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Kiekvieną dieną pasaulis sparčiai tobulėja, vystosi ir keičiaisi. Kiekvieną minutę didėja 

informacijos srautai, didelę dalį gyvenimo užima informacinės technologijos, todėl keičiaisi 

kultūriniai ir socialiniai žmonių gyvenimo įgudžiai.  

Atsižvelgiant į švietimo sistemos elementus yra ne vienas veiksnys, kuris daro įtaką 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus mokinių pažangumui. Tačiau, mano manymu, šios 

amžiaus grupės ugdyme vienas reikalingiausių ir svarbiausių dalykų – grynas oras bei ugdymąsis 

jame, todėl nusprendžiau išbandyti pritaikyti lauko pedagogiką muzikos pamokose su 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. 

Jau Antikos laikais buvo pastebėta, kad gamtos įtaka daro teigiamą poveikį vaikui ir 

tolimesniam sėkmingam vystimuisi. Dar tais laikais buvo pastebėta, kad žmogus turtėja 

stebėdamas, tyrinėdamas, mąstydamas ir matydamas, todėl vakarais Atėnų gyventojai su vaikais 

eidavę į laukus pasiklausyti žiogų čirškimo, paukščių giedojimo, upelių čiurlenimo. V. 

Lamanausko teigimu (2005), kuo geriau žmogus pažįsta gamtą, tuo labiau individualėja, tuo labiau 

stiprėja jo ryšiai su gamta. Žmogaus asmenybė negali pilnavertiškai vystytis atskirta nuo jį 

supančios gyvosios aplinkos. 

Atlikus tyrimus Didžiojoje Britanijoje pastebėta, kad vaikai augantys šiuolaikinėse 

šeimose, turi labai mažai galimybių stebėti ir tyrinėti juos supančią natūralią ir gamtinę aplinką. 

Šis dalykas labai trukdo vystytis vaiko socialiniams gebėjimams bei ilgalaikėje perspektyvoje daro 

įtaką fizinės bei emocinės sveikatos vystymuisi ir raidai. „Dabar mokyklos ugdymo programoje 

yra įtraukti ugdymo lauke elementai tik dėl to, jog mokytojai supranta buvimo lauke vertę ir naudą. 

Orientavimasis vien tik į akademinius pasiekimus nustumia į šalį galimybę su vaikais pabūti lauke 

ir mokytis iš patyrimų už klasės durų, o būtent tai vaikams, kaip asmenybėms turėtų teigiamą 

poveikį visą likusį gyvenimą“, – teigia Plimuto universiteto (Didžioji Britanija) mokslininkė Sue 

Waite. 



Vienas iš pagrindinių būdų pažinti gamtą – planuoti veiklas lauko aplinkoje, nes joje 

ugdymas gali vykti be ribojimų, tyrinėjant ir supažindinant vaiką su jį supančiu pasauliu. Kaip 

teigia visame pasaulyje žinoma lauko pedagogikos specialistė iš Škotijos Juliet Robertson, lauko 

pedagogikos mokymo(si) kryptis minima jau XIVa. Dar tais laikais buvo pastebėta, kad buvimas 

lauke daro teigiamą įtaką vaikų vystymuisi. 

J.W. Smith 1995 metais įgyvendimo tarptautinį lauko pedagogikos projektą 

(National Outdoor Education Project), kuriame bandė išsiaiškinti ryšį tarp mokymo mokykloje ir 

lauke. Ji teigė, kad lauko pedagogika tai mokymasis lauke ir apie lauko aplinką, o taip papildoma 

įprastinė mokymosi programa patirtiniu ugdymu. 

Atliktas tyrimas Švedijoje (Bondestam, 1994), atskleidė, kad ikimokyklinio amžiaus 

vaikai, kurie bent 6 valandas per savaitę leidžia lauko aplinkoje, daug rečiau serga ir praleidžia 

darželį dėl ligos. Taip pat buvo nustatyta, kad tokie vaikai pasižymi daug geresne fizine bei 

psichine sveikata, geba geriau koncentruotis ir susikaupti, jų stambiosios motorikos raida yra daug 

greitesnė. Dar vienas tyrimas (Studtmann ir Herrington, 1998) antrina pirmajam, nes rodo, kad 

buvimas lauke skatina emocinę, socialinę bei kognityvinę vaikų vystymosi raidą, taip pat ištirta, 

kad vaikai lauke mažiau konfliktuoja ir tyčiojasi vieni iš kitų. 

