
 
 

SĖKMINGAS VAIKAS - VARTAI Į PRASMINGĄ IR LAIMINGĄ 

GYVENIMĄ 

 
Nebijokime rodyti savo jausmų, nes iš esmės viskas mūsų gyvenime 

nuspalvinta emocijų, todėl negarbinga šią neatsiejamąją mūsų esaties dalį ignoruoti.  

A. Lansbergienė 

 

Emocinis intelektas yra svarbi socialinių įgūdžių problemų sprendimų dalis, 

lemianti žmogaus gebėjimą bendrauti ir išreikšti savo jausmus, pažinti pasaulį. 

Emocinių įgūdžių turintys vaikai yra laimingesni, pasitikintys savimi, jiems geriau 

sekasi gyvenime. Šių įgūdžių lavinimas vaikystėje padeda surasti draugų ir puoselėti 

draugystę, inicijuoti pokalbį, išklausyti, atskleisti save, įveikti sunkumus ir stresą, būti 

savikritiškam, motyvuoti save sudėtingomis aplinkybėmis, padeda tapti atsakingais ir 

rūpestingais. 

Siekiant pastiprinti vaikų socialinę-emocinę gerovę, įstaigoje ir už jos ribų, 

adaptuojame ir įgyvendiname socialinio-emocinio ugdymo programą 

priešmokyklinėse grupėse “Laikas kartu”.  Bendradarbiaujant su darželio specialistais, 

vedant bendras veiklas ir pakartojant panašias situacijas pavyksta pasiekti geresnių 

rezultatų. Ugdytiniai dažniau gali išreikšti savo jausmus ir aptarti neigiamą ir teigiamą 



 
 

elgesį, jį analizuoti, aiškintis kaip reikia pasielgti tinkamai. Vaikai mokosi dirbti 

poroje ir grupelėse. Mokosi būti lyderiu, keistis vaidmenimis, mokosi pats ir moko 

draugą. Sustiprėja gebėjimai  dirbti komandoje. Vaikai mokosi išsakyti savo nuomonę, 

priimti kito nuomonę, teisingai reaguoti į konfliktines situacijas, savarankiškai mąstyti, 

prisiimti atsakomybę. Išauga ugdytinių pasitikėjimas savimi ir savo gebėjimais, 

atsparumas neigiamai aplinkos įtakai. Vaikai tampa jautresni draugų ir artimųjų 

emocinei būsenai bei problemoms, geba atpažinti savo jausmus. Tampa draugiškesni, 

geba drauge rasti išeitį, susitarti. Vaikai geba įsivertinti savo pažangą ir pasiekimus, 

save vertina subjektyviai pagal bendrą grupės lygį. 

 Sunkiau pavyksta prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir elgesį, vis dar 

sunkiau sekasi atlikti problemos situacijos analizę, kartais reikalinga suaugusiojo 

pagalba. 

  Ypatingas dėmesys skiriamas darželio ir šeimos partnerystei. Šeimos nariai 

skatinami dalintis vaikų ugdymo(si) patirtimi, turi galimybę aptarti rūpimas 

problemas, dalyvaujant vaikų ugdymo procese. Suteikiama laisvė vaikų ir tėvų 

saviraiškai. Tai labai svarbus faktorius vaikų savivertei ugdyti.  

    Vykdant programą “Laikas kartu” tenka geriau pažinti vaiką, išsiaiškinti 

vaiko elgesį tam tikrose situacijose. Aptardami kiekvieną situaciją, išreikšdami savo 

mintis, vaikai stiprina ir gilina savo praktines žinias ir jas panaudoja gyvenimiškose 

situacijose. 

    Vaikai savo įgytas žinias ir patirtį pritaiko reikiamoje situacijoje, įvairiose 

grupės ir darželio veiklose ir už jo ribų, taip pat bendraudami tarpusavyje. 

    Vykdant programą “Laikas kartu” siekiame pagerinti vaikų emocinę 

savijautą, padedame įgyti socialinių ir emocinių įveikimo gebėjimų. Ugdytiniai 

mokosi drausmės, atsakingumo, atsakingų sprendimų priėmimų, pagarbos kitiems. 

   Vaikai turi išmokti spręsti problemas, o tai duoda rezultatų vėlesniame 

amžiuje. 

   Programos įgyvendinimo metu įgyta įvairiapusė pedagoginė patirtis, vaikų 

pasiekimų ir pažangos teigiamas pokytis, skatina toliau tęsti socialinio-emocinio 

ugdymo programą “Laikas kartu”. 

 

 



 
 

 
 

 

,,Meškiuko Tuko kelias į mokyklą“ 



 
 

 
 

Tėvelių sukurtos namų taisyklės 



 
 

                                                           

 
 

 

 

 

Parengė: mokytoja metodininkė Gražina Kačiulytė,  

                                                                    mokytoja metodininkė Vida Minkuvienė. 


