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Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų ir
suaugusių psichikos sveikatos saugojimą bei stiprinimą, Kauno
lopšelis-darželis „Ežiukas“ organizavo tradicinę respublikinę
švietimo įstaigų akciją „Padovanokim gerą nuotaiką ir
šypseną!“. Akcija buvo skirta Pasaulinei psichikos sveikatos
dienai minėti. Prie akcijos prisijungė net 30 darželių ir mokyklų
bendruomenių iš įvairiausių Lietuvos miestų ir miestelių.
Kiekviena švietimo įstaiga nusprendusi prisijungti prie akcijos
savo bendruomenėms organizavo ir vykdė veiklas, skirtas
stiprinti vaikų psichinę sveikatą, skatinant palaikyti ir puoselėti
pasitikėjimo savimi, savo gebėjimais bei artumo jausmą.

Katalogą parengė:
Irma Žilinskienė, Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ direktorė
Dovilė Puidokienė, Kauno lopšelio -darželio „Ežiukas“ psichologė
Nomeda Ramaškaitė, Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ spec.
pedagogė

Akcijos tikslas:
saugoti ir stiprinti vaiko psichinę sveikatą, formuojant
teigiamas nuostatas į empatiją ir norą padėti kitiems.

Uždaviniai:
•
•
•

Aktyvinti bei plėtoti sveikatos ugdymosi veiklas,
paremtas savo išgyvenimais, stebėjimais, ugdyti vaikų
gebėjimus įsivertinti savo jausmus, vidinius pojūčius.
Organizuoti vaikų, tėvų, pedagogų tarpusavio
diskusijas, praktines veiklas, viktorinas ir kt. apie jausmų
atpažinimą, suvokimą bei jų raiškos būdus.
Skatinti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų ir
socialinių partnerių siekiant plėtoti psichinės sveikatos
stiprinimo, pasitikėjimo savimi, savo gebėjimais idėjas
vaikų ugdymo(si) praktikoje.

Akcijos dalyviai:
Lietuvos ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, bendrojo lavinimo
mokyklų mokiniai, jų tėvai, pedagogai, socialiniai partneriai.

Akcijos organizatoriai:
Kauno lopšelis - darželis „Ežiukas“.

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „EŽIUKAS“
Irma Žilinskienė, Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“ direktorė
„Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“ skiria didžiulį dėmesį vaikų
psichikos sveikatos stiprinimui, emocinio intelekto lavinimui. Darželis
vadovaujasi nuostata, kad emocinių įgūdžių turintys vaikai yra
laimingesni, labiau savimi pasitiki, jiems geriau sekasi mokykloje bei
tolesniame gyvenime.
Visą šios akcijos savaitę Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“
bendruomenė su vaikais kalbėjo apie jausmus, jų raišką. Vaikai
susipažino su 6 bazinėmis emocijomis, mokėsi atpažinti savo ir kitų
jausmus. Žaidimų ir kitų vaikams natūralių veiklų pagalba lavino
emocinį intelektą – išbandė būdus, kurie padeda nurimti, ugdė
empatiją, tolerenciją, gerino socialinius įgūdžius. Spalio 10 dieną
šią akciją vainikavo baigiamasis renginys. Nuo ankstyvo ryto vaikai
keliavo Kauno Rotušės link, praeiviams dalino savo darbelius su
šypsenomis, ragino žmones nusišypsoti, dalintis gera nuotaika.
Išdalinus šypsenas, įstaigos kieme vaikų laukė animatoriai su
žaidimais, muilo burbulų šou, šokiais, dainomis, balionų, su vaikų
palinkėjimais, leidimu į orą.
Ši akcija suteikia puikią galimybę prisiminti, kad tokie maži dalykai
kaip teigiamos emocijos, empatiškumas, gera nuotaika,
bendravimas – tai yra būdai, padedantys stiprinti psichinę sveikatą,
lavinti emocinį intelektą“.

VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS

ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ LOPŠELIS –DARŽELIS ,,VYTURĖLIS“

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS

Daiva Andrikaitytė, auklėtoja.
„Vaikai darė (augino) savo poelgių medelius, darželio darbuotojų
prašė ant saulės spindulėlių surašyti gerus darbelius, kuriuos daro dėl
vaikų ir padarė gerų darbų saulutę. Vaikai kasdien žymėjo savo
nuotaiką, žaidė, bendravo su emocijų lėlytėmis, patys vaizdavo
nuotaikas.
Spalio 10 dieną vaikučiai su tėveliais dalyvavo šypsenos
fotosesijoje, piešė savo šypsenas, iš kaštonų dėliojo linksmą
veiduką, smaginosi su emocingaisiais balionais- kad šypsenų būtų
daugiau. Lauke iš obuoliukų ir šermukšnio uogų visi kartu dėliojo
gražiausią šypseną. O kad visi šypsotųsi – vaikai vaišino visą darželio
bendruomenę šypsenų sausainukais.“

