
LAUKO EDUKACINIŲ ERDVIŲ KŪRIMAS DARŽELYJE 

 

Mokslininkai pateikia tokį edukacinės aplinkos apibrėžimą: tai yra dinamiška informacinė 

mokymosi veiklos erdvė, sukurta ir veikiama ugdytojo bei sąlygota ugdymo tikslo, jį atitinkančio turinio ir 

jo įsisavinimą paremiančių ugdymo formų, metodų bei priemonių, taip pat kitų toje aplinkoje esančių daiktų 

ir subjektų, turinčių kokią nors įtaką besimokančiajam, edukacinei informacijai ir/ar jos sklidimui iki 

besimokančiojo (J. Melaikienė). Edukacinė aplinka turi turėti edukacinį poveikį individui ir kurti edukacinę 

vertę, t. y. edukacinėmis priemonėmis įgalinti besimokantįjį spręsti jam kylančias gyvenimo ir veiklos 

problemas. Edukacinės aplinkos gali būti natūralios (pvz., edukacinė aplinka šeimoje, kai pasinaudojama 

natūralia situacija, joje išryškinant edukaciniam poveikiui palankius aspektus), taip pat dirbtinės, specialiai 

organizuotos (pvz., ugdytojo kuriama edukacinė aplinka). Edukacinės aplinkos daromas poveikis vaikui: 

 Skatina vaikų pojūčius. Edukacinės erdvės, kurių aplinkose naudojamos kelios 

tekstūros, padeda vaikams patirti ir pažinti aplinką įvairiais jutimo organais. Kognityvinių gebėjimų 

skatinimas, leidžia suprasti skirtingų objektų matmenis regėjimo ir lytėjimo pojūčiais, taip sustiprinant 

įspūdžių srautą. 

 Provokuoja jo smalsumą. Pati erdvė gali tapti veiksniu, padedančiu sužadinti 

žmogaus norą domėtis, tyrinėti, pažinti ir pan. Edukacinė erdvė yra edukacinės aplinkos sudedamoji dalis, 

kuri, vaikui mokantis formuoja asmenybę. Materialiosios aplinkos sąlygos, kurias kuria vaiko ugdytojas 

kaip edukacinės aplinkos kūrėjas, skatina vaiko norą ir siekį įgyti žinių, patirti ir pažinti aplinką įvairiais 

jutimo organais.  

 Palaiko pagrindinius socialinius fizinius poreikius.  

 Provokuoja sąveiką tarp vaiko ir aplinkos šaltinių. Remiantis skirtingu erdvės 

suvokimu, erdvės gali turėti užkoduotas socialines reikšmes, kurios priklauso aplinkos ir kultūros kurioje 

žmogus gyvena. 

 Palanki tarpusavio sąveikai. Didelis dėmesys turi būti skiriamas viešų erdvių 

kūrimui, nes jose vyksta socialinė sąveika, plėtojasi tarpusavio santykiai, todėl edukacinė erdvė turi būti 

patogi jos vartotojams, ypač pabrėžiami daugiafunkciškumo, mobilumo aspektai.  

 Sudaro sąlygas įvairiems žaidimams. 

 Skatina esminių gebėjimų raidą. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai nemažai laiko praleidžia veikdami ir 

žaisdami lauke. Čia jie kaupia patirtį visais pojūčiais: jie liečia, uosto augalus, žolę, mėgaujasi saulės 

spinduliais. Lauko aikštelėje plečiasi vaikų vaizduotė ir išradingumas, ši erdvė leidžia jiems patenkinti 

tokius paprastus, bet labai svarbius poreikius: lipti, šokti, bėgti, suptis, rėkti, voliotis, slėptis ir dar daug 

kitų. Kaip žinoma, viso to (na, beveik) visiškai arba iš dalies negalima daryti uždaroje erdvėje. O štai lauke 

mažieji pajunta laisvės, nuotykių, rizikos, eksperimentų ir tiesiog vaikystės skonį. 

Lauko edukacinės erdvės suteikia galimybes prasmingai ir įdomiai leisti laiką lauke, gamtoje. 

Vaikų kūrybiškumui ir pojūčiams atverti reikalinga jauki darželio lauko edukacinių erdvių aplinka. 

Šiuolaikiniai vaikai dažniausiai per mažai žaidžia arba nemoka žaisti, mažai laiko praleidžia lauke, neturi 

galimybės kurti patys, pasireikšti vaizduotei (gauna jau paruoštą informaciją). Kasdieną būnat lauke 

stiprinama vaikų fizinė sveikata, vaikai grūdinasi. Žaisdami, sportuodami, vaikai auga sveikesni ir stipresni 

– laipiodami, šokinėdami, kybodami jie natūraliai lavina kūno raumenis. Be to, būdami kartu su kitais 

vaikais, jie mokosi bendrauti, atranda vis naujus dalykus. Fizinė veikla padidina vaiko sumanumą ir 

stiprybę.  



              

Žaidimų metu (tiek lauke, tiek ir uždarose patalpose) lavinami kiekvieno vaiko asmeniniai 

įgūdžiai. Vaikas mokosi prisitaikyti prie skirtingų situacijų stebėdamas kaip elgiasi kiti, planuodamas bei 

mąstydamas. Jau susitikus žaidimų aikštelėje ir pasiskirstant vaidmenis, veikiant komandoje vaikai vysto 

savo socialinius įgūdžius. Pačių sugalvotose žaidimų situacijose jie mokosi pasitikėti savo gebėjimais. 

Pasiskirstymas vaidmenimis taip pat ugdo vaiko gyvenimo pažinimą. Vaikams mokantis kopti / lipti 

(laiptais, laipynių skersiniais), jie ugdo fizinę ir protinę koordinaciją, gali mokytis skaičiuoti. Žaidimas 

padeda, kai reikia mokytis spręsti konkrečias, praktines ir abstrakčias matematines užduotis. Žaidimų ir 

fizinės veiklos metu vaikai ugdo erdvinę sąmonę, stebėdami ir įsivaizduodami įvairius dalykus. Jie taip pat 

išmoksta matyti santykį tarp įvairių dydžių. Žaisdami lauke vaikai lavina bei plečia akiratį, susipažįsta su 

artimiausia juos supančia aplinka, gamtos pasauliu. Vaikai domisi juos supančiu pasauliu, gamta, mokosi 

stebėti reiškinius, atranda naujus dalykus. Augdami vaikai susipažįsta su savo kūnu ir fiziniais gebėjimais 

bei tuo, kaip skirtingos kūno dalys gali būti naudojamos. Gebėjimas mąstyti, kalbėti, vartoti žodžius, pažinti 

naujas kalbas, vystosi vaikams žaidžiant kartu. Kalbiniai įgūdžiai vystosi ir toliau visos vaikystės metu, 

skirtingoje aplinkoje susitinkant su suaugusiais ir kitais vaikais. 

Ugdytojai kaip edukacinių aplinkų kūrėjai turi labai dėmesingai stebėti, kaip besimokantieji 

veikia savosiose aplinkose. Edukacinės aplinkos, užtikrinančios mokymosi sėkmę, vadinamos 

konstruktyviomis aplinkomis. Jas apibūdina tokios charakteristikos: refleksija, motyvacija, kontekstas, 

savireguliacija ir savikontrolė, bendradarbiavimas ir partnerystė. Vadinasi, edukacinė aplinka turi būti 

kuriama taip, kad besimokantysis galėtų ja pasinaudoti. Tokį požiūrį atitinka besimokantįjį įgalinančios 

edukacinės aplinkos samprata: tai tokios edukacinės aplinkos sukūrimas, kurios kompetencinės, 

psichologinės, materialiosios – organizacinės sąlygos suteikia kiekvienam besimokinančiajam mokymosi 

galios ir turi įtakos sėkmingam mokymuisi. Įgalinanti aplinka yra taip organizuota taip, kad individas šioje 

aplinkoje jaustųsi pajėgus efektyviam asmeniniam tobulėjimui, realizuojamam per mokymosi pastangas (J. 

Melaikienė). 



             

Kuriant edukacines lauko erdves, skatinančias įvairių vaikų užimtumą lauke, būtina įvertinti 

tai, kad:  

 be edukacijai ir žaidimams skirtos įrangos, reikalinga ir ramesnei veiklai skirta vieta su 

suoliukais ir stalais, kur suaugę bei vaikai galėtų atsisėsti ir pailsėti; 

 oro sąlygos ne visada palankios (sniegas, lietus ar karšta saulė), kurių galima išvengti 

neprarandant galimybės būti lauke, jei yra įrengta pastogė / pavėsinė. 

          

Visa tai galime padaryti skatinant darželio bendruomenę, vaikų tėvelius kurti šias erdves, 

inicijuojant lauko edukacinių erdvių, priemonių kūrimą, organizuoti jose vaikų ugdymo(si) procesą, skleisti 

gerąją darželio edukacinių erdvių kūrimo ir ugdymo(si) jose patirtį (patirties skleidimas ne tik tarp įstaigos 

pedagogų, bet ir miesto ar net šalies). Ką mes turime: 

 dirbtinis kalnas, kad žiemą vaikai nuo jo galėtų čiuožinėti; 

 tėvelių dėka praturtintos grupių lauko aikštelės (iš medžio išdrožtos eglutės, iškelti inkilėliai, 

atnaujinti lauko žaislai); 



 stadionas, krepšinio aikštelė; 

 mediniai rąstai, lavinantys koordinaciją ir judėjimą; 

 mediniai nameliai, lavinantys vaikų saviraišką, kūrybiškumą, kalbos raidą; 

 naujas edukacines aplinkas – organizuojamos ekskursijos, išvykos; 

 tuneliai ir labirintai, skatinantys vaikų judėjimą lauke (pvz., iš mažaūgių susodintų tujų 

padarytas labirintas, didesnėje erdvėje nukastas sniegas – suformuotas labirintas ir pan.); 

 žalia stotelė – edukacinis daržas, gėlynai, leidžiantys vaikams auginti, stebėti, pažinti 

augalus (iš sudžiovintų vaistažolių žiemą galima pasidaryti arbatos gėrimo valandėles, 

išsiaiškinti teikiamą jų naudą); 

 labai praverstų vaismedžių sodas (žemaūgiai medeliai, krūmai); 

 skirtingų tekstūrų pasivaikščiojimo takai (sveikatos grūdinimas). 

          
 



           

 

Kuriant edukacines erdves, galima tinkamai išnaudoti ir informacines technologijas, pvz., 

praturtinant edukacines erdves QR kodais (tai gali būti ne tik įstaigos viduje, bet ir lauko erdvėse, pvz., 

nuorodos apie augalus), nuorodomis į augalų ir gyvūnų atpažinimo programėles ar panaudojant 

išmaniuosius telefonus panaudojant 3D formatą (kai kuriuos ropliai, ar net dinozaurai).  

Visuomet džiaugiamės tėvų bei darbuotojų iniciatyvomis ir idėjomis, turtinant lopšelio – 

darželio aplinką įvairiomis priemonėmis, įrengiant naujas edukacines erdves (erdves, kurias būtų galima 

panaudoti visais metų laikais). Glaudus bendradarbiavimas ir bendruomeniškumas – tai galinga varomoji 

jėga, vedanti link įdomaus ir kokybiško mūsų vaikų ugdymo(si).  
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