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Anotacija 

                          Straipsnyje analizuojamas ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas kuriant 

netradicines aplinkas, aptariami tokio ugdymo privalumai bei pateikiamos numatytos įgyvendinti vaikų 

kūrybiškumą skatinančios ugdymo(si) veiklų idėjos, tinkančios 5-6 metų vaikams. Vaiko gyvenimo ir 

ugdymo(si) aplinka straipsnyje vertinama kaip esminė kūrybiškumo  ugdymo(si) sąlyga. 

Aktualumas 

                     Vaikų  kūrybiškumas yra įgimtas. Ieškodami, tyrinėdami, ekspermentuodami vaikai kuria 

savo elgesį, veiksmus, padedančius pasiekti tikslą, mokančius įveikti kliūtis, spręsti iškilusias problemas. 

Kodėl vaikams taip lengva išreikšti savo kūrybines galias? Lyginant su suaugusiais, vaikai dar neturi 

saviraiškos kompleksų, o didžiąją dalį laiko mažųjų gyvenime užima kūrybinė veikla. Svarbu, kad šalia 

vaiko, visada būtų suaugusysis, kuris inicijuos, skatins, palaikys  kūrybiškumą ir padės atsiskleisti 

kūrybinėms vaiko galioms. Ikimokykliniame amžiuje pastebimos pirmosios vaiko kūrybiškumo 

apraiškos (Grakauskaitė – Karkockienė 2006 ; Piaget, 2002 ir kt.). Pasak, A. Juodaitytės (2013), 

ikimokyklinukas turi savitą ir ypatingą mąstymo logiką, paklūstančią regimųjų vaizdinių dinamikai. Šiuo 

periodu ryškėja ir kūrybinė vaiko vaizduotė, o šios vaiko galimybės, jei neišnaudojamas jų potencialas, 

bėgant laikui, negrįštamai prarandamos. Taigi, sudarant pozityvias sąlygas vaikų kūrybiškumo plėtotei, 

atsiskleis kiekvieno vaiko kurios nors veiklos srities kūrybinės galios. Vaiko aplinka – pirma sąlyga 

kūrybiškumo ugdymui(si). 

                   Straipsnio tikslas – įvertinti netradicinės ugdymo(si) aplinkos įtaką vaiko kūrybiškumo 

ugdymui(si). 

                   Uždaviniai: 

 įvertinti aplinkos poveikį vaiko kūrybiškumo lavinimui ;  

 išskirti ugdymo(si) netradicinėje aplinkoje privalumus ;  

 aptarti  netradicinių aplinkų, skatinančių vaikų kūrybiškumą, idėjas. 



Kūrybiška aplinka 

 

                      Vaiko kūrybiškumas labai priklauso nuo aplinkos, kurioje vaikas gyvena. Jeigu joje 

vaikas ras tai, kas atitiks jo galias, interesus, pomėgius, skatins jį tyrinėti, pažinti, išreikšti ir būti 

pozityviai įvertintu suagusiojo, tuomet jis laisvai plėtos pirmas užgimusias mintis, nebijos 

atsiskleisti. Skurdžiame pasaulyje be impulsų ir paskatų neįmanomas nei intelekto, nei 

kūrybiškumo ugdymas. Kokia aplinka skatina vaiko kūrybiškumą? Mokslininkų ir pedagogų 

praktikų ( J. B. Walsono, J. A. Plucher, M. Montesori)teigimu, teigimu, kuriant vaiko aplinką 

reikėtų: 

 įgyvendinti laisvės principą: laisvė pasirenkant medžiagą, reikalingas technines priemones, o 

pagal galimybes galbūt ir patalpą, kurioje vaikai veiks;  

 siūlyti vaikų „neišbaigtų“ medžiagų;  

 naudoti skirtos medžiagos turi būti dominančios, vaikui leista jas nudoti ne pagal paskirtį, jos 

laisvai prieinamos;  

 viskas, ką vaikas naujai sukuria, jo aplinkoje turi rasti vietą ir susilaukti pripažinimo. 

