
VILNIAUS LOPŠELIO-DARŢELIO „ŠILELIS“ 

SOCIALINIO-EMOCINIO ĮGŪDŢIŲ UGDYMO PROJEKTAS 

„EMOCINGAS PASAULIS“ 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Socialinio-emocinio įgūdžių ugdymo projektas „Emocingas pasaulis“ (toliau – projektas) 

nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, projekto dalyvius, vykdymo tvarką ir 

baigiamąsias nuostatas. 

2. Projektu „Emocingas pasaulis“ siekiama parodyti, kad visos žmonių emocijos reikalingos, svarbu 

tik jas mokėti valdyti. 

3. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Šilelis“ (Sietyno g. 5, LT-04302, Vilnius) 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Bakšenskaitė-Jankauskė. 

4. Projektas organizuojamas ir vykdomas nuo 2020 m. spalio 10 d. iki 2020 m. lapkričio10 d. 

 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŢDAVINIAI 

5. Projekto tikslas – supažindinti vaikus su skirtingomis emocijomis bei lavinti gebėjimą jas 

atpažinti ir valdyti. 

6. Projekto uždaviniai: 

   6.1. taikant įvairias ugdymo formas supažindinti vaikus su skirtingomis emocijomis: pykčiu, 

baime, liūdesiu, džiaugsmu, nuostaba, laime, išgąsčiu ir kt.; 

   6.2. skirtingų ugdomųjų veiklų metu, lavinti vaikų gebėjimą pažinti savo ir kitų emocijas; 

   6.3. išmokyti vaikus įvairių emocijų valdymo metodų, būdų ir skatinti vaikus, jiems primenant, 

naudoti šiuos metodus kasdieninėse situacijose; 

   6.4. stiprinti vaikų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, taip gerinant bendrą tiek grupės, 

tiek visos ugdymo įstaigos psichologinę atmosferą. 

 

III. PROJEKTO DALYVIAI 

7. Projektas skirtas lopšelio-darželio „Šilelis“ ugdytiniams ir visai jo bendruomenei. 

 

IV. PROJEKTO VYKDYMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

8. Projektas bus vykdomas 2 etapais: 

   8.1. pirmojo projekto etapo metu, 2020 m. spalio 10-27dienomis, dalyviai skirtingomis (pačių 

pasirinktomis) ugdymo formomis (pasakojimais, kūrybinėmis užduotimis, situacijų vaidinimais ir 

analizavimais, žaidimais, edukacinių filmų žiūrėjimu ir kt.) ir įvairiomis priemonėmis lavina vaikų 

socialinius-emocinius įgūdžius: 



8.1.1. supažindina vaikus su emocijomis: pykčiu, baime, liūdesiu, džiaugsmu, nuostaba, 

laime, išgąsčiu, empatija ir kt. (siūloma naudoti ir parengtą papildomą medžiagą (žr. Priedas Nr. 1); 

8.1.2. moko vaikus atpažinti savo ir kitų emocijas (siūloma naudoti ir parengtą papildomą 

medžiagą (žr. Priedas Nr. 2); 

8.1.3. parodo vaikams skirtingus emocijų valdymo/kontroliavimo metodus, būdus ir primena 

juos taikyti kasdieninėse situacijose (siūloma naudoti ir parengtą papildomą medžiagą (žr. Priedas 

Nr. 3). 

 Projekto dalyviai fiksuoja ugdomąsias veiklas nuotraukose ir iki 2020 m. spalio 30 d. 

atsiunčia 1 nuotrauką, kurioje užfiksuota viena iš projekto metu vykdomų veiklų, projekto 

organizatorei – mokytojai Rasai Bakšenskaitei-Jankauskei (rasa.baksenskaite@gmail.com ). Prie 

nuotraukos pridedamas trumpas veiklos aprašymas: apie kokią emociją (-as) kalbama veiklos metu, 

kokia veiklos forma naudojama, kokios naudojamos priemonės/ metodai, kokio rezultato tikimasi ir 

pan. Veiklos aprašymą pateikti Word formatu (formos pavyzdys prisegamas). 

