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Veiklos metu mokytojas ir vaikai kuria 

siužetą.

 Meniniai žaidimai lauke, kur veiklos planuojamos ir 

vykdomos į procesą įtraukiant žaidimą, smagias užduotis, 

judesį, žaidimą, pasakos kūrimą. 

 Veiklos metu mokytojas ir vaikai kuria siužetą –

artimiausios aplinkos, girdėtų pasakų, istorijų atspindį.





Tik procesas.

 Piešimo darbai palikti tik trumpai kokiai nors svarbiai 

priemonei pasidaryti: pagaminti raktą, einant į 

stebuklingą pilį, drąsos bilietui nusipiešti, einant į baimių 

karalystę ir t.t. 

 Didžiausias dėmesys dabar sutelkiamas vaizduotės 

lavinimui.  Kuriami žaidimai gali nukreipti vaiką kurti savo 

pasaulį, pažinti savo emocijas, spalvas, formas, skaičius. 

 Integruotas į pasaką paslėptas ugdymas, vaikams labai 

patinka.





Daug priemonių.

 Naudoti daug priemonių fantazijai žadinti.  Iš anksto 

padaryta kartoninė pilies imitacija, medžiagos, kartonai ir 

viskas, ką įmanoma išsinešti į lauką. 





Pasiūlytas nuotykis.

 Pasiūlyti „vystymosi įtampą“, emocijų, nuotykių kaitą, 

kurie gali jungti bendram žaidimui. Taip įvyko kelionės po 

raganų taką, karaliaus pilies lankymas, plaukimas laivu, 

lindimas į baimių karalystę ir kt. 





Paslėptos užduotys.

 Paslėptos užduotys, be kurių neįmanoma įveikti kelionės: 

braižant raganų tako žemėlapį, atskirti kairę nuo dešinės, 

suskaičiuoti tarp tako įsiterpusius medžius ir krūmus, 

plaukiant laivu, nupiešti žuvis ir apžvelgti aplinką su 

žiūronais, atskirti geometrines figūras, kad skambėtų 

muzika, suskaičiuoti ant bilieto skylutes, kad sužinoti, 

kiek kartų buvo baimės karalystėj.





Proceso metu yra visiškai laisvai 

improvizuojama. 

 Veikla – žaidimas iš anksto apgalvojamas, suplanuojamas, 

bet proceso metu yra visiškai laisvai improvizuojama. 

Vaikai skatinami reikšti savo nuomonę, patarti, jie 

kviečiami į pagalbą, arba jų prašoma išspręsti sudėtingą 

situaciją, pvz.: išgelbėti pasaulį, išvaryti baimę, pasirinkti 

tinkamą kelią ir kita.





Mokytojai žaidžia kartu.

 Mokytojai įsitraukia į kūrybinį procesą, žaidžia kartu, 

pasakoja apie savo patyrimus.





Duonos kelias

Formavimas. Puošimas rugiais.



Kepimas. Pardavimas. 



Lobių ieškojimas stebuklingoje pilyje.

Raktų gamyba. Kelionė. 



Ekspedicija. 

Kelio tyrinėjimas. Žemėlapio braižymas.



Kelionė laivu.

Žuvų piešimas. Plaukimas. 



Kelionė baimių tuneliu.

Drąsos bilietas. Atsižymėjimas.



Kosmosas.

Ką  piešia oras. Ką piešia vaikai.



Ne parodoms.

 Veiklų rezultatai nevertinami, neeksponuojami, bet kartu 

pasidžiaugiama įveiktais sunkiais keliais. 





Menas žaidimo dalis.

Kiek metų? Sieninė tapyba.



Refleksija

 Pokalbis apie keliones su visais, apie nuotykius, ką matė, 

ką patyrė, ką sužinojo, ką veikė.



Vaikų susirinkimas.

Pokalbis apie erdvę. Po kelionės laivu.





Ačiū už dėmesį.