Taip pat labai svarbu, kad dirbant viduje vaikai naudojasi ir dalinasi tais pačiais daiktais, 

todėl periodiškai sklinda virusai. Lauko pedagogikos modelyje nenaudojami žaislai, nes čia 

svarbiausios erdvės. Tai gali būti miškas, parkas, ar tradicinis darželio kiemas, - sako D. 

Urbonavičienė. ,,Miško mokyklos“ direktorė mini, kad mėgstamiausias jos šukis - ,,good teachers 

play more“ (,,geri mokytojai žaidžia daugiau“). Tai reiškia, kad ikimokykliniame ugdyme 

žaidimas yra tai, kas sudaro galimybes mokytis bei suteikia motyvacijos, taip pat rodo, kaip galima 

akademinius dalykus paversti žaidimu ir taip mokytis. 

Apibendrinant, ugdymo procesas paprastuose ir lauko darželiuose labai skiriasi ne tik savo 

aplinka, bet ir pačiu mokymo(si) procesu. Įprastuose darželiuose didžiąją dienos dalį vaikai 

leidžia patalpose,o lauko darželyje – didžiąją dalį dienos lauke. Mokymasis lauke supažindina 

vaikus su gamta, juos supančiu pasauliu, leidžia atsiskleisti jų kūrybiškumui ir savitumui.  

Manau, kad įtraukiant lauko pedagogiką į ugdymo procesą galime pasiekti labai 

gerų rezultatų vaikų vystymosi raidoje, nes švarus oras ir aplinka skatina gerą vaikų savijautą, 

fizinę ir psichinę raidą. Ekstremalių situacijų atveju (karantino laikotarpiu), bent dalį ugdymo 

perkėlus į lauką, palengvėtų ugdymo institucijų veikla, sumažėtų virusų paplitimas. 



Lauko pedagogikos pritaikomumas Lietuvoje. 

Lietuvoje lauko darželiai pradėti steigti daug vėliau nei Skandinavijos šalyse – tik 

2014 metais. Pirmajį darželį Lietuvoje įkūrė Ieva ir Žilvinas Karpiai. Anot darželio įkūrėjų, mintis 

įkurti lauko darželį jiems kilo dėl to, nes jie puikiai pažįsta skandinavišką gyvenimo stilių. Ieva ir 

Žilvinas Karpiai mini, kad lauko darželius renkasi tie, kas labai myli gamtinę aplinką ir aktyvų 

gyvenimo būdą. Anot Ž. Karpio, jis uždavė sau klausimą : ,,ar reikės laukti kol kas nors sukurs 

lauko darželį dėl jo vaiko, ar jis pats turės imtis šios iniciatyvos“. Tokiu būdu ir gimė pirmasis 

lietuviškas lauko darželis Vingio parke.  

Šiuo metu lauko darželiai Lietuvoje veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Smiltynėje, 

Giruliuose, Kazlų Rūdoje ir kituose Lietuvos miestuose. Iš viso šiuo metu jų yra 13. 

2020 – ieji metai propoguojantiems lauko pedagogika Lietuvoje tapo tikrai išskirtiniai. LR 

seimas 2020 metais pritarė sprendimui reglamentuoti lauko darželių veiklą. Pavyzdžiui, 

Skandinavijos šalys šį ugdymo metodą pradėjo taikyti dar septintame dešimtmetyje ir tai tapo tų 

šalių pasidižiavimu bei kasdienybe. LR seimo sprendimas patvirtinti lauko darželių veiklą rodo 

didelį žingsnį į priekį, pasitikėjimą bei priimtinesnį ir kintantį požiūrį į lauko pedagogikos modelį. 

Kaip pasakoja lauko pedagogiką propoguojančios ,,Miško mokyklos“ Giruliuose direktorė 

D. Urbonavičienė, tai jau svarbūs pirmi žingsniai link pasikeitimo, tačiau pedagogus ruošiančios 

aukštosios mokyklos dar nerengia specialistų, dirbančių pagal lauko pedagogikos modelį. Taip pat 

ji teigia, kad dingsta susiformavęs požiūris, kad lauko darželiai skirti tik laisvų pažiūrų tėvų 

atžaloms, tačiau vis dar reikia kartoti, kodėl vaikams svarbu ir reikalinga daug laiko praleisti lauke. 