                      Laisva, įdomi, leidžianti nukrypti nuo „normų“ aplinka ugdys atkalius, ieškančius, 

estetiškai jautrius, plačių interesų, energingus, savimi ir savo gebėjimais pasitikinčius ir 

kūrybingus žmones. 

 

Kas slopina vaikų kūrybiškumą 

 

                       Kalbant  apie vaikų kūrybiškumą svarbu pastebėti ir žinoti veiksnius, kurie vaikų 

kūrybiškumą slopina: 

 jeigu vaikas nuolat stebimas, jeigu jo elgesys nuolat kontroliuojamas, tikėtina, kad jis nebedrįs 

priimti netikėtų sprendimų, neberizikuos, o tai daro įtaką kūrybiškumui, kuris blėsta;  

 jeigu vaikas jaučia, kad yra nuolat vertinamas ir iš jo daug tikimąsi, jis nebesidžiaugia „savais“ 

pasiekimais, kurie suaugusiajam gali atrodyti„juokingi“ ir siekia tiesiog įtikti tėvams, 

mokytojams, o ne išlaisvinti savo kūrybiškumą;  

 jeigu vaikas už menkiausią pasiekimą apdovanojamas, tikėtina, kad nebelieka vidinės 

motyvacijos – noro imtis veiklos ne dėl prizo, o dėl to, kad ji patinka;  



 jeigu aplinka skirsto vaikus į „laimėtojus“ ir „pralaimėtojus“, tikėtina, vaikas konkuruos ir sieks 

nuolat būti „laimėtoju“ ;  

 jeigu vaikas nuolat mokomas ką ir kaip daryti, vaikas praranda motyvaciją tyrinėti, dingsta 

atradimo džiaugsmas, manant, kad tai nėra svekintina;  

 Jeigu vaikas nuolat patiria spaudimą dėl pernelyg didelių, vaiko galių gebėjimų neatitinkančių 

tėvų ar mokytojų lūkesčių, vaikui tiesiog per sunku ir motyvacija gali blėsti. 

                               Straipsnio autorės nuomone, pedagogų kūrybiškumas įgalina vaikų kūrybiškumą, tai 

tarsi grandininė reakcija. Esminis momentas visgi išlieka žmogiškųjų išteklių, ugdančių vaikus, 

iniciatyvumas, pastebint, atrandant,  pritaikant vaikų ugdymo(si) procese tas pačias  įstaigos erdves, tik 

kitaip, netradiciškai, nekasdieniškai. Itin svarbu, tiek mokytojams, tiek vaikams ir jų tėvams, leisti būti 

sau spontaniškiems, nes tada „gimsta“ pačios nerealiausios idėjos ir projektai. Tie patys baldai ir žaislai 

vaikų vaizduotėje  įgyja naujus pavadinimus ir funkcijas, o  laisvė veikti, tolygi laisvei kurti kažką naujo.  

 

Vaikų kūrybiškumo ugdymo netradicinėje aplinkoje idėjos 

        

                          Tradiciškai kūrybiškumas apibrėžiamas kaip asmenybės savybė, susiijusi su gebėjimu 

atrasti tai, kas nauja, originalu, netikėta. Nauja ir netikėta vaikams gali būti kūrybinių veiklų perkėlimas 

į kitas, vaikams neįprastas darželio erdves, kuriose jie dar nėra buvę, kitaip tariant kai tradicinės erdvės 

tampa netradicinėmis kai vaikui sudaromos galimybės joje veikti. Tai galėtų būti direktorės, 

pavaduotojos, ūkvedžio kabinetai, koridorius ir net rūsys gali tampi kūrybinę laisvę vaikui atveriančia 

erdve! Aplinkos pakeitimas skatina vaikus suklusti, sukaupti dėmesį ir geriau įsiminti informaciją. 

