
Priešmokykliniame ugdyme vaikai ugdysis šiuos įgūdžius:

 emocijų atpažinimas
 impulsyvumo ir impulsų kontrolė
 tiksli savivoka
 pasitikėjimas savimi
 stipriųjų pusių atpažinimas
 tikslų išsikėlimas
 savikontrolė
 streso valdymas
 savarankiškumas
 savimotyvacija
 pagalbos teikimas
 santykių kūrimas

 įsituacijos analizė
 įproblemos atpažinimas
 įproblemos sprendimas
 įetinė atsakomybė
 įrefleksija
 įį(si)vertinimas
 įempatija
 įpagarba kitiems
 įperspektyvos suvokimas
 įįvairovės vertinimas
 įsocialinis aktyvumas
 įpagalbos prašymas

 bendravimas
 
bendradarbiavimas
 konfliktų 
sprenimas
 situacijos analizė
 problemos 
atpažinimas
 problemos 
sprendimas
 etinė 
atsakomybė
 refleksija
 į(si)vertinimas
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!G0D21AI: emocij4 atpazinimas,
bendravimas 

PRIEMONES 
ti Temos atskleidimo 

2.6.1 pateiktis 
ti Temos analizes 

2.6.2 pateiktis 
ti Poroms atspausdintos temos 

analizes 2.6.2 pateikties kopijos 
ti Zurnalas Mano laikas 
ti Dalijamosios medziagos 

Jungiame seimas 
2.6 uzduoties lapas 

ti Leles 

KLASES ISDESTYMAS 
O visa klase 8 visa klase 
O visa klase / poromis 
O individualiai 

U2DAVINIAI 
Vaikai gebes: 
ti nustatyti ir jvardyti jausmus 

skirtingose situacijose. 

PAPILD0MA PAGALBA VAIKAMS 

OTEMOS ATSKLEIDIMAS. 

Siek tiek pagalbos. Pasistenkite, 
kad jOs4 veidas atitikt4 istorijoje 
,,Eime ieskot drakono!" esancias 
emocijas. 
Daugiau pagalbos. Pabrezkite, kad 
baime yra susijusi su eilute ,,Tu man�s 
neisgqsdinsi". Paprasykite vaik4 
apibOdinti fodi baime. 

E)TEMOS ANALIZI: 

Siek tiek pagalbos. Aptarkite visas 
situacijas, kuriose vaikai gali jausti 
paminetas emocijas, pavyzdziui, 
jie gali bOti liOdni, jei j4 geriausias 
draugas issikrausto;jei savait� 
nebOni mokykloje, kai grjzti atgal i 
jq, gali jaustis pasimet�s. 

Mano jausmai 
Savo jausm1;1 atpazinimas - svarbus zingsnis i savimonr ir brandq.
Savo ir aplinkini1;1 jausm11 identifikavimas ir ivardijimas padeda 
vaikams kurti santykius. 

TEMOS ATSKLEIDIMAS 7MINUTES � 

Paskelbkile, kad siandienos pamoka bus apie 
jausmus, vaikai ismoks geriau suprasli save. 
Parodykitc vaikams tcmos atskleidimo 2.6.1 
pateikti. Pcrskaitykitc cikrasti ,,Eimc icskot 
drakono!" Paprasykite vaik4 atidziai klausytis 
ir pagalvoli, kokius jausmus jaucia eilerascio 
veikejai. Skaitydami pabrezkite zod7.ius ,,tu 
man�s neisg4sdinsi". Taip pat atkreipkite vaik4 
demesi i tokius garsus, kaip vandenyno ,,pflkst 

.,c.wu.,, .. ., "'""'""'' ....... """ 
,...,,..._g_,m1te."'- rU(Jt;5LttU:St,..:,rn OETOllJJOIIO,.t!IOli,l! ....... ''"''",'"""''·'"""''·""' "'""' ..... "'"" · , .. ,. .. ,.,..,,-.-.,.., ��·�".��,. ::?5·:ij� ��."',:.:::

pflkst" ir dumblo ,,sliukst". Skaitydami eilerastj jtraukite ir judesius: tipenim<) 
anl pirsl4 gal4 urve, begim4 nuo drakono. Pasislenkile prilaikyli savo balso lon4 
prie situacijos. Perskait� eilerastj grjzkite prie kiekvieno posmelio ir paklauskite 
vaik4, kaip jic jaust4si tokiojc situacijojc. 
PAKLAUSKITE. Kaip jums atrodo, kaip veikejai jauciasi? 
Kol vaikai atsakineja, garsiai pakartokite j4 jvardijamus jausmus ir uzrasykite 
juos ant lentos. Paaiskinkite, jog tai yra tik keletas is daugelio jausm4, kuriuos 
zmones kartais jaucia. 
SAKYKITE. Kartais mes esame linksmi, bet kartais bimame ir liudni. 
Kartais didiiuojames savimi, o kartais jauciames pasimetr, Per dienq, 
net per vienq valandq, mes galime jaustis jvairiai. Visi skirtingu metu 
skirtingai jauciasi, ir tai yra priimtina. 