Lauko mokyklos direktorė mano, kad susidomėjimas lauko pedagogika Lietuvoje išaugo dėl to, 

kad žmonės pradėjo suprasti ekologijos prasmę, vertinti gamtą bei jos svarbą mūsų gyvenime. Tai 

tapo tarsi užkrečiantis madingas virusas keisti savo gyvenimo įpročius. Taip pat, didelis 

nusivylimas matomas stebint tradicine švietimo sistema, kurioje orientuojamasi į pasiektą 

rezultatą, o vaikų kūrybiškumas yra nustumiamas į šalį. Trečias dalykas, kuris išaukština lauko 

pedagogiką anot D. Urbonavičienės yra daug mažesnis vaikų sergamumas nei darželiuose bei 

mokyklose, kur vaikai sėdi klasėse, o jose trūksta tyro oro.  

D. Urbonavičienė pastebi, kad anksčiau žmonės Lietuvoje galvodavo, jog lauko darželiai 

yra skirti ,,hipsterių“ vaikams,  kitokiems nei visi, tačiau dabar pastebima  tendencija, kad šie 

standartai Lietuvoje kinta. ,,Pastebiu, kad jei pradžioje iš tiesų ateidavo idėjiniai, giliau ekologija 

ar lauko pedagogika besidomintys žmonės, bet dabar šis nusistovėjęs požiūris keičiaisi: ateina, 



apsidairo, ir lieka, net tie, pernelyg nesigilinantys į lauko pedagogikos filosofiją, nes tiesiog mato, 

kad tai gera vieta vaikams“, - sako ji. 

Apibendrinant, ugdymas lauko aplinkoje Lietuvoje po truputį ,,išlenda į šviesą “ ir 

populiarėja. Tenka sutikti vis daugiau pažįstamų, kurie pasakoja apie savo giminaičius ar 

draugus, kurie leidžia savo atžalas į darželį, kuriame ugdymas vyksta lauko aplinkoje. Mano 

manymu, po truputį dingsta mitas, jog lauko darželiai yra skirti tik žmonėms ,,prie meno“ arba 

juos lanko tik vaikai, kurie yra sunkiai valdomi ar hiperaktyvūs. Manau, kad lauko ugdymas 

tinkamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ažiaus vaikams ir jis turėtų būti įtraukiamas į visų 

darželių programas, nes lauke vaikai yra laimingi, jie susipažįsta su aplinka, gryname ore noriau 

įsitraukia į ugdymo (si) procesą.  

     Ugdymas lauke – galimybė kurti, pažinti, atrasti. 

Laukas – puiki aplinka atrasti, kurti, tyrinėti pažinti, kaupti patirti, o darželio kiemas 

– aplinka, kurią vaikais atėjęs pamato pirmiausiai. Šioje artimoje aplinkoje slepiasi labai daug 

nepažintų bei neatrastų veiklų, apie kurias dažniausiai nei nesusimąstome. L.Jankauskienės (2006) 

teigimu, vaikams svarbiausia yra ne žinios, bet didelis noras veikti, turėti pasirinkimo laisvę, 

patenkinti poreikius, kuriuos suteikia gamta. 

Lauke slepiasi daug spontaniškumo, kūrybiškumo, improvizacijos, nes čia mes 

galime bėgti, klausyti, lipti, šokinėti, šukauti. Trumpai tariant – kūrybiškumas ir laisvė čia ima 

viršų. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai savo patirtį kaupia per įvairias veiklas ir 

jų formas. Viena iš svarbiausių ir artimiausių vaikui – veikla ir užimtumas gamtoje, lauko 

aplinkoje. Anot J.V.Gėtės, gamta – vienitelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas.  

Pasak Lansbergienės ir Jankauskienės(2004), ugdymosi erdvė lauko aplinkoje turi 

būti tokia turtinga, kad suteiktų vaikui galimybę pažinti pasaulį bei ugdyti kuo įvairesnius 

asmeninius gebėjimus. Jų nuomone, vaikui ugdymuisi svarbią įtaką turi tiek mikro (grupė, salė), 

tiek ir makro (aikštelės, kiemas, vietovė) aplinka. 