Alvyda Švabienė ir Inga Linkuvienė, priešmokyklinio ugdymo
mokytojos.
„Projektu buvo siekiama padėti vaikams tyrinėti savo patyrimus,
geriau suprasti patiems save bei sėkmingai atpažinti ir reguliuoti
savo emocijas. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio vaikai mokėsi
įvardyti savo jausmus, suprasti, ką jaučia kiti vaikai ir suaugusieji.
Vaikai analizavo, kokie ženklai (veido išraiška, povyza ar kitos
detalės) rodo teigiamas ar neigiamas emocijas. Emocijų pažinimui
bei išsamiai analizei buvo naudojamos vaizdinės priemonės: Trace
Moroney knygutės, emociniai (popieriniai) veideliai, emociniai
„laikrodžiai“, nuotaiką atspindinčios kortelės, paveiksliukai ir pan.
Paskutinę savaitės dieną, penktadienį, vaikai išsikirpo emocinius
linksmus veidelius ir linkėdami geros nuotaikos ir šypsenos dalino juos
sutiktiems
mokytojams,
mokiniams
bei
administracijos
darbuotojams.
Užbaigiant projektą tvyrojo puiki nuotaika, aplink supo
džiaugsmingi veidai, teigiamos emocijos, gerumas...
Projekto tikslas pasiektas!“

DRUSKININKŲ „ATGIMIMO“ MOKYKLA
Agnė Gaidamavičienė, socialinė pedagogė.
„Spalio 9 d. 1-3 klasių mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime
– mokiniai gamino medinius skirtukus, juos patys puošė ir dekoravo.
Šiuos skirtukus mokiniai padovanojo priešmokyklinio ugdymo
vaikams, kurie šiais metais tik pradėjo lankyti mokyklą ir dar tik
mokosi pirmųjų raidelių, jiems mokiniai palinkėjo sėkmės moksle ir
papasakojo kam ateityje jiems bus reikalingi linksmieji gerą
nuotaiką keliantys skirtukai“.

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,SVIRNELIS‘‘
Daiva Krutkienė, logopedė ir Virginija Aukštakienė, socialinė
pedagogė.
„Vykdėme veiklas, skirtas plėtoti psichinės sveikatos stiprinimo,
pasitikėjimo savimi, savo gebėjimais idėjas. Veiklų metu ugdytiniai
dalinosi savo išgyvenimais, stebėjimais, vertino savo jausmus,
vidinius pojūčius. Žaidimų metu, piešdami vaikai mokėsi įvardinti,
atpažinti savo jausmus: džiaugsmą, pyktį, liūdesį ir kt., sprendė

konfliktines situacijas. Visa tai leis vaikams įveikti sudėtingas
situacijas, lanksčiau prisitaikyti ir rasti problemų sprendimą“.

1. Diskusija vaikų grupėje tema „Mano emocijos.” Veiklos metu
vaikai aptarė savo jausmus ir atliko kūrybinį darbą. Veiklos
tikslas-tinkamai įvertinti jausmus ir gebėti juos reikšti.
2. Kūrybinis darbas „Emociukų choras”- jos metu vaikai
emocijas reiškė rankomis. Veiklos tikslas-suvokti, kad šalia
esantys žmonės taip pat patiria įvairius jausmus ir juos reikia
suprasti.
3. Kūrybinis darbas tema „Nusišypsok” – tai bendras vaikų
darbas, kurio metu emociukais papuošiamos grupės durys.
Veiklos tikslas- skatinti visus į grupę atvykstančius svečius
šypsotis ir iš grupės išvykti gerai nusiteikus.
4. Judrusis pasitikėjimo žaidimas „Vesk draugą“. Šios veiklos
tikslas – skatinti vaikus pasitikėti vienas kitu ne tik dalinantis
žaislais ir daiktais, bet ir emocijomis.

5. Gerumo akcija Klaipėdos senelių globos namuose „Tau
seneli“. Šios akcijos tikslas-pradžiuginti vienišus ir artimųjų
nebeturinčius senelius ne tik įteikiant jiems gėlių, bet ir
kartu vakarojant.
6. Šypsenų akcija „Dovanoju šypseną“ – jos metu vaikai
vaikščiojo gatvėmis ir visiems sutiktiems gyventojams
dalino savo pačių pagamintas šypsenų gėles.

KLAIPĖDOS VITĖS PROGIMNAZIJA
Audronė Mališkienė, mokytoja – metodininkė ir Audronė
Grigutienė, mokytoja – metodininkė.
„Klaipėdos Vitės progimnazijos „Žiniukų“ priešmokyklinio ugdymo
grupės vaikai ir jų mokytojos respublikinės akcijos „Padovanokim
gerą nuotaiką ir šypseną!” veiklas organizavo spalio 7-10 dienomis.
Per keturias šios akcijos dienas buvo atliktos šios veiklos:

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PAKALNUTĖ“
Rasa Ramančiuckienė, ikimokykliniko ugdymo mokytoja –
metodininkė.
„Šypsena juk nieko nekainuoja, kurią darželio vaikai dalino draugui,
mokytojui, mamai ar tėveliui. Šypsenas vaikai dėliojo iš
dekoratyvinių moliūgėlių. Šypsenos atsispindi ir vaikų piešiniuose.
Vaikų kurti darbeliai pasitinka kiekvieną linkėdama geros dienos ir
kuo daugiau šypsenos veide“.

Visos veiklos vaikams patiko: įdomu tai, kad jau pirmąją veiklų dieną
visa mokyklos bendruomenė žinojo, ką veikia jų mažieji
priešmokyklinukai, nes visas prisiimtas užduotis jie atliko
entuziastingai ir noriai. Įdomu ir tai, kad nors vaikams puikiai sekėsi
kalbėti apie savo emocijas, jie daug noriau vykdė gerumo ir
šypsenų akcijas-tiek grįžę iš senelių globos namų, tiek iš šypsenų
dalybų gatvėje, vaikai tuoj pat sėdo kurti naujus kūrybinius darbus
ir planuoti, kas bus sekantis, sulaukęs jų svečiuose. Todėl
nenuostabu, kad veiklas teko pratęsti ir sekančią savaitę-šį kartą
vaikai šypsenas ir gerumą vežė į Klaipėdos mini zoo žiemoti
besiruošiantiems gyvūnams“.

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PURIENA“
Ramunė Filipenkovienė, direktorės pavaduotoja ugdymui ir Aušra
Orševskienė mokytoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
„Akcijos metu vaikai ėjo pasivaikščioti po rudenėjantį mišką. Miške
vaikai rinko krentančius lapus, gamino puokštes, juos dovanojo
vienas
kitam,
džiaugėsi
gražia
rudenėjančia
gamta.
Pasivaikščiojimo metu vaikai labiau pasijuto būdami grupės kaip
komandos dalimi, patyrė teigiamų emocijų, įspūdžių. Taip pat su
vaikais vyko užsiėmimas apie emocijas. Jo metu vaikai įtvirtino žinias
apie įvairias žmogaus emocijas, bandė emocijas atkartoti,
pasakojo kokiose situacijose jaučiasi laimingi, pikti ir t.t. Vaikai
įtvirtino žinias apie emocijas, ugdė empatiją, emocinį raštingumą“.

TAUJĖNŲ GIMNAZIJA,
IKIMOKYKLINĖ „PAGRANDUKŲ“ GRUPĖ
Jolanta Daniūnienė, mokytoja.
„Vaikai puikiai įsitraukė į organizuojamą veiklą. Kiekvieną dieną
atėję į darželį įvardindavo, o mažesnieji parodydavo
paveikslėliuose savo nuotaikas, dienai įsibėgėjus, jei nuotaika
pasikeisdavo skubėdavo ją parodyti. Savaitės pradžioje svečiuose
lankėsi med. sesutė, kuri pravedė pamokėlę „Pažink savo
emocijas“. Labai smagu, kad tėveliai prisidėjo ruošdami su vaikais
namuose rudeninius darbelius, pasakodavo kaip vaikai atsakingai
rinkdavo kaštonus, giles, lapus ir kt. ir kaip noriai padeda atlikti
darbelį. Grupėje pasipuošėme parodėle „Rudeninio medelio
šypsena“.

Savaitės pabaigoje pasikvietėme svečių, pravedėme integruotą
pamokėlę bendradarbiaujant su Taujėnų gimnazijos biblioteka bei
Taujėnų miestelio viešąja biblioteka. Vaikai keliaudami „traukinuku“
svečiams parodė kiek grupėje galima daug pamatyti ir nuveikti:
• Ryto rato stotelė – vaikai sveikinosi, žaidė pirštukų žaidimus,
jausmų žaidimą;
• Bibliotekėlės stotelė – padeklamavo su auklėtojos pagalba
eilėraštuką „Lapų žaidimas‘;
• Teatro stotelė – klausėsi auklėtojos teatralizuotos pasakos
„Rudens pasaka“;
• Eksperimentų stotelė – virėme „Rudens sriubą“;
• Kūrybiškumo stotelė – piešėme, spalvinome, dažėme
rudeninius lapus;
• Emocijų stotelė – vaikai pasakojo kokios nuotaikos atėjo į
darželį ir kokia nuotaika yra šiuo metu. Kodėl ji pasikeitė, kas
labiausiai patiko;
• Kelionė į svečius – bibliotekų darbuotojos sekė pasaką ir
vaišino obuoliukais“.

