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„EMOCIJŲ PAŽINIMAS“ 

 

 Psichikos sveikata yra neatsiejama sveikatos dalis. Labai svarbu kuo ankstyvesniame 

amžiuje išmokti atpažinti, suprasti ir išreikšti savo emocijas, kad vėliau tai padėtų gyvenime 

susitvarkyti su kylančiais iššūkiais ir stresu.  

 Ikimokykliniame amžiuje vaikai mokosi kontroliuoti ir išreikšti savo emocijas. Šiuo metu 

vaikams yra svarbu perteikti, kad nėra „gerų“ ar „blogų“ emocijų, o tik tinkamas arba netinkamas 

elgesys siekiant jas išreikšti kai jos užplūsta. Dažniausiai vaikai pirmiausia išgirsta ir išmoksta ko 

negalima daryti (muštis, pešti, atiminėti), tad dar viena svarbi užduotis yra akcentuoti, o ką gi 

galima daryti, kad būtų geriau, kad stipri emociją palengvėtų, kaip išspręsti situaciją. 

 Veiklos „Emocijų pažinimas“ pradėtos vesti Šv. Juozapo mokykloje ikimokyklinėse ir 

priešmokyklinėse grupėse nuo 2021 metų. Dėl didelio pasisekimo ir gerų atsiliepimų 2022 metų 

rugsėjo mėnesį buvo papildytos ir kartojamos. Emocijas patiriame kasdien, tad ir poreikis apie jas 

kalbėti ir jas suprasti yra didelis ir savo gerąją patirtimi dalinamės su kitais.  

 

Tikslas: Pasiekti, kad vaikai galėtų įvardinti pagrindines emocijas ir tinkamus jų raiškos būdus. 

Kad žinotų, kaip jie gali pasijusti geriau neskriausdami kito ir mokytųsi tai pritaikyti kasdieniame 

gyvenime. 

Uždaviniai:  

1. Supažindinti su pagrindinėmis emocijomis ir tinkamu elgesiu siekiant jas išreikšti ir 

suvaldyti; 

2. Perduoti žinią, kad visos emocijos yra reikalingos; 

3. Naudoti kuo įvairesnes spalvotas priemones sužadinti smalsumui ir jaukiai atmosferai 

sukurti. 

Priemonės: 

1. Spalvoti pripučiami emocijų kamuoliukai; 

2. Trace Moroney Jausmų serijos knygelės „Kai jaučiuosi geras“, „Kai supykstu“, :Kai man 

liūdna“, „Kai esu laimingas“, „Kai išsigąstu“, „Kai jaučiu pavydą“ ir kitos; 

3. Užduotėlių lapai: Suskaičiuok emocijas, Nupiešk veidukus, Nuspalvink pagal emocijas, 

Įvertink situaciją ir nupiešk veiduką. 

Pamokėlės eiga: 

 Pamokos pradžioje vaikai yra supažindinami su tema. Tuomet rodant po vieną kamuoliuką 

su emocija ji yra aptariama: kokia tai emocija? kada taip būna? ką galim padaryti, kad pasijaustume 

geriau? Geriausia yra emocijų kamuoliukus laikyti maiše ar dėžėje ir traukti po vieną, tuomet kiti 

kamuoliukai neblaško ir neperšoka vaikų mintys prie visų iš karto. Po emocijų aptarimo, pereinama 

prie kitos veiklos – užduotėlių. Patiems mažiausiems (3-4 metukų) užduotėlės dažniausiai būna per 



sudėtingos, tai iškart pereinama prie knygelių skaitymo. 4-5 metukų vaikams tinka užduotėlė su 

bandymų nupiešti emociją, situacijų įvertinimu. Priešmokyklinukams tinka užduotėlės su emocijų 

suskaičiavimu, spalvinimu pagal emocijas. Pagal situaciją ir amžiaus grupę galima pasirinkti 

atitinkamą užduotį. Po užduotėlės/-lių atlikimo vaikai vėl būna pasiruošę ir nusiteikę paklausyti 

toliau skaitomų knygelių. Pagal situaciją arba pagal pageidavimą galima pasirinkti ar vaikų 

paprašyti išrinkti nuo kurios knygelės pirma pradėti skaityti. Užbaigti rekomenduojame su pozityvia 

emocija ir knygele „Kai jaučiuosi geras“ ar „Kai esu laimingas“. Tai gali būti ir kaip palinkėjimas, 

kad kuo dažniau būtų gera ir šviesi emocija ar galėtų/mokėtų į tokią sugrįžti po sunkesnės emocijos. 

1. Vaikai supažindinami su pamokėlės tema, kad tai bus apie emocijas: Emocijas jaučiame 

kasdien. Jos yra labai įvairios ir visos mums labai reikalingos. Apie jas šiandien ir 

pakalbėsime, bet pirmiausia, reikia aptarti vieną taisyklę. Kai paprašysiu pasakyti, ką 

galim padaryti, kad didelė emocija sumažėtų, galėsit sakyti viską kas jums padeda, bet 

nekenkia kitam ir tau. Tuojau viską aptarsim ir pamatysim. Pradedame su emocijų 

kamuoliukais (1 nuotrauka). 

 

1 nuotrauka. Spalvoti emocijų kamuoliukai grupėje bebaigiant juos aptarti 

 

2. Išimamas pirmas emocijos kamuoliukas. Paklausiame kokia tai emocija? Išklausome. 

Svarbu yra nepaneigti siūlomo netinkamo varianto, galbūt vaikas tą dieną atsinešė su 

savimi kažkokią emociją su savimi ir taip bando ją išgyventi. Užsiėmimo eigoje rodant 

kamuoliukus galbūt atras savo emociją atras kaip ją tinkamai išjausti. Po įvardintos 

emocijos klausiame: kada taip jaučiamės? – išklausome. Ką galime padaryti, kad 

pasijustume geriau? – tinka visi variantai, svarbu kad pasiūlytas veiksmas neskriaustų 

kito, savęs pačio ar daiktų/turto. Galima neutraliai vaikus užvesti ant kelio pasakant, kad 

man padeda puodelis šiltos arbatos, ar mėgstamo žaislo apsikabinimas. Jei vaikams 

sunku ką nors tinkamo sugalvoti, galima klausti ar tiktų pavyzdžiui pasikalbėti su 

mama/tėčiu ar draugu? Ar padėtų apsisiausti pledu? Ir panašiai. ( 2 nuotrauka) 



 

2 nuotrauka. Emocijų aptarimas naudojant emocijų kamuoliukus 

 

3. Išimami paeiliui aptariant kiti kamuoliukai. Vaikai vardina kokia tai emocija? Kada taip 

jaučiasi ir ką padaryti, kad pasijustų geriau? Jei tai teigiama emocija, kaip džiaugsmas, 

klausiame ką galime daryti, kad dažniau taip jaustumėmės? Atsakymai galėtų būti susiję 

su gerų darbų ir veiksmų darymu (padėti susitvarkyti, pasidalinti žaislu ir pan.). Jei tai 

sunki emocija pavyzdžiui pyktis, galima pasiūlyti visiems kartu pašokinėti, arba 

pasitreniruoti ir lėtai pakvėpuoti (visiems kartu lėtai įkvėpti ir iškvėpti 3 kartus). 

4. Po visų kamuoliukų ateina metas užduotėlei ar užduotėlėms atsižvelgiant į vaikų amžių 

ir pajėgumus (1 priedas). Patiems mažiausiems (3-4 metukų) užduotėlės dažniausiai 

būna per sudėtingos, tai iškart pereinama prie knygelių skaitymo. 4-5 metukų vaikams 

tinka užduotėlė su bandymų nupiešti emociją, situacijų įvertinimu. Priešmokyklinukams 

tinka užduotėlės su emocijų suskaičiavimu, spalvinimu pagal emocijas (3 nuotrauka). 

 

3 nuotrauka. Vaikų atliekamos užduotėlės 



 Užduotėlei „Nuspalvink pagal emocijas“ reiktų skirti daugiau dėmesio norint gauti geriausią 

rezultatą. Vaikai pirmiausia turi pasirinkti kokią spalvą kiekvienas priskirtų pavaizduotos 

emocijoms ir jas pažymėti virš paveiksliuko. Kiekvienas gali rinktis spalvą kaip jam atrodo. Kuo 

individualiau ir skirtingiau pasirinks spalvas, tuo labiau skirsis jų nuspalvinti drugeliai vieni nuo 

kitų. Spalvos pasirinkimas gali užtrukti, bet reiktų vengti sufleravimo. Reikia paraginti įsivaizduoti 

kokia spalva jam atrodo ar galėtų būti panaši į liūdną, linksmą, piktą ir pan. 

 

5. Po užduotėlių metas šiek tiek atsipalaiduoti ir pasiklausyti pasakėlių apie zuikutį. Vaikai 

išsirenka apie kokią emociją pirmiausia skaityti. Užbaigti rekomenduojame su pozityvia 

emocija ir knygele „Kai jaučiuosi geras“ ar „Kai esu laimingas“. Tai gali būti ir kaip 

palinkėjimas, kad kuo dažniau būtų gera ir šviesi emocija ar galėtų/mokėtų į tokią 

sugrįžti (4 nuotrauka).  

 

4 nuotrauka. Trace Moroney emocijų knygelės ir jų skaitymas grupėje 

Knygelės grupėse gali būti naudojamos ir kaip pasaka prieš miegą. Trace Moroney yra 

parašiusi „Kas man brangu“ knygelių seriją („Kodėl aš mėgstu savo gimtadienį“, „Kodėl aš myliu 

augintinius“). 
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