Gilbertson, Bates (2006) nuomone, lauko pedagogika iliustruojama lytėjimu, garsu, 

motorika, intuicija. Ugdymą lauke galima išskirti į mokymąsi pasitelkiant atradimus ir mokymąsi 

pasitelkiant mus supančią aplinką. Visa tai apsijungia į patyriminį mokymą(si), kai vaikų žinios 

yra įgyjamos per tam tikrą patirį. 

Kai tegia Dodge (2007), lauko aplinka praplečia vaikų ugdymo(si) aplinką, nes 

vaikai randa ką tyrinėti lauko aplinkoje. Jo nuomone, lauko žaidimai yra reikalingi vaikų fizinei 



sveikatai. Žaidimai lauke yra ,tarsi, natūrali tyrinėjimo vieta, kurioje vaikai gali tyrinėti ir pažinti 

gamtą. Dodge teigia(2008), kad pedagogo vaidmuo lauko ugdyme yra kalbėtis su vaikais, skatinti 

juos tyrinėti, atrasti. 

Pasak V.Lamanausko (2008), per gamtą ir natūralią aplinką ikimokyklinio amžiaus 

vaikai supranta ir išgyvena pasaulį, kuris juos supa. Pagrindinė vaiko veikla – žaidimas, vienas 

svarbiausių veiksnių, darančių įtaką vystymuisi. 

Kaip teigia Unal (2009), gamta vaikui suaktyvina sensorinius gebėjimus, kurie yra 

labai svarbūs patyriminiam ugdymuisi. Žaidimai lauke aktyvina ne tik fizinę, bet ir psichinę vaikų 

raidą, kuri padeda ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų emociniam ir pažintiniam 

vystymuisi.  

Apibendrinant galiu pasakyti, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai 

lauko aplinkoje lavina įvairius savo gebėjimus: vystosi fiziskai, lavina koordinaciją, kūrybiškumą, 

patiria artimą ryšį su juos supančia aplinka, susipažįsta su gamta, bendrauja ir bendradarbiauja 

tarpusavyje.  

Svarbu, kad ugdydamiesi lauke vaikai tampa fiziskai aktyvesni, emociškai stipresni, 

lavina savo smulkiąją ir stambiąją motoriką, įgauna daugiau pasitikėjimo savimi, sustiprina 

artimą ryšį su gamta. Svarbu, kad visuomenė pradėtų keisti požiūrį į ugdymą lauke, nes praleistas 

laikas lauko aplinkoje yra naudingas vaiko tolimesnei raidai ir vystymuisi. 

 

PAVYZDINĖS PEDAGOGINĖS VEIKLOS LAUKO APLINKOJE 

Muzikinė popietė ,,Pavasario paveikslas“. 

Šios pamokos tikslas – gebėti išgirsti ir įvardinti garsų įvairovę pavasario gamtoje, 

mus supančioje aplinkoje, sustiprinant jautimus vaizdais ir muzikos garsais. Šiame užsiėmime 

svarbu patikrinti ne vaikų žinias, bet pamatyti mažo žmogaus jautrumą gamtai ir aplinkai, leisti 

būti jam laisvam ir kūrybiškam.  

Šio užsiėmimo metu keliami tokie uždaviniai: 

 Išgirsti ir pajusti garsų įvairovę gamtoje, kasdienėje aplinkoje. 

 Improvizuoti, būti laisviems. 

 Laisvai ir spontaniškai reikšti savo nuotaiką, idėjas bei mintis. 

 Susikaupti, mokytis būti tyloje ir ramybėje. 

 Ugdyti meilę gamtai ir mus supančiai aplinkai. 



 Užsiėmimų metu gauti kuo daugiau teigiamų emocijų. 

 Skatinti stebėti ir pajausti gamtoje vykstančius reiškinius, juos išgirsti ir įvardinti. 

Pirmiausia, vaikams buvo paleidžiamas garsas iš grotuvo, o vėliau parodomas paveiksliukas 

plančetinio kompiuterio ekrane. Vaikai turėjo pasakyti, ar matomas vaizdas ir garsas tinka 

pavasariui, ar tai priskiriama kitam metų laikui. Pavyzdžiui, vