
KIMOCHIS
Integruojama socialinių emocinių įgūdžių 

ugdymo programa, skirta ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikams

Pranešėja: Marijampolės vaikų l/d „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji

mokytoja Asta Blaškevičienė



Šiais metais socialinių –

emocinių įgūdžių ugdymo 

programą „KIMOCHIS“ 

įgyvendiname 4-5 metų 

amžiaus vaikų grupėje.

Šiais nuotaikingais ir be 

galo mielais minkštais 

žaisliukais siekiama ugdyti 

vaikų savigarbą, 

pasitikėjimą savimi, emocinį 

intelektą, skatinamas 

pozityvus vaikų elgesys, 

lavinamas vaiko charakteris 

ir bendradarbiavimo 

įgūdžiai.

Šie žaisliukai – tai įkūnyti 

minkšti jausmai!

KIMOCHIS – ŽAISLAI, TURINTYS JAUSMUS 



• Japonų kalba Kimochi - tai jausmas. Tai 7 minkšti žaisliukai, turintys vardus ir

skirtingus charakterius. Kiekvienas kimočiukas turi kokį nors jausmą ir moko

vaikus apie juos kalbėti, juos įvardinti ir paaiškinti, ką jaučia.

• Sukurtos ir net vaikų pačių inicijuotos smagios veiklos su KIMOCHIS žaisliukais

padeda vaikams išmokti kalbėti apie savo jausmus, elgtis pozityviai.

• Šie žaislai yra tarsi žaismingi ženklai, kuriais galima „kalbėtis“ be žodžių tarp

grupės mokytojų ir vaikų, ir tarp pačių vaikų tarpusavyje.

• KIMOCHIS programa yra paremta tyrimais, teigiančiais, jog ankstyvas socialinių,

emocinių ir elgesio įgūdžių mokymas turi didžiulės įtakos vaikų problemų

sprendimui ir bendravimui su bendraamžiais vėliau gyvenime.

KAS YRA KIMOCHIS?



• Programos filosofija yra paremta penkiais pagrindiniais principais:

kiekvienas vaikas gali išmokti būti PAGARBUS, ATSPARUS,

ATJAUČIANTIS, MALONUS IR DRĄSUS.

• Būtina sąlyga socialiniam – emociniam vystymuisi yra visus įtraukiantis

ugdymas – įtraukiant visus vaikus nekreipiant dėmesio į jų skirtumus.

• KIMOCHIS veiklos vyksta 2-3 kartus per savaitę po 15-20 min.

• Jos gali trukti tiek visą dieną, tiek pasirinktu laiku, tiek betarpiškų

bendravimo situacijų metu.

• Vaikų tėveliams yra pristatomos vykstančios

veiklos įrašais ir trumpais aprašymais. 

Taip pat yra pristatyti programos tikslai, 

reikšmė vaikų socialiniam  ir emociniam 

ugdymuisi, pristatytos visos 7 lėlytės.

KAS YRA KIMOCHIS?



KAS YRA KIMOCHIS?

• Jaukūs ir švelnūs žaisliukai padeda vaikams kalbėtis apie jausmus, kurie kartais

būna labai painūs...

• Ši programa padeda vaikams šiuose jausmuose susigaudyti ir suprasti ne tik tai,

ką vaikas jaučia šią akimirką, bet ir moko savikontrolės, tinkamai parinkti balso

toną, žodžius, kūno kalbą.

• Vaikai, susipažinę su kimočiukais gebės įvardinti jausmų pavadinimus, mokysis

juos valdyti, kalbėtis, išmoks didžiuotis savimi.

• Taip vaikai ugdysis emociškai – formuosis jų socialinis ir emocinis

raštingumas!



PROGRAMOS STRUKTŪRA

Pirmas skyrius. Susipažinimas su KIMOCHI personažais

ir jausmais: Balandė Meilė, Debesėlis, Lipšniakojė,

Vikšrelis, Katė, Dobilėlis, Žavoji Rožė.

Antras skyrius. Kimochi bendravimo raktai. Ko kiekvienas 

personažas moko?

Trečias skyrius. Jausmų pamokos. Pvz:. „rask laiko būti 

maloniu“, „užpildyk savo širdį laime“ (dalinkis) 



Jausmų maišelis - 33 

jausmų pagalvėlių rinkinys:

laimingas, liūdnas, drąsus, 

piktas, atstumtas, paikas, 

susierzinęs, smalsus, 

kaprizingas, viltingas, 

išdidus, draugiškas, 

apgailestaujantis, drovus, 

mieguistas, nustebęs, 

dėkingas, išsigandęs, 

įskaudintas, susižavėjęs, 

malonus, kaltas, jautrus, 

pavydus, drovus, mylimas, 

nusivylęs, nesaugus, 

optimistiškas, pavydus.

KAIPJAUČIATĖS ŠIANDIEN?...



KIMOCHIS 

JAUSMŲ

PAGALVĖLĖS



• Jausmų pagalvėlės sudedamos į dėželę ir leidžiama vaikui

pasirinkti jausmą, kuris šiandien buvo stipriausias ir papasakoti

istoriją apie tą jausmą.

• Tuomet pasidalina savo patirtimi, kada jam kilo toks pat jausmas ir

kas jums padėjo jį suvaldyti ir kt.

• Paprašoma vaiko parodyti, kaip toks jausmas atrodo, skamba ir

jaučiasi viduje (jeigu esu piktas, mano veidas, rankos, kūnas

atrodo taip.... mano balsas skamba taip..., viduje aš jaučiu karštį,

širdis plaka greičiau, norisi rėkti taip...)

• Taip mokoma spręsti problemas bei

skatinamas emocinis atsparumas: paprašyti

vaiko papasakoti kas jam padeda

“susidraugauti” su tuo jausmu.

KAIP ŽAISTI?



KUR GYVENA 

KIMOČIUKAI?

MEDYJE!



ŽAVIOJI ROŽĖ
• Labai miela ir sąžininga su aplinkiniais.

• Ji be galo myli gamtą ir žavisi visais

• ŽAVIOJI ROŽĖ yra labai jautri ir visus

atjaučia, todėl kai ji šalia,

grupėje nusistovi emocinė pusiausvyra.

•

• Kai kas nors sužeidžia Žaviosios Rožės

jausmus, jai būna be galo sunku

atsiverti ir išsisakyti.

• Kai jaučiasi negerai, ji tiesiog

suskleidžia lapelius, kad apsaugotų

save, ji gali išleisti ir spygliukus, tačiau

niekuomet jais nesinaudoja kitiems

sužeisti.



BALANDĖ MEILĖ
• BALANDĖ MEILĖ - visų KIMOČIŲ

mama.

• Miela, rūpestinga ir pašalina visus

nesklandumus.

• BALANDĖ MEILĖ visuomet priglaus,

apkabins, pakvies po savo sparnu, rami,

išmintinga, moka išklausyti.

• BALANDĖ MEILĖ žino, kad sunku

visus pamaloninti, tačiau ji vis tiek

nuliūsta, kai mato, kad kažkas yra

apviltas ir nusiminęs.

• Ypatinga savybė: turi mažą balandėlę,

kurią galima priglausti po globėjiškais

Balandės Meilės sparnais.



Po Balandės Meilės sparneliu...



Po Balandės 

Meilės sparneliu...



• Debesėlis yra personažas, skirtas

nuotaikos svyravimų reguliavimui. Jis

padeda vaikams išmokti numatyti, planuoti ir

naudoti tokį balso toną, veido išraišką ir

žodžius, kurie padėtų išlaikyti teigiamus

santykius.

• Debesėlis veną dieną jis linksmas, kitą –

piktas, koks bus trečią, niekas nežino.

• Tiesa, su jais sutarti su Debesėliu kartais

būna keblu dėl permainingos jo nuotaikos.

Supykęs jis gali net žaibais svaidytis!

• Draugai jį myli ir palaiko! Ypatinga savybė:

Debesėlis turi du veidelius - laimingą ir

liūdną. Juos galima pasirinkti pasukdami

Debesėlio galvą!

DEBESĖLIS



DEBESĖLIS



Mėlyna Debesėlio

diena!



Mėlyna Debesėlio diena!



Mėlyna Debesėlio diena!



Mėlyna Debesėlio diena!





• VIKŠRELIS – labai protingas, atidus ir

labai atsargus. Jis puikiai gaudosi

erdvėje, yra įgudęs kalbėtojas, domisi

žemėlapiais, groja mandolina.

• Kiekvieną dalyką jis mėgsta

išsiaiškinti iki smulkmenų.

• Vikšrelis bijo pokyčių ir naujoves

išbando paskutinis, todėl jam nėra

lengva būti vikšreliu.

• Nors Vikšrelis ir bijo, jis dažnai slapta

svajoja skraidyti.

• Ypatinga savybė: kai Vikšrelis bijo, jo

sparnelius galima paslėpti specialiose

kišenėlėse ant nugaros, arba išskleisti,

kai Vikšrelis jaučiasi drąsus!

VIKŠRELIS



LABAS, VIKŠRELI...



VIKŠRELIS



• LIPŠNIAKOJĖ linksmai ir patogiai

padės išmokti gerbti kitų ribas, būti

artimu draugu.

• Lipšniakojė mokosi šių patarlių –

„smagu tol, kol smagu visiems“, „yra

metas kvailioti ir metas būti rimtu“, bei

ženklo „ne dabar“.

Lipšniakojė – miela ir jausminga būtybė.

Ji visada šypsosi, nori apsikabinti,

neatsisako padėti, tačiau kartais

neįvertina savo jausmų bei draugiškumo

stiprumo ir taip užgožia kitus.

• Nors ši aštuonių kojų savininkė yra

puiki draugė ir visada siekia gero, jai

reikia mokytis gerbti kitų

ribas. Ypatinga savybė: Lipšniakojė turi

daug švelnių ir meilių kojyčių.

LIPŠNIAKOJĖ



• DOBILĖLIS padės vaikui išmokti susikaupti,

nebūti nuolat išsiblaškiusiu užuomarša,

susidoroti su nesėkmėmis, į viską žvelgti su

humoru.

• DOBILĖLIS yra personažas, ugdantis vaikų

atsparumą, atvirumą, optimizmą,

koncentraciją, rūpestingumą, atsakomybę.

• DOBILĖLIS gali pramiegoti, pavėluoti į

autobusą ar užmiršti tavo gimtadienį, tačiau jo

ketinimai visuomet patys geriausi. Užuomarša,

šiek tiek nerūpestingas, bet visuomet geras

• Jis yra laimingas, tačiau jam ne visada šypsosi

sėkmė. Sunkiausia Dobilėliui – nepamiršti

pasiimti laimę nešančios boružėlės Rytės, nes

su ja sėkmė garantuota!

• Dobilėlis be galo mėgsta juokauti. Mokosi

suimti save į rankas ir sau priminti, kad net jei

ir nesiseka, vis tiek turi siekti tikslo. Ypatinga

savybė: laimę nešanti boružėlė Rytė.

DOBILĖLIS



Žalia Dobilėlio 

diena!



Žalia Dobilėlio diena!



• KATĖ padės vaikui ugdyti lyderio 

savybes, vis drąsiau prisiimti 

atsakomybę ir būti draugišku su 

draugais. 

• Katė žino ko, kada ir kodėl nori. Ji moka 

įtikinti. Kai ji ką nors nusprendžia, jos 

niekas nesustabdys. Jei reikia lyderio, 

katė juo ir taps. 

• Nors kartais atrodo dygi lyg ežys, iš 

tiesų ji švelni ir minkštaširdė, mėgsta 

šiltą pieną ir migdolinius sausainukus. 

• Įprotis nurodinėti pridaro ir problemų, 

sukelia ginčus ar net kačių peštynes! O 

tai gali sužeisti jausmus. Todėl dažnai 

tenka naudoti pleistrus ir bandyti viską 

pradėti iš naujo. Ypatinga savybė: 

Pleistriukų rinkinys „žaizdoms“ gydyti.

KATĖ.“AŠ GALIU!“





KATYTĖ leidžia 

pastebėti ir 

paskatinti vaiko 

smalsumą ir 

domėjimąsi naujais 

dalykais, suvaldyti 

kaprizingas 

nuotaikas ir 

"ožiukus“. 



• Emocinio intelekto lavinimas vaikystėje padeda

susirasti draugų ir puoselėti draugystę, sėkmingai

įsitraukti į grupę.

• Inicijuoti pokalbį, išklausyti, atskleisti save, pasipriešinti

skriaudėjams, įveikti sunkumus, stresą, išspręsti

konfliktus.

• Motyvuoti save sudėtingomis aplinkybėmis, nesidrovėti

savo jausmų, juos atpažinti, valdyti ir pan.

• Šie įgūdžiai padeda vaikams tapti atsakingais,

rūpestingais ir drąsiais.

KIMOCHIS NAUDA VAIKO EMOCINEI SVEIKATAI



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