0 TEMOS ANALIZE 10MINUCIV 

Priminkile vaikams, kad visi jauciasi 
skirtingai ir dienos metu jausmai gali kisti. 

Pristatykite jausm4 atpazinimct ir 
(vardljlmct 
Pasakykile vaikams, jog yra labai svarbu 
alpazinli ir jvardyli savo jausmus. Taip pal 
svarbu yra atpa;i,inti ir jvardyti kit4 7,moni4 
jausmus. Paaiskinkitc, kad vicnas is bfld4 

iiifUMiiiMI 

suzinoti, kaip jautiesi pats ir kaip jauciasi kiti, yra veido israiskos. Parodykite 
vaikams ,,Mano jausmai" paleikLi (temos analizes 2.6.2 pateiktis). Rodykile 
paeiliui j kiekvien4 veiduk4 ir paprasykite norinci4j4 atpazinti, kokj jausm4 rodo
veidukai. Paprasykite vaik4 paaiskinti, is kur jie zino k4 sie veidukai jaucia. Dabar 
jf1s ivardykite jausmus ir paprasykite vaikq parodyti atitinkam<) veido israisk<). 

Aiskinkite, kaip atpazinti ir (vardyti jausmus 
Panaudokite kelet4 situacij4 (situacijos pateiktos apacioje) ir pademonstruokite, 
kaip rcikia atpazinti ir jvardyti jausmus. Iliustruokitc, kaip jauciasi situacijos 
veikejas parodydami atitinkam1 veido israisk<). 

6 pamoka 33 

LIONS QUEST Laikas kartu priešmokyklinio ugdymo programos 
Mokytojo darbo vadovo medžiaga

14



Daugiau pagalbos. Paprasykite 
vaik'-! uzsimerkti, o jOs apibOdinkite 
jausm<l_. SAKYKITE.Asvisus metus 
/aukiau karnava/o . Dabaras sypsausi 
ir mano sirdis smarkiai plaka. Kq as 
jauciu? 

0PRAKTIKA 

Siek tiek pagalbos. Paprasykite 
vieno paras nario atpa.Zinti jausmq, 
paklauskite kito poros nario, ar jis su 
tuo sutinka. Kita me posme partneriai 
apsikeicia vietomis. 
Daugiau pagalbos. Pasakykite, 
jog nieko tokio, jei vaikai pasirenka 
daugiau nei vien<l_ jausm<l_ todel, kad 
kartais mes jauciame keli'-!jausm'-! 
misini, 

()PRITAIKYMAS 

Siek tiek pagalbos. Perskaitykite 
istorij<l_ ir vis sustokite paklausti 
vaik'-! a pie vyraujancius jausmus. 
PA KLAUS KITE. Kaip Nidajauciasi de/
nakvynes? Kaip Ji jauciasi, kai iino , kad 
tu res miegoti be savo apk/oto ? Kaip 
Nidajautesi, kad klausysis vaiduo k/iskq 
istorijq? 
Daugiau pagalbos. Paskatinkite 
vaikus paziOreti i emocij'-! lentel�. 
kai jiems yra sunku. Paklausinekite j'-! 
.taip / ne" klausim'-!, pavyzdziui, 
Ar Nida didiiuojasi savimi? Ar Nida bijo 
biiti uigauta? 

@ Jungiame bendruomen� 

Paprasykite, kad mokiniai 
parodyt'-! skirtingas emocijas ir 
nufotografuokite juos. Tegul vaikai 
ivardija, kokia tai buvo emocija. 
Atspausdinkite ir sudekite nuotraukas 
i knygel� bei sukurkite savo klases 
istorijos ,,Nida nakvoja" versij<l_. Sia 
knyga jOsl! klase gales pasidalyti su 
kitomis klasemis. Gali ma alternatyva, 
kai vaikai sukuria ir pasidalija 
kiekvienas savo knyga. 