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA
Diana Vaišutienė, mokytoja ir Edita Matulevičienė, priešmokyklinio
ugdymo pedagogė.
„Akciją organizavome spalio 7-10 dienomis. Pirmą dieną
progimnazijos
priešmokyklinukai
ir
pradinukai
gamino
besišypsančius veidukus. Priešmokyklinukai moliūguose vaizdavo
emocijas, pagamino nuostabų ,,Moliūgą Linksmuką“, kuris džiugino
mokyklos bendruomenę. Pirmos klasės mokiniai mokėsi tinkamai
reikšti emocijas, ,,išleisti pyktį“, žaidė žaidimą ,,Oro balionėlis“.
Antros klasės mokiniai kiekvieną dieną rinko daugiausiai
besišypsantį klasės draugą, klasės valandėlės metu diskutavo „Kas
yra laimė?“. Trečios ir ketvirtos klasės mokiniai rašė laimės receptą.
Ilgųjų pertraukų metu nuotaikingai ir emocionaliai atliko ,,Piratų
mankštą“ . Gamino ,,Oranžines šypsenas“, kurias dovanojo įstaigos
administracijai, tėveliams, draugams...
Akcija „Padovanok gerą nuotaiką ir šypsenas“ progimnazijos
bendruomenei suteikė daug teigiamų emocijų. Skatino tinkamai
reikšti emocijas, dažniau šypsotis, pasidžiaugti ir pasakyti
komplimentą šalia esantiems, bendradarbiauti, dirbti kartu, surasti
bendrą sprendimą“.

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“
Jūratė Stackevičiūtė – Bubinienė, priešmokyklinio ugdymo
mokytoja.
„Akcijos metu buvo skatinami vaikų individualūs gebėjimai išjausti
verbaline kalba vaidinant mini siužetus. Vaizdinis-veiksminis
spektaklis padeda vaikams geriau suvokti spektaklio turinį bei
estetines savybes ir jas perteikti tiek verbaline, tiek neverbaline
kalba. Šiai akcijai pagal specialų užsakymą buvo pasiūti pirštukiniai
emociukai, namas. Buvo sukurta mini istorija-pasaka, kurioje
pagrandukas keliauja į svečius pas emociukus. Vyko keli tie patys
vaidinimai tik su kitais vaikais ir visi vaidinimai nors siužetas buvo tas
pats, buvo skirtingi. Ugdytiniams labai patiko improvizuoti ir įsijausti
kai vaidino patys, taip pat būti žiūrovais ir stebėti kaip vaidina kiti
vaikai. Vaikai draugiškai vertino vieni kitus. Ugdytiniai sugebėjo
reikštis vaidinant situaciją ir vertinti ko dar reikėtų pasimokyti. Spalio
10 diena buvo paskelbta – Emocijų diena – dalinu šypseną. Šią
dieną vaikai nuo pat ryto kirpo, spalvino ir piešė įvairaus dydžio
šypsniukus. Su pedagogų pagalba gamintos raudonosios lūpos,
kurios naudotos linksmajai fotosesijai. Vaikai buvo labai laimingi ir
visą dieną stengėsi daug daug šypsotis ir šypsenos galia „užkrėsti“
draugus ir suaugusiuosius. Lankymasis pas administracijos
darbuotojus ir kitus pedagogus buvo staigmena, kuri atskleidė, kaip
netikėtos ir mažos smulkmenos daro mažus stebuklus. Bendros
veiklos stiprina bendravimą, pasitikėjimą savimi, ugdo suvokimą
apie jausmų identifikavimą bei įvairius jausmų reiškimo būdus“.

KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Jurgita Šukienė, soc. pedagogė.
„Mokiniai gamino šypsenas iš gamtinės medžiagos kaštonų ir
dovanojo jas visiems bendruomenės nariams. Kiekvieną dieną vyko
atsipalaidavimo užsiėmimai, kurie kūrė gerą nuotaiką. Piešė
veidukus, emocijas, kalbėjome apie jausmus ir jų raišką. Lavindami
socialinį emocinį intelektą žaidėme žaidimus. Mokėmės pažinti
emocijas ir jausmus, modeliavome situacijas. Buvo organizuojama
gero laiko ir arbatos popietė, kurios metu mokiniai galėjo atskleisti
mintis ir jausmus. Kurdami gerą nuotaiką, dalinome geros nuotaikos
receptus ir linkėjome mažiau streso, daugiau laimės visiems“.

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS”
Kristina Kašlej, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
„Akcijos metu vaikai iš spalvoto konstruktoriaus sudėliojo veidą su
šypseną. Veikla vaikams labai patiko, vaikai tarėsi, kokį veiduką
padaryti linksmą arba liūdną. Visi vienodai nusprendė padaryti
linksmą veidą ir pavadino „Linksmas berniukas“. Taip pat vaikai
piešė šypsenas, o paskui vyko pokalbis apie gerą nuotaiką ir
teigiamas emocijas. Vaikai sužinojo, kad šypsotis naudinga visiems
ir mažiems, ir dideliems. Šypsena padeda surasti draugų, įveikti
sunkumus, su šypsena lengviau ir įdomiau gyventi. Vaikai žaidė
žaidimą “ Padovanok gerą nuotaiką kitam”. Vaikai žaidimo metu
perdavinėjo balioną su šypsena, su žodžiais; „ Dovanoju tau
šypseną“ žaidimas vaikams labai patiko, vaikai patyrė daug
teigiamų emocijų, sustiprėjo bendravimo ryšys tarp vaikų“.

ANYKŠČIŲ ANTANO BARANAUSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA
SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIUS –DAUGIAFUNKCIS
CENTRAS
Eglė Milaknienė, spec. pedagogė.
„Spalio 7-10 dienomis centre vyravo puiki nuotaika, vaikų ir
darbuotojų veidus puošė šypsenos. Pirmadienį pradėjome
puikiai nusiteikę su daina. Antradienį mažiukai dovanojo šokius
ir visus mokė linksmų ratelių. Trečiadienį vyresnieji pasakojo
anekdotus, o spalio 10 dieną šią akciją vainikavo baigiamasis
renginys „Juokas sujungia mus!“.

VŠĮ „MŪSŲ KIEMELIS“
Reda Macienė, auklėtoja.
„Veiklos buvo organizuojamos 1,5-2 metų vaikų grupėje. Ryto ratų
metu vaikučiai buvo kviečiami vienas kitam „įjungti“ šypsenas
apsikabinant, dalinantis auklėtojos padovanotais šypsenėlių
lipdukais. Visą savaitę taip pat buvo kalbama apie vaikų emocijas,
draugišką elgesį ir gerą nuotaiką, dainuojamos nuotaikingos
dainelės, kurių metu vaikučiai vieni kitus kutendavo, apsikabindavo
padovanodami geras emocijas. Pasakėlių skaitymo metu buvo
pasirinktos šią tematiką atspindinčios knygelės. Meninės veiklos
metu buvo akvarele spalvinami veideliai ant kurių vaško pagalba
buvo „paslėptos“ šypsenos. Laisvo laiko ir veiklų metu grupėje
skambėjo nuotaikinga klasikinė muzika. Smagu, jog šių užsiėmimų
metu ir patys mažiausieji džiūgavo galėdami įžiebti šypseną savo
draugų veiduose juos apsikabindami, dalindamiesi lipdukais,
tiesiog ištardami ačiū. Gerą buvo stebėti vaikų nuostabą išvydus
stebuklingai atsirandančią šypseną vaikų piešiniuose ir mėgaujantis
klasikine muzika“.

KAUNO SANATORINIS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠYNĖLIS“
Indrė Krasauskaitė ir Laimutė Jucevičienė, priešmokyklinio
ugdymo pedagogės.
„Pirmiausia, vaikai gamino šypsenėles (kirpo skrituliukus ir piešė
smagias nuotaikas). Su vaikais buvo aptarta kokios nuotaikos gali
būti ir, kad šypsena gali būti dovana kitam, kuri nieko nekainuoja.
Tuomet vaikai ėjo pas darželio darbuotojus: sporto mokytoją, šokių
mokytoją, valytoją, administraciją... vaikai dalino šypsenas
sutiktiems žmonėms, nes šypsenų vaikai prisigamino labai daug!
Viso to nebuvo gana, vaikai ėjo į lauką, dalino šypsenas praeiviams
(vaikams, seneliams, mokytojoms). Užsukome ir nustebinome
padovanodami šypsenas: parduotuvės darbuotojams, kirpyklos
darbuotojams, gėlių parduotuvės floristei, kavinėje... Visus sutiktus
bandėme nudžiuginti ir mums pavyko! Kavinėje atsidėkodami
mums davė pinigų nusipirkti saldainiams, o gėlių pardavėja
kiekvienam vaikui įteikė po rožę. Mums buvo labai gera dalintis
gerumu ir sulaukti tokio netikėtai malonaus atsako“.

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS”
Laura Zinkevičienė, auklėtoja.
„Manau, kad ši veikla ir nuotaikų padovanojimas buvo labai
įdomus ne tik vaikams, bet ir darželio bendruomenei. Ugdytiniai
kartu su auklėtojomis darė į fotosesiją, kurioje reikėjo netik šypsotis,
bet ir pasirinkti pagamintas šypsenas. Darželio soc. pedagogė
pakalbėjo su vaikais apie šypsenas, kodėl reikia šypsotis. Vaikų
atsakymai buvo labai įdomus ir netikėti. Manau, kad ši akcija buvo
įsimintina ir įdomi“.

KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJA
VIRŠUŽIGLIO IKIMOKYKLINIS SKYRIUS
Erika Ukinskienė, auklėtoja, Ernesta Murauskienė ir Vilma
Juščiuvienė, vyr. auklėtojos.
„Ugdytiniai dalijosi mintimis apie emocijų svarbą, stengėsi įvardinti
pavadinimus ir nuotaikas. Spalvino obuoliukus ir kūrė jiems emocijas
iš sagų. Obuoliukų šypsenos parodė vaikučių gerą nuotaiką ir
linksmai bendradarbiaujančius ugdytinius“.

„Ryto rato metu su vaikais kalbėjome apie emocijas, kam jos
skirtos. Vaikai įvardijo pagrindines ir jiems žinomas emocijas:
piktas, nuliūdęs, linksmas, nustebęs). Taip pat net patys savo
veideliais stengėsi atkartoti kaip kiekviena emocija atrodo.
Vėliau vaikams buvo pasiūlyta iš turimų priemonių (vienkartinių
lėkščių ir atspausdintų akyčių ir šypsenų/lūpų) sukurti kokias tik
nori emocijas. Taip vaikai kūrybiškai praleido laiką sukurdami
savo emocijas“.

„Su vaikučiais kalbėjome apie jausmus, emocijas. Apibūdinome
matomas emocijų pagalvėles ir diskutavome kada, kokias
emocijas mes jaučiame situacijose. Vėliau spalvinome pėdutes
laisvai pasirinktomis spalvomis ir joms suteikėme norimą emociją.
Nuspalvinus, šios pėdutės virto emocijų takeliu, kur šuoliukų
pagalba sportavome. Visa mūsų darbo eiga atsispindi nuotraukos
koliaže“.

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA
Dalia Laurinavičienė, psichologė.
„Ugdant vaikų gebėjimus įsivertinti savo emocijas, vidinius pojūčius,
mokant atpažinti kaip jaučiasi draugai, kiekvienai pradinukų klasei
buvo paruošta ,,Emocijų veidukai”. Mokiniai skatinami kasdien
stebėti savo emocinę savijautą. Išsirinkę vieną ar kitą iš šešių
pateiktų emocijų veidukų ir šalia prisegę savo vardą mokiniai turėjo
galimybę apibūdinti tos dienos nuotaiką, o savijautai pasikeitus –
perkelti segtuką su savo vardu ant kitos emocijos veiduko. Vaikai
mokėsi atpažinti ir įvardyti emocijas. Mokytojas ir draugai mato,
kuris moksleivis šiandien liūdi, piktas ar dėl ko nors nerimauja – taip
suteikiama galimybė padėti. Džiugino tai, kad gimnazijos
pirmokėliai savo vardus iškart prisegė šalia malonių emocijų –
pasidalino su klasės draugais, kuo didžiuojasi, kuo susidomėję, kuo
džiaugiasi.
Užsiėmimų 1-4 klasėse, kuriuos vedė socialinė pedagogė ir
psichologė metu mokiniai piešė, kaip jie jaučiasi ir savo laiškus su
piešiniais perdavė ,,laiškanešiui meškinui”. Po to mokiniai turėjo
galimybę pasinerti į vaizduotės pasaulį klausantis relaksacijos
,,Laiškanešys meškinas”.
Pokalbio-diskusijų metu ,,Kaip jaučiuosi būdamas penktoku?”
mokiniai įvardijo veiklas, aplinkybes ar jausmus, kurie juos išsekina ir
tuos dalykus, kurie suteikia energijos, praturtina ar tiesiog teikia
džiaugsmo. Paaugliai pasidalijo savo patirtimis, ką jie daro, kai
jaučia įtampą, kaip su ja susidoroja. Aptarti ir patikimi mokymosi
įgūdžiai. Užsiėmimo pabaigoje penktokai siuntė vienas kitam savo
šypsenas.
Gimnazijos bendruomenei psichologė parengė lankstinukus
,,SPALIO 10 DIENA – PASAULINĖ PSICHIKOS SVEIKATOS DIENA” su
rekomendacijomis, ką daryti, kad laimės jausmas būtų
patvaresnis…”.

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA
PRIEŠMOKYKLINĖ/MIŠRI GRUPĖ „PELIUKAI“
Daiva Aleknienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.
„Pravestos veiklos skirtos padėti vaikams išmokti suvokti, atpažinti,
įvardyti ir valdyti savo jausmus ir emocijas. Pagaminta priemonė
skirta vaikų emocijų pažinimui, kasdieniam gebėjimui įvardyti tai, ką
jaučia dabar, kokios emocijos juos valdo šiuo metu.
Veikloje ugdytiniai spalvino atspausdintus emocijų veidukus (piktas,
liūdnas, nustebęs, linksmas, išsigandęs), savo emocijas išliedami
spalvine išraiška: piktas veidukas – raudonas, linksmas veidukas –
šviesiai rožinė, melsva spalva, liūdnas veidukas – pilka spalva,....
Emocijos pavirto spalvotais veidukais. Veidukus nuspalvinus, iškirpus
ir perlenkus pusiau – suklijavome vienas prie kito tik viena puse ir
įklijavome juostelę. Vieną veiduką palikome tuščią (patiems
nusipiešti dar trūkstamą emociją). Pagamintą priemonę
prisiklijavome prie savo kėdučių. Priemonę naudojam kiekvieną
dieną ir kelis kart per dieną – tiek, kiek norime pasidalinti savo
išgyvenimais, jausmais.
Priemonė padeda mokytojai pamatyti kiekvieno vaiko išreikštus
jausmus. Skatina vaikus atvirai pasidalinti savo išgyvenimais,
jausmais ir patirtimis - skatina vaikų atvirumą, artumą, supratimą ir
palaikymą, nes vaikai pamatę liūdną veiduką, skuba pasiteirauti
kas nutiko. Atsivėrė net tie vaikai, kurie yra linkę užsisklęsti savyje.
Taip ugdomi vaikų bendravimo įgūdžiai: jie mokomi užmegzti ir
palaikyti santykius, spręsti konfliktus, išsakyti ir priimti kritiką“.

ŠIAULIŲ R. DRĄSUČIŲ MOKYKLOS
JUNGTINĖ UGDYMO GRUPĖ „BORUŽIUKAI“
Inga
Jonuškienė,
ikimokyklinio/priešmokyklinio
ugdymo
mokytoja.
„Vaikai kartu su mokytojomis visą savaitę vykdė įvairias veiklas:
kalbėjosi, žiūrėjo įvairius filmukus, piešė piešinius, gamino
emociukus, kuriuos padovanojo Drąsučių kaimo gyventojams.
Smagu buvo matyti besišypsančius žmones, tikimės, kad
padovanojome ne tik gerą nuotaiką, bet ir neblėstančią šypseną.
Labai džiaugiamės, kad galėjome prisijunti prie šios akcijos. Tai ne
tik vaikams davė didelę naudą, bet ir mums kaip pedagogėms“.

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „KLEVELIS“‘
Lina Stanaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė
„Dalyvaudami akcijoje per judrią, meninę, patyriminę veiklą,
pokalbius, žaidimus stiprinome ugdytinių psichinę sveikatą. Spalio 7
dieną paminėjome ir tarptautinę Šypsenos dieną. Akcijos metu
įstaigos ugdytiniai piešė piešinius vieni kitiems, gamino šypsenas su
palinkėjimais
draugams,
tėvams,
auklėtojoms,
įstaigos
darbuotojams. Organizavome linksmą rytinę mankštą, kurios metu
ugdytiniai patyrė daug teigiamų, džiugių emocijų. Ugdytiniai
gamino sveikuolių, rudeniškas šypsenas. Ugdytinių piešiniai,

šypsenos
skatino vieni kitus daugiau šypsotis, dalintis gera
nuotaika“.

KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS SKYRIAUS-PAGIRIŲ ADOMO
JAKŠTO DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Daiva Noreikienė, vyr. auklėtoja.
„Su vaikais buvo kalbėta apie baimę, vaikai įvardijo savo baimes,
jas išpiešė ant popieriaus lapo. Kartu su vaikais išsiaiškinome, kas yra
baimė, kokias jie turi baimes ir kaip jas galime prisijaukinti.
Pakabinome matomoje grupės vietoje (prisijaukinimui). Po kelių
dienų vaikų iniciatyva, šalia jų atsirado šviesūs, drąsinantys
piešinukai. Kartu su tėveliais buvo skaitoma „Šiltų švelnukų“ pasaka.

Taip pat su vaikais aptarėme, kas yra švelnukas, kaip jautiesi, kai jį
gauni ir kai dalini kitiems. Atpažinome džiaugsmo emociją ir kartu
su mamomis gaminome švelnukus. Vaikai jautėsi laimingi ir
patenkinti.
Su vaikais taip pat kalbėta apie pykčio emociją, kaip ji atsisipindi
mūsų veide, kūne. Kodėl pykstame, kaip įveikiame savo pyktį.
Klausėsi skaitomo pasakojimo „Katulis ir pykčio maišelis“. Vaikams
labai patiko vaidinti šią emociją. Išbandė du pykčio išveikos būdus:
išpūsti pyktį į maišelį, suplėšyti į smulkius gabalėlius popieriaus lapą.
Veiduose atsirado šypsenos, įvardino, kad vieniems pykčio neliko,
o kitiems vaikams, jis sumažėjo.
Labai svarbu su vaikais aptarinėti jų savijautą kiekvieną dieną.
Matau rezultatus jų tarpusavio santykiuose“.

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PAKALNUTĖ“
Irina Grinčenko, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
„Vaikų psichinę sveikatą stiprinome per gamtos pažinimą. Vaikai
susipažino su gyvomis būtybėmis „gyvalazdėmis“ Būti gamtoje,
pažinti gamtą – svarbiausias harmoningos vaikystės uždavinys, kurio
įgyvendinimas turi įtakos fizinei ir emocinei vaiko sveikatai.
Bendravimas su gamta teikia neįkainojamos naudos pažintinei,

emocinei, socialinei vaiko raidai, mažina įtampą, skatina sutelkti
dėmesį“.

Žaidėm žaidimą „Atspėk emociją“. Vaikai paeiliui bandė išreikšti
emocijas, kurias bandė atspėti kiti vaikai. Reikėjo rankomis
užsidengti veidą, o patraukus rankas nustatyti veido išraišką,
atitinkančią kokią nors emociją. Vaikai spėliojo kokį jausmą dabar
jaučia vedantysis.
Užsiėmimas „Kaip atrodo emocijos?“ Kartu su vaikais žiūrėjome į
save veidrodyje, keitėme veido išraiškas, taip bandėme išreikšti
skirtingas emocijas-liūdesį, pyktį, džiaugsmą, meilę, nuostabą ir t. t.
Piešėme įvairias emocijas. Dėliojome emocijas iš akmenukų,
rudeninių lapų; piešėme kreidelėmis; piešėme ant akmenukų, ant
žemės ir kt..
Žaidėme žaidimą „Ką tu girdi?” Emocijos keičia ne tik veido išraišką,
bet ir balso toną. Pabandėme pasakyti tą pačią frazę, pavyzdžiui
“Labas rytas”, „Skanaus“, „Viso gero“ skirtingomis intonacijomis
(liūdnai, linksmai, piktai, nustebusiai, skausmingai, susirūpinusiai ir
t.t.) ir bandėme atspėti ką jaučia sakantys. Vėliau susikeitėme
vaidmenimis.

Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“
Oksana Dunovskaja, mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio
ugdymo programą.
„Spalio 7-10 dienomis „Vyturėlių“ priešmokyklinėje grupėje vyko
akcija „Padovanokim gerą nuotaiką ir šypseną!“ Vykdytos veiklos:

Užsiėmimas „KOMPLIMENTŲ RATAS“. Vaikai susėdo į ratą. Pirma
pradėjo auklėtoja, padavė šalia sėdinčiam vaikui į rankas
„šypsenėlės“ ženkliuką ir pasakė vaikui komplimentą: „Aš myliu
tave. Tu esi rūpestingas!”. „Šypsenėlės“ ženkliukas keliavo ratu, iš
vieno vaiko rankų į kitas. Vaikai iš eilės pasakė ką nors gero –

komplimentą šalia esančiam draugui. Svarbu, kad visi užsiėmime
dalyvaujantys vaikai sulaukė komplimentų.
Užsiėmimas „Jausmų piešimas“. Grupėje aptarėme, ar galima
jausmus susieti su spalvomis? Kokios spalvos tinka kokiems
jausmams? Po to piešėme džiaugsmą, liūdesį, pyktį, baimę...
Aptarėme spalvų pasirinkimą.
Užsiėmimas „Rankos su emocijomis“. Žmogus yra ypatingas tuo,
kad jis patiria daug emocijų. Paprastai emocijos matosi iš veido.
Mimika - tai galimybė išreikšti emocines būsenas veido išraiškomis.
Bet emocijas galima parodyti ir kitaip, pavyzdžiui, rankomis. Su
vaikais bandėme parodyti rankomis: džiaugsmą, pyktį, baimę,
liūdesį, meilę, draugiškumą, neapykantą.
Fizinis žaidimas „Magnetinės kūno vietos”. grojant muzikai vaikai
vaikščiojo patalpoje. Po signalo, vedėjas sakydavo, kuri kūno vieta
tapo “magnetu”: dešinė ranka, kairė koja, nosis, pilvas ir pan. Vaikai
porose turėjo suglaudžia “magnetines” vietas“.