Mokytojas suplanuoja, pasiūlo vaikams temą, idėja, tačiau turėtų būti pasirengęs būti ne tik stebėtoju, 

bet ir dalyviu. Įprastai dalyvaujama suplanuotoje ugdomojoje vekloje, tačiau spontaniškoje, vaikų 

inicijuotoje veikloje, suaugusysis linkęs likti stebėtojo vaidmenyje, tol,  kol vaikai „žaidžia“.Tačiau šis 

momentas, ikimokyklinio ugdymo procese yra vienas tikslingiausių ir įdomiausių vaikams, kai 

bendradarbiaujant su suaugusiuoju, vaikai žaidžia ir tuo pačiu ugdosi. Kai suaugusysis ne tik stebi, bet 

pakviestas vaikų arba pats tarsi „netyčia“ įsitraukia į spontanišką žaidybinę vaikų veiklą netradicinėje 

aplinkoje, prasideda įvairiausi kūrybinių idėjų veiklai pasiūlymai, kurių išplėtojimas gali virsti grupės, 



bendradarbiavimo tarp grupių, visos ugdymo įstaigos ar net respublikiniu projektu. Įgyvendinamos ar 

planuojamos įgyvendinti idėjos ugdymosi veikloms: 

 kasdieninė grupės aplinka gali tapti netradicine, mokytojui, iniciavus  veiklą „Žaidžiame 

mokyklą!“.Vaikai mėgsta būti savarankiški, todėl jau pats kėdžių dėliojimas ruošiant 

„klasės“netradicinę erdvę, tampa ugdomuoju procesu: atsinešti tiek kėdžių, kiek tądien grupėje 

vaikų, atsinešti visas kėdes, išdėlioti kėdes į vieną, dvi, tris, keturias, penkias eilės. Vaikai mėgsta 

skaičiuoti daiktus, o skaičiuodami kėdes, ne tik įtvirtints skaičiavimo įgūdžius bei „per daug“, 

„per mažai“ ir pan., sąvokas, bet įsivertins save natūraliai stebėdami iki kiek geba skaičiuoti 

draugas ir iki kiek jis pats. Taip kas dieną galima su vaikais skaičiuoti įvairiausius grupėje ar 

kitose netradicinėse aplinkose esančius daiktus: stalus, lempas, langus, duris, spintas, spinteles, 

dėžutes, šakutes, puodelius, lėkštes, akmenukus ir pan. Yra vaikų, kurie nenori ir nėra pasirengę 

raginami skaičiuoti ar kalbėti, tuomet nuolatinis suagusiojo palydovas - padrąsinimas ir kantrybė, 

anksčiau ar vėliau tampa rezultatu, kada vaikas įgyja drąsos ir tampa drąsesnis ir iš stebėtojo 

tampa dalyviu.  

  laiptinė ar kita netradicinė erdvė, gali kas rytą pasitikti vaikus, padedant suprasti kaip kinta 

laikas, tai, kad šiandien yra pirmadienis, vakar buvo sekmadienis, o rytoj bus antradienis. Stendas 

gali būti pritvirtinamas vaiko akių lygyje, ant jo prisegamas didesnis popieriaus lapas su savaitės 

dienų grafomis, o šalia padėti anspaudukai su raidėmis. Vaikas, atradęs savo vardo pirmą raidę, 

pasižymi tos dienos, kurioje atėjo į darželį, grafoje. Pradžioje vaikams sudėtinga, tačiau kaskart 

aptarus su vaikais kaip slenka savaitės dienos, metų bėgyje stebima pažanga, vaikai jau namuose 

anksti ryte nepamiršta paklausti tėvelių kokia savaitės diena yra šiandien. 

 dauguma vaikų nori bendradarbiauti ir padėti namų ruošuoje ne tik tėveliams namuose, bet ir 

mokytojoms grupėje. Šį vaikų poreikį kasdien galime paversti ugdymo proceso dalimi, jeigu 

pasitikėsime vaikais ir leisime patiems serviruoti stalą. Praktikoje puikiai pasiteisina matomoje 

vietoje pastatytas rėmelis su kreida, kurioje vaikas, kuris pagal mokytojos  turimą vaikų sąrašą 

pagal abėcėlę, įvardina vaiką, o šis  pats užsirašo savo vardo pirmą raidę ir tądien būna atsakingas 

už stalo serviravimą pusryčiams, pietums ir vakarienei. Taip vaikai įsimena ne tik savo,  bet ir 

draugo vardo pirmą raidę, ugdosi ne tik savarankiškumą, bet  toleranciją ir kantrybę išlaukti eilės. 