0 Jungiame �imas 

Pradekite dalijamosios medziagos 
Jungiame seimas uzd uotis per 
pritaikymo eta pi(. Tegul vaikai 
pagalvoja apie jausmus ir juos 
suvaidina. Jei tu rite laiko, tegul vaikai su 
suolo draugu zaidzia zaidim<l_ 
"Kaip aS jauCiuosi". 

34 2 modulis 

,_ 

SAKYKITE. Praejusiq savaitf nukritau nuo dviracio. Nusibrozdinau 
kelius ir susukau ,,ai". Man pradejo kauptis asaros ir norejau verkti. 
As tikrai jauciausi liiidna/-as ir uzgauta/-as. 

SAKYKITE. Tq paciq dienq as parejau namo ir patikrinau savo pasto 
dezutr, Ten radau laiskq nuo toli gyvenancio draugo. Labai apsidziaugiau 
ir nusisypsojau. Skaitydama/-as laiskq labai juokiausi, nes draugas 
parase juokingq istorijq. Jauciausi linksma /-as ir dekinga/-as. 

Kitos jiis4 aptariamos situacijos gali biiti: 
• Mielo suniuko glostymas.
• Jvarcio jmusimas.
• Nauj4 drabuzi4 apipylimas sultimis.
• Netiketai visi baldai namuose tapo melyni.
• Bandymas kazk<) daryti pirm<) kart<), pavyzdziui, jojimas ant arklio. 

Kai jiis pasakosite !Has istorijas, paprasykite vaik4 padeti jums jvardyti 
jausmus. Paprasykite j4 parodyti atitinkam<) veideli is pateikties. Paaiskinkite, 
kad skirtingi zmones gali jaustis skirtingai, net jei situacija ir yra ta pati, 
pavyzdziui, vienas zmogus gali jaustis neramus, nes jam reikia kazk<) 
padaryti, ko jis niekada nera dar�s, o kitas zmogus toje pacioje situacijoje 
jausis labai laimingas. 
PAKLAUSKITE. Is kur jiis zinote, kaip as jauciuosi? 
Paprasykite vaik4 pasidalyti idejomis, kaip jie atpazjsta jausmus, ir 
priminkite jiems, kad veido israiska daznai gali padeti atpazistant jausmus. 

0 PRAKTIKA 8MINUTES 

Paaiskinkite jausm� atpaiinimo ir jvardijimo veiklcl 
Pasakykite, kad jiis dar kartc1 skaitysite eilerastj ,,Eime ieskoti drakono!", 
ir vaikai tures galimyb� atpazinti ir ivardyti jausmus. Paaiskinkite, kad 
vaikai dirbs porose ir tuo metu, kai skaitysite eilerastj, jie tures atpazinti 
paveikslelyje emocijas ir jas ivardyti. 

Vaikai praktikuojasi atpaiinti ir jvardyti emocijas 
Kiirybiskai suskirstykite vaikus i poras. Rodykite vaikams temos atskleidimo 
2.6.1 pateikti ir isdalykite poroms temos analizes 2.6.2 pateikties kopijas. 
Garsiai skaitykite eiles. Skaitydami naudokite kiino kalbc1. Sustokite 
kiekvien<) kartc1, kai vaikai tures pasitar� tarpusavyje atpazinti ir jvardyti 
emocij4. Padr4sinkite vaikus pasidalyti savo emocijomis, kurias patyre 
klausantis eilerascio ir atlikdami uzduotj. 
PAKLAUSKITE. Kaip jautetes po sios eilerascio dalies? 
Paprasykite, kad vaikai atpazint4 ir nurodyt4 pateiktyje pateiktas veikej4 ir 
savo emocijas. Tada paprasykite, kad savo kiinu ir veido mimika sias emocijas 
pavaizduotu. 

Kai baigsite skaityti eilerastj, padekite vaikams palyginti jausmus, kuriuos jie 
atpazino dabar, su jausmais, kuriuos atpazino temos atskleidimo dalyje. 
PAKLAUSKITE. Kaip jums padejo parodytos paveiksle emocijos 
atpazinti emocijas, kurios buvo parodytos eilerastyje? 
Pabrezkite, kad vaikai gali naudotis sioje pateiktyje pateiktais veideliais ir jausm4 
pavadinimais, kai jiems yra sunku apibiidinti, kaip jauciasi jie patys ar kiti. 

-
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Refleksija 
Vaikai, naudodamiesi savo zurnalu Mano laikas, apm<)sto ir aptaria, 
k<) ismoko per si<j pamok<j. 

