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PROJEKTO – RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

MOKYTOJŲ VIRTUALIOS METODINĖS IDĖJŲ MUGĖS  

„POJŪČIŲ TAKU: KUR VEDA MUS GAMTA“ NUOSTATAI 

 

SITUACIJOS TYRIMAS 
 

Žmogus yra apdovanotas puikiais instrumentais, kurių dėka gali pažinti pasaulį. Tos gamtos dovanos 

vadinamos pojūčiais. Kūdikiai ir maži vaikai ypač jautrūs pojūčių siunčiamiems signalams, jie tiesiog 

gyvena pojūčių pasaulyje tik jų dar nesuvokia. Tų pojūčių yra toli gražu ne penki, jie skirstomi į 

eksterorecepcinius (atsirandančius dėl išorinių dirgiklių poveikio kūno paviršiuje esantiems receptoriams 

– uoslė, klausa, rega, lytėjimas, skonis), propriorecepcinius (kinestezinius, kai juntamas kūno dalių 

judėjimas ir jų tarpusavio padėtis; veikia raumenyse, sausgyslėse ir sąnariuose esantys specialūs 

(propriorecepciniai) receptoriai) bei interorecepcinius (organinius, kai juntama vidaus organų veikla, 

fiziologinės būsenos – alkis, troškulys, miego poreikis ir kt.). 

Darniai išvystyti pojūčiai skatina mąstymo, atminties vystymąsi, kartu vaikas tobulėja intelektualiai ir 

fiziškai, lavėja jo vaizduotė, kūrybiškumas. Vaikas, kurio pojūčiai yra išsivystę, daug geriau sugeba 

atpažinti, suvokti savo kūniškuosius, intelektinius ir dvasinius poreikius, sutelkti dėmesį ir veiksmingiau 

mokytis.  

Pastebima, kad šiandien ugdymas yra siejamas daugiausiai su rega ir kalbine komunikacija. T. 

Jokšienė teigia, kad tokiu būdu vaikai netenka svarbios informacijos apie supantį pasaulį, žinių apie save, 

nes pažinimui pasitelkiame tik vieną kitą pojūtį. 

Mokslininkai ir pedagogai (T. Jokšienė, O. Monkevicienė, V. Lamanauskas, I. Kompauskienė, M. 

Montessori) pažymi, kad turtingiausia ugdymo aplinka yra gamta, kurioje vaikai gali atsiverti visais savo 

jutimais išoriniams ir vidiniams patyrimams. Gamtiškumą, gamtą kaip pavyzdį, kaip priemonę pojūčių 

pasauliui pažinti siūlė A. Komenskis, J.J.Rousseau, J.H. Pestolozzi. J. Brunelis. 

Tad šis projektas – virtuali metodinė idėjų mugė „Pojūčių taku: kur veda mus gamta“ mokytojams 

leis pasidalinti idėjomis, patirtimis, atradimais, kaip geriau ir įdomiau organizuoti ugdymo veiklas 

gamtoje, atskleidžiant ir lavinant vaikų pojūčius.  

Tikimasi, kad paviešinta virtualioje erdvėje projekto metu surinkta medžiaga paskatins mokytojus 

aktyviau veikti už grupės patalpos ribų ir atkreips dėmesį į pojūčių lavinimo svarbą plėtojant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetenciją. 

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Projekto – respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų virtualios metodinės 

idėjų mugės „Pojūčių taku: kur veda mus gamta“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir 

uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo sąlygas, organizavimo tvarką. 

2. Virtualią metodinę idėjų mugę organizuoja Nidos lopšelis-darželis  „Ąžuoliukas“ (Taikos g. 9a 

Nida; tel 8 469 52214, 8 469 52254;  el. p. info@nidosazuoliukas.lt ). 

3. Kūrybinė grupė:  

Projekto iniciatorius, vadovas – priešmokyklinės gupės vyr. mokytoja Rūta Bukauskienė. 

mailto:info@nidosazuoliukas.lt


Projekto koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja Ramunė Pečiukonytė. 

4. Projekto planavimas, organizavimas ir įgyvendinimas: 2021 m. balandžio – gegužės mėn. 

 

II TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas – bendradarbiavimas ir gerosios patirties dalinimasis, su respublikos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų mokytojais, kaip veikiant kūrybiškai ir žaismingai lavinti visas vaikų pojūčių galias gamtoje. 

Uždaviniai: 

 Skatinti mokytojus kūrybiškai lavinti vaikų pojūčius, siekiant aktyvaus patirtinio gamtos 

pažinimo. 

 Siekti, kad vaikai atrastų aplinkos ir pasaulio pažinimo džiaugsmą per kuo įvairesnius 

pojūčius, pajustų, kaip tai įdomu ir pravartu. 

 Dalintis sukaupta gerąja darbo patirtimi – parengtomis metodinėmis priemonėmis ir išbandyti 

kitų pedagogų sėkmingą patirtį. 

 
III  DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

1. Idėjų mugės dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai.  

2. Darbų pateikimo sąlygos:   

 Gamtoje organizuoti įvairias edukacines bei tiriamąsias veiklas vaikams, kurios lavintų ir 

plėtotų eksterorecepcinius (atsirandančius dėl išorinių dirgiklių poveikio kūno paviršiuje 

esantiems receptoriams) 5 pojūčius – uoslę, klausą, regą, lytėjimą, skonį bei kitus pojūčius.  

 Veiklas ir idėjas užfiksuoti nuotraukose ir atsiųsti 1-2 skaitmenines nuotraukas.  

 Idėjas trumpai aprašyti. Aprašymas rengiamas 12 dydžio Times New Roman šriftu, tarpas 

tarp eilučių 1,5. Aprašymo apimtis – iki 10 sakinių. (Priedas Nr.1). 

 Nuotraukas su aprašymu siųsti el.paštu  azuoliukas.projektai@gmail.com . Laiške 

nurodykite įstaigos pavadinimą, mokytojo vardą ir pavardę, kontaktinį el. pašto adresą ir/ar 

telefono numerį (Priedas Nr.1). 

3. Darbų laukiame nuo 2021 m. balandžio 12 d. iki gegužės 7 d. 

4. Vaizdinė medžiaga bus eksponuojama Nidos  lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“  ir „Švietimo 

naujienos“ svetainėse ir kt.: www.nidosazuoliukas.lt; www.svietimonaujienos.lt , Facebook 

paskyrose. 

5. Visiems virtualios metodinės idėjų mugės dalyviams registracijos metu nurodytu elektroniniu 

paštu bus išsiųsta Nidos  lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktoriaus pažyma dėl dalyvavimo 

metodinėje veikloje (pagal sąrašą) bei  padėkos raštai. 

 

V.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mokytojas, pateikdamas nuotrauką, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir turi ( jei 

nuotraukoje matomas vaikas) tėvų / globėjų sutikimą šią nuotrauką publikuoti. Už autorinių teisių 

pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

2. Nuotraukų su idėjų aprašymais atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su 

aukščiau išvardintomis sąlygomis. 

3.  Idėjų mugės organizatorius pasilieka teisę gautą medžiagą publikuoti pedagoginio pobūdžio 

leidiniuose bei tinklapiuose.  

4. Iškilus klausimams projekto dalyviai gali kreiptis į priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoją 

Rūtą Bukauskienę tel. 8 612 80351, el. p. azuoliukas.projektai@gmail.com . 
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Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” 

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų virtualios idėjų mugės 

„Pojūčių taku: kur veda mus gamta“ 

Priedas Nr.1 

 

 

Dalyvio registracijos lentelė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 
 

Mokytojo  vardas ir pavardė, 

pareigos 
 

el. pašto adresas ir/ar telefono 

numeris 
 

 

Idėjos aprašymas 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 
 

Mokytojo  vardas ir pavardė, 

pareigos 
 

Veiklos pavadinimas  

Veiklos aprašymas 

(4-6 sakiniai) 
 

 