   8.2. projekto dalyviai. paruošia, iš savarankiškai pasirinktų medžiagų/priemonių, vienos ar kelių 

emocijų (pasirinktinai) eksponatą parodai (plakatą, muliažą, dekoraciją, metodinę priemonę, 

lankstinuką ir pan.). Eksponatą parodai pristatyti iki 2020 m. lapkričio 10 d. projekto organizatorei 

mokytojai Rasai Bakšenskaitei-Jankauskei. 

 Paroda vyks ugdymo įstaigos Vilniaus lopšelio-darželio „Šilelis“ patalpose 2020 m. 

lapkričio 11-20 dienomis. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9. Visiems projekto dalyviams bus įteikti padėkos raštai. 

10. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus lopšelio-darželio „Šilelis“ ikimokyklinio 

ugdymo mokytoją Rasą Bakšenskaitę-Jankauskę, el. paštu rasa.baksenskaite@gmail.com . 

 

Priede Nr. 4 rasite kelis emocinių-socialinių įgūdžių ugdymo veiklų pavyzdžius. 
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Priedas Nr. 1 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Priedas Nr. 2 

Pradiniai klausimai vaikams: 

- Dėl ko (kokiose situacijose) jie supyksta? 

(Pvz., supyksta, kai negauna norimo žaislo; sunerimsta, kai pasimeta parduotuvėje nuo 

tėvų; liūdi, kai draugas nenori su juo žaisti ir pan.). 

 

- Kaip jie jaučiasi ir elgiasi užplūdus tam tikrai emocijai? 

(Pvz., verkia arba užsidaro savy, kai nuliūsta; apkabina kitus, kai džiaugiasi, muša draugus, 

kai supyksta ir pan.). 

 

- Kaip dėl tam tikro jų emocingo elgesio jaučiasi kiti žmonės (jų tėvai, draugai ir kt.)? 

(Pvz., draugas pravirksta, kai jį mušu; mama nuliūsta, kai aš neklausau ir atsikalbinėju; 

mama irgi supyksta - šaukia, kai supykstu aš ir pan.). 

 

- Kaip mes galime pažinti kito žmogaus emocijas? Kokie požymiai tai išduoda? 

(Pvz., iš balso tono; sakomų žodžių (jie malonūs, ar šiurkštūs); veido išraiškos; kūno 

judesių, elgesio ir pan.). 

 

 

Jei vaikams sunkiau sekasi prisiminti įvairias situacijas, kuriose jie jaučia vieną ar kitą emociją, – 

padėkite jiems, suvaidindami (kartu su jais) tam tikras situacijas/įvykius. 

Pvz., paprašykite vaiko, kad jis sudėliotų dėlionę, o Jūs prieikite ir ją grubiai išardykite. Tuomet 

paklauskite vaiko: kaip jis jaučiasi, kai jo darbas sugadintas? Paprašykite vaikus pagalvoti, kas 

galėjo iššaukti tokį Jūsų elgesį (galbūt Jūs nusivylęs šiuo metu, o gal dėl kažko supykęs)? 



Pvz., tiesiog pagirkite vaiką. Tarkim, – „Jokūbai, džiaugiuosi, kad sutvarkei kaladėles“! Arba 

tiesiog pasakykite vaikui komplimentą, – „Aušrine, Tavo nauja suknelė išties Tau labai tinka“. 

Tuomet paklauskite vaikų, kaip jie jaučiasi išgirdę komplimentą, pagyrimą. 

 

Prisiminti dažniausiai pasitaikančias ir vaikams tikrai pažįstamas emocines situacijas Jums gali 

padėti knygelė: „KAKĖS MAKĖS atradimai. EMOCIJOS“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 3 

Butinai vaikams paaiškinkite, kad visos emocijos yra geros ir reikalingos. Tik svarbu jas 

išmokti atpaţinti ir valdyti, nukreipti tinkama linkme. 

Pvz., Baimė mums būtina išsigelbėjimui nuo pavojų, grėsmių vengimui. Tai viena iš kritiškiausių 

emocijų, būtina išgyvenimui. 

        Pyktis būtinas tam, kad galėtume nugalėti konkurentus ar grobuonis, pavojaus šaltinius – tada, 

kai nesigauna nuo jų pabėgti. Kai kuriose situacijose pyktis yra ir neišvengiamas, ir būtinas – jis 

leidžia mums kovoti ir laimėti. 