Smagi vaikams patinkanti idėja,  iš anksto  sugalvoti kaip papuoš paserviruotus tris grupės stalus: 

ar tai bus paties atsineštos puokštelės, gal nupiešti trys atvirukai, galbūt pririnkti prie jūros 

įdomesni atvirukai estetiškai padėti ant servetėlės ar lėkštutės, galbūt įdomesnės šakelės 



primenačios tam tikrą objektą, tai gali būti ir dienos bėgyje iš plus plus detalių sukurtos gėlės ar 

kiti objektai atspindintys dienos ugdymosi temą ar tiesiog puikią vaikų nuotaiką, emociją. 

 vaikų gimtadieniai tai dienos, kada vaikai jau savaitę prieš pradeda kalbėti, kad greitai bus jo 

gimtadienis. Šis laukimas skatina prisiminti ir įvardinti, kada jis yra gimęs. Mažesni vaikai jau 

geba įvardinti metų laiką, vyresni išmoksta įvardinti net mėnesį ir dieną. Gimtadienio 

palinkėjimas draugui, nekartojant draugo jau išsakytos minties moko atidumo bei skatina 

sugalvoti originalų palinkėjimą. 

 tradicinėje grupėje tradicinis rytas tampa netradiciniu, jeigu vaikas per vasarą buvo skatinamas 

rati ir susidžiovinti natūralių vaistažolių, atsinešti jas į grupę ir kartu su mokytoja surengti 

vaistažolių arbatos gėrimo popietę netradicinėje erdvėje, pavyzdžiui ugdymo įstaigos direktorės 

ar pavaduotojos kabinete. Taip plečiami vaiko aplinkos pažinimo įgūdžiai, suteikiama reikšmė 

sveikatingumui ugdymui, juolab, kad dieną prieš arbatos gėrimo popietę, vaikai multimedijos 

pagalba supažindinami su vaistažolių pavadinimais, arbatų teikiama nauda žmogaus organizmui. 

 piešimas viena dažniausių, paties vaiko inicijuotų laisvalaikio veiklų, todėl artėjant rugsėjui, kada 

tėvai dėl pandeminės rizikos, tikėtina, negalės lankytis grupėse ir  pasidžiaugti vaikų „gyvais“ 

darbeliais,  visą ugdymo įstaigos bendruomenę įtraukianti vaikų piešinių paroda, apsaugota 

įmautėse nuo lietaus, galėtų būti iškabinta netradicinėje lauko ervėje ant pastato sienos ties 

įėjimais į darželį ar tvoros. Dvylika grupių, kiekviena iš jų atsakinga už tam tikrą mėnesį ir 

informacijos sklaidą visoms grupėms.Grupės pasiskirsto mėnesiais ir pradedant nuo rugsėjo 

mėnesio, pasitarę su grupės vaikais, pateikia visoms grupėms mėnesio temą bei idėjas, kokį 

darbelį, skirta paarodai, būtų galima gaminti ir kokių aplikavimo priemonių iš antrinių žaliavų 

vaikams būtų galima atsinešti. 

 smėlio dėžių panaudojimas gali apjungti įstaigos bendrą projektą „Smėlio pilys“. 

 

 

 

 

                                                       



                                                         Išvados 

                          Aplinka, kurioje vaikas gyvena ir auga yra svarbus veiksnys jo kūrybinių galių 

plėtotei. Svarbu prisiminti, kad visi vaikai yra kūrybiški. Vaikų kūrybiškumas lavinamas kuriant 

neįprastą jų veiklai aplinką. Neįprastoje aplinkoje kūrybai naudojant netradicines, kitos paskirties 

medžiagas ir priemones, stimuliuojama vaiko vaizduotė, lavinama fantazija. Įprastine tapusi namų ir 

darželio aplinka tampa savotišku fonu, todėl tik ją keičiant, aktyvinamas vaiko pažinimas ir iššaukiamas 

kūrybinis potencialas. Tai rodo ir vaikų kūrybos netradicinėje aplinkoje proceso stebėjimas ir vaikų 

įspūdžiai. 
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