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Nesvarbu kiek
žmogui metų. Svarbu
parodyti jam dėmesį
ir tada nušvinta
šypsena veide kuris
yra išvagotas laiko.

Vaikuose privalome
ugdyti dorines
vertybes, gėrį ir
pagarbą seneliams.

Turime ugdyti vaikų pagarbą ir empatiją senyvo amžiaus žmonėms

Sokratas

Vaikai priskynė obuoliukų. Juos padovanojo 

pažįstamai močiutei



Kai šalia kitoks draugas...  

Grupės vaikai pradeda suprasti, kad yra ir ,,kitokių
vaikų,,. Tai vaikai turintys įvairiapusius raidos sutrikimus,
sulėtėjusią raidą (pažinimo, motorikos, socialinę). Nors
pradžioje būna nesutarimų, konfliktų, bet į pagalbą ateina
specialistai ir grupės mokytojai. Atlikus didelį darbą vaikų
socializacijos srityje, keičiasi vaikų požiūris į kitokį draugą, o
vaikų bendradarbiavimas ir bendravimas įgauna kitą prasmę.

Ypatingų poreikių vaikai, lankantys darželius, susipažįsta ne tik
su siauru ratu panašių į save, o su tuo, kas iš tiesų sudaro
visuomenę.

Vaikai mato, kad kitam vaikui galbūt reikia kitokios pagalbos.
Įsivaizduokime, ateina vaikelis, turintis specialių poreikių, bet
gebantis pats savarankiškai valgyti, ir jis mato darželyje kitą
mažylį, kuris kaip ir neturi jokių specialių poreikių, bet valgyti
jis dar nemoka. Ir tada jis nesijaučia, kad kažkas su juo yra ne
taip. Jis pradeda suprasti: „Visi žmonės turi tų ypatingų
poreikių, tik mano šiek tiek didesni, reikalaujantys didesnės
pagalbos”. Taip auga vaiko savivertė, pasitikėjimas savimi. Taip
auga ir jo tėvų pasitikėjimas juo. Ir tai taip pat reiškia, kad jis
įgyja kompetencijas, kurių jam reikės vėliau gyvenime.

Vaikai – tai ne maži žmonės, o dideli pasaulio stebuklai...

(Sokratas)

Pagalba draugui, padrąsinimas, darbai atliekami kartu 

išlaisvina vaikų kūrybiškumą, mokėjimą būti kartu. Svarbiausia

tai, kad vaikai gali būti laisvi ir nevaržomi juoktis



Kiekvieną dieną mus lydi įvairios emocijos.
Tai mes linksmi, tai supykę, vėl nuotaika
linksma, bet staiga kažkas nuliūdino...ir
taip viena emocija keičia kitą. Emocijos yra
labai svarbios mūsų gyvenime, todėl svarbu
nuo kuo ankstyvesnio amžiaus kalbėti su
vaikais apie kylančias emocijas ir jausmus,
padėti juos atpažinti, įvardinti, išreikšti.
Ikimokykliniame amžiuje svarbu
išmokti/mokintis reguliuoti ir kontroliuoti
savo emocijas, bet jokiu būdu neslopinti ar
užgniaužti. Šiame amžiuje vaikams svarbu
suprasti, kad jausti visas emocijas yra
normalu, TAČIAU jie turi išmokti jas
reikšti neskaudinant kitų. Nėra „gerų“ ar
„blogų emocijų“, būna tik tinkamas arba
netinkamas elgesys užplūdus emocijoms.

Vaikų tarpusavio santykiams, bendrai veiklai, elgesiui  didelę įtaką turi  emocijos 

Po bendrų žaidimų, kurie raminančiai veikia vaikus, net 

,,pikčiurnos“ pradeda šypsotis ir puikiai veikia kartu su kitais



Pateikta vaikams įdomi veikla, leidžia jiems laisvai judėti, nevaržomai 
žaisti. Vaikai jaučia malonumą dalyvauti veikloje.

Ponia Saulėgrąža pakvietė vaikus pavirsti 
lietaus lašeliais ir rudeniniais lapais. Vaikučiai, 
kuriems sunku adaptuotis, šypsojosi, žaidė, 
ašarų nebeliko



Geriausias būdas mokytis yra žaidimas“

(Platonas, „Valstybė“).

Laisvas žaidimas lavina visą spektrą savybių ir

kompetencijų: kūrybingumą, vaizduotę,

sprendimų priėmimą, loginį ir kritinį mąstymą,

problemų sprendimą, savarankiškumą,

pasitikėjimą savimi ir kitais, kognityvinius,

socialinius, lingvistinius, komandinio darbo ir

diplomatijos įgūdžius, emocinį intelektą ir

svarbiausia, mažina stresą bei suteikia vaikams

galimybę kontroliuoti situacijas, taip visam

gyvenimui suformuojant suvokimą, kad tai jis

gali valdyti gyvenimo aplinkybes, o ne turi būti

priklausomas nuo jų. Tad leiskime jiems žaisti.

(http://www.kuriavaikai.lt)

Žaidimas – pagrindinė vaiko veikla

http://www.kuriavaikai.lt/


Laisvai žaidžiant mažametis

išmoksta daugiausiai – įgūdžiai,

patirtys ir nauji pojūčiai geriausiai

įsimenami, įsisąmoninami ir

įtvirtinami, kai žaidžiama,

tyrinėjama ir atrandama su

malonumu, savo tempu bei savo

noru ir pačiam inicijuojant.





„Geriau padaryti nedaug, bet gerai, negu daug, bet blogai“. 

(Sokratas)

Meninio ugdymo mokytoja, kūno kultūros mokytojos, grupių mokytojos   
vaikams  organizuoja veiklas atsižvelgdamos  į jų amžių, vaiko raidos ypatumus. 
Todėl į grupę atvykę vaikai iš kaimyninės šalies (BLR) lengvai adaptavosi, išlaisvino 
savo gebėjimus. Grupės vaikai šiuos vaikučius be problemų priėmė į savo bendruomenę 



Dėdę  Kurmį vaikai mokina žaisti žaidimą

,,Ir po vieną, ir po du...“ 
Draugas Aš, draugas Tu, žaisime kartu,

lenktyniauti  mums smagu...



Į svečius atėjęs vilkas nežinojo iš kur atsiranda duona. Vaikai pasakojo vilkui kokį kelią nueina

duonutė, kol atsiranda ant stalo

Sėjom grūdus, kūlėme  javus,

Vežėm į malūną, malėm miltus mes rupius.

Minkėm duoną kubile, šovėm krosnin su liže.

Kvepia duonutė, kvepia skaniai, vilkui ragauti 

duosim tikrai.





Kepame pyragą



Rudeninis maršas. Instrumentai – spalvoti popieriaus lapai

Vaikai turintys ASS įsitraukia į veiklą. Atlieka

grojimą su spalvotais popieriaus lapais. 



Žaidžiame lapų lietų

Kaip gera ir smagu, kai skraido lapai virš 

galvų



Vaikai turintys ASS puikiai 

dalyvauja veikloje



Vaikus vienija sportas



Kūrybos laisvė kartu su tėveliais



Meninės raiškos diena ,,Mandalos“





Vaikus pagiriame

Vaikus skatiname
Vaikus padrąsiname



O vaikai saulę pamatyti gali. Organizavome kelionę į 
Planetariumą. Grupę lanko vaikas turintis ASS. Buvo 
neramu ruošiantis išvykai. Kelionėje vaikas truputį 
nerimavo, bet  Planetariume vaikams buvo  įdomu. 
Šalia mokytojos jautėsi gerai. Išvyka pavyko!

Saulėje yra vienintelis trūkumas: ji negali matyti pati savęs. 
(Sokratas)



Knyga yra pasaulį girdanti išminties upė. 
(Sokratas)

Vaikai išvykai ruošėsi. Rinkosi knygas, enciklopedijas. Jas vartė 

Ieškojo dangaus kūnų nuotraukų, bandė juo pavadinti. Iš buitinių atliekų kūrė planetas





KIEKVIENAME ŽMOGUJE YRA SAULĖ...