       Nuostaba būtina tam, kad būtų galima tinkamai sureaguoti į naujus, nematytus dalykus, kad 

būtų įmanoma gauti naujų išmokimų. 

      Ir kt. 

 

Emocijų valdymo pavyzdžiai: 

Kai jaučiame pyktį, galime: 

- Giliai kvėpuoti: lėtai įkvėpti, lyg uostyti gėlytę, ir lėtai iškvėpti, lyg pūsti žvakutes ant torto; 

- Fiziškai išsikrauti: pabėgioti, perdėti žaislus iš vienos dėžės į kitą. 

 

Kai kitam liūdna, galime: 

- Jį apkabinti ir pasakyti „Vienas – du apkabinu“. 



 

Kai liūdna, galime: 

- Pagalvoti apie ką nors malonaus, džiuginančio (pvz., prisiminti, kaip smagiai savaitgalį 

važinėjome dviračiu parke). 

- Nebūti vienas, eiti žaisti su draugais ar pasikalbėti su mama, – liūdesys greičiau praeina, 

kai būname ne vieni. 

 

Kai kitas bijo ar nedrįsta, galime: 

- Padrąsinti jį žodžiais: – „Išskleisk sparnus ir skrisk“. Kitaip tariant – „Pabandyk ir Tau 

pavyks“. 

 

Ir kt. 

 

Priedas Nr. 4 

Šypsenos siuntimas 

Susėdame ratu, paprašome, kad visi būtų rimti, susikaupę. Pradedantis žaidimą vaikas atsisuka į 

šalia sėdintį ir „perduoda“ jam šypseną. „Gavęs“ šypseną, vaikas ją „užrakina“ (rimtu veidu 

atsisuka į kaimyną) ir „atrakina“ (nusišypso kaimynui) – taip šypsena siunčiama toliau. Šypsena 

turi apkeliauti visą ratą. 

 

Pasakos kūrėjas 

Pasiūlykite vaikams įsivaizduoti, kad jie yra pasakos kūrėjai. Paprašykite jų nupiešti, kas lekia iš 

burnos žmogui gražiai kalbant, o kas lėktų iš burnos tariant nemandagius, nemalonius žodžius. 

 



 

Pamatyk savo emociją 

Paruoškite įvairių emocijų-veidukų korteles. Susėskite su vaikais ratu. Duokite vienam vaikui 

veidrodėlį. Vaikas laikantis veidrodėlį, turi ištraukti emocijos kortelę ir niekam nesakyti, kokią 

emociją ištraukė, bet tiesiog pavaizduoti ją savo veidu žiūrėdamas į veidrodėlį. Kiti vaikai stebi jį ir 

bando atspėti, įvardinti, kokią emociją jis vaizduoja. Toliau veidrodėlis perduodamas šalia 

sėdinčiam draugui ir dabar jau jis traukia kortelę su kita emocija ir ją vaizduoja. 

 

Nupiešk emocijas 

 



Paprašykite vaikų nupiešti skirtingas emocijas. Kaip jų manymu atrodo tam tikros emocijos išraiška 

veide. 

 

 

 

 

Nupiešk savo dabartinę nuotaiką-emociją 

Kad geriau pažintumėte vaikus, dažniau jų paklauskite – kaip jautiesi šiandien?Ar galėtum savo 

būseną nupiešti? Pavyzdžiui, kaip orą – Tavo nuotaika ir būsena yra saulėta, lietinga, pilka ar 

spalvota? Neskubėk – pagalvok ir ramiai nupiešk savo būseną. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos aprašymo pavyzdys 



 

 

 

 

 

 

 

Nuotrauka 

 

Grupės pavadinimas _________________ 

Grupės pedagogo vardas, pavardė ___________________________________ 

Vaikų amžius ______________________ 

 

Pasirinkta emocija ______________________________________________________________ 

Kodėl pasirinkta ši emocija? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Veiklos forma 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Veikloje taikomi metodai 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Veikloje naudojamos priemonės 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Kokio rezultato tikimasi? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Veiklos refleksija (ar vaikams ir pedagogui patiko; ar pasiekėte norimo rezultato; ką darytumėte 

kitaip kitą kartą)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 