Kas? Kaip jos jauciates ir kaip jauciasi kiti? 

Kasisto? K<J. ismokote a pie jausmus, kai klausetes eilerascio? 

Kas tollau? Kaip manote, kodel yra svarbu moketi atpazint i ir ivardyti
_____ __. jausmus?

C) PRITAIKYMAS 5 MINUTES 

Garsiai perskaitykite is 1.urnalo Mano laikas pritaikymo dalies istorij4 ,,Nida 
nakvoja". Paskatinkitc vaikus pagalvoti apic tai, kokius jausmus Nida jaucia. 
Kai perskaitysite istorij<}, atkreipkite vaikt! demesi i rutulius po istorija. 
Paprasykite vaik4 nupiesti du veidelius, kurie iliustruot4, kaip jauciasi Nida. 
Paprasykite dviej4 norinci4j4 pasidalyti mintimis apie savo piesini su klase. 

Pradekite uzduotis, esancias dalijamojoje medziagoje Jungiame .{eimas 
uzduoties Jape Kaip as jauciuosi? l'aprasykite norinciojo jums padeti 
pademonslruoli zaidim<), kuri vaikai lures pazaisli namuose karlu su savo 
seimos nariais. Pasnabzdekile vaikui [ aus[ kok[ nors jausm4. Tuomel vaikas 
turcs si jausmq suvaidinti. Kiti vaikai bandys atspcti, koks tai jausmas. 
Dalijamosios mcdziagos uzduoq duokitc vaikams parsincsti i namus. 
fVERTINIMAS 

PRAKTIKA (neformalusis vertinimas). SLebekile, ar vaikai geba alpazinli ir 
[vardyli emocijas, kai jus skailole eilerasl[. 
PRITAIKYMAS (formuojamasisvertinimas). Naudodamiesi zurnalo 
Mano laikas pritaikymo puslapiu ir dalijamosios mcdziagos Jungiame .foimas 
uzduotimis, ivertinkite, ar vaikai gali ivardyti jausmus skirtingose situacijose. 

0 Pritaikymas bendrosioms 
programoms 

INFORMACINES 
TECHNOLOGIJOS. Parodykite 
vaikams skaitmeninius emocij4 
simbolius ir paprasykite atpazinti, 
kokias emocijas rodote. Paprasykite 
vaik4 paaiskinti, kodel jie taip 
galvoja. 

MENAI. Nufotografuokite vaikus, 
kaijie isreiskia skirtingas emocijas. 
Padekite vaikams suklijuoti jausm4 
knygq, naudojant tas nuotraukas. 

C,) Refleksijos saltinis: 

2urnalas Mano /aikas, 19 psi. 

e Refleksija 
Kokiu,jausmuskw-tais tujauti? 
Oki ti? Nupiril<poleiktuoselw,9eiuose 
voideius,kurierodojausmu,. 
Ant linijijuiJ-afykjwHmijpavadinimus. 

fGODZIV UGDYMAS UZ KLASES RIBV =:.:: ::.�: ::�:�::,:':�: :,: :.:�:: :=':::: �: :: : : :: :: :: : : :·:::,: ::: : : : : : : ::: : : : : :·�:::: :::::::: 
Nupieski+e! 
PRAKTIKA. Paprasykite vaik4 issirinkti vienq eilerascio posmeli 
ir nupiesti tai, kas vyksta. Priminkite vaikams, jog jie nepamirst4 
nupiesti ir jausm4 veikej4 veiduose. 

Suvaidioki±e! 
PRITAIKYMAS. Naudodamiesi lelemis kartu su vaikais 
suvaidinkite Nidos, jos tev4 ir drauges pokalbi. Atkreipkite demesi i 
veikej4jausmus. 

A±skirki+ejausmus! Uifiii11i1WOI 
PRAKTIKA. Leis kite vaikams pamokyti vieniems kitus, kaip 
atskirti vienq nuo kito panasius jausmus, pavyzdziui, kai esi liudnas ir 
kai jautiesi nuskriaustas. Pa prasykite pateikti pavyzdzi4. 

Sukurb+e! 
PRITAIKYMAS. Paprasykite vaik4 parasyti istorij4 a pie tai, kai 
jie buvo nusteb�. Pa de kite jiems sukurti istorijq is paveiksleli4. Is ratu 
uzrasytl!, su nuostaba susijusi4, zodzi4 sukurkite nustebusi veidq. 
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