ ir taip sumažinti savo 
pyktį.



Kimochis personažas supažindino vaikus su ,,ne dabar“ signalu, kurį 
naudoja suaugusieji, norėdami, kad jų nepertrauktų. (Pakelti rodomąjį 
pirštą tarp savo ausies ir vaiko ir be akių kontakto)
Pasakykite:,, Aš noriu tave išklausyti, tačiau dabar netinkamas laikas“



Kiekvienas Kimochis personažas turi savo asmenybę ir 
temperamentą, kaip ir vaikai.
Kodėl būtent šie žaislai?

Kiekvienam yra svarbu suprasti ir apibūdinti tai ką jauti, tiek pačiam 
vaikui, tiek aplinkiniams – tokiu būdu galima išvengti nesusikalbėjimo. Kad ir 
kaip keista ir liūdna, bet kuo esame vyresni, tuo labiau nebereiškiame emocijų, 
užsidarome, viską laikome savyje. Taigi su šiuo žaislu ne tik išmokysime 
vaikus, bet prisiminsime ir patys, kaip reikšti emocijas ir jausmus!



Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių emocinės raiškos ir jausmų 
projektas

,,ŠYPSENA – KELIAS Į DRAUGYSTĘ‘‘
Tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio šalių švietimo įstaigų bendravimą ir 
bendradarbiavimą siekiant plėtoti ikimokyklinio  amžiaus vaikų emocinį 
suvokimą dalinantis įspūdžiais, garąja patirtimi, įgyvendinant emocinės raiškos 
ir jausmų projektą.

• Surengėme akciją ,,Padovanok šypseną savo šaliai“, siekiant teigiamų 
emocijų ne tik vaikams, bet ir bendruomenei.  Vasario mėn. kūrėme 
kompoziciją lange. Vaikų idėjas ir norus perteikėme kūrybiniame darbe, kurį 
sujungėme į bendrą kompoziciją.



Kūrėme kūrybinių darbų parodą ,,Emocijų mandala“(kovo mėn.), 
skatinant vaikus perteikti savo emocijas įvairiomis meninės raiškos 
priemonėmis, vaikai dėliojo emocijų mandalą.



Balandžio mėnesį Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti, įvairiomis 
meninėmis priemonėmis kūrėme linksmą skirtuką knygai. Sudarėme 
galimybes atsiskleisti vaikų emocijoms, fantazijai ir išradingumui.



Ieškome įvairesnių glaudžių bendradarbiavimo su šeima būdų:

- gegužės mėn. organizuosime menines-kūrybines dirbtuvėles
,, Kuriu lėlę mamai“ .
- birželio mėnesį organizuosime šventę skirtą Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai paminėti.
,,Aš ir tu mums smagu, džiaugiamės kartu“.



Apibendrinimas

• Vaikai pradėjo suprasti savo ir kitų emocijas

• Pagerėjo santykiai su bendraamžiais, atsirado daugiau pozityvumo, 
mažėja konfliktinių situacijų.

• Sumažėjo stresas, vaikai jaučiasi saugiau ugdymo įstaigoje.

• Atjaučia  draugus, padeda įvairiose situacijose, kuria ir žaidžia  drauge.

• Dalinasi žaislais, išmoko palaukti (savo eilės, žaislo). 

• Tapo mandagesni, atsakingesni.

• Labiau pasitiki savo jėgomis, pradėjo savarankiškai spręsti iškilusias 
problemas, konfliktines situacijas.



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ ☺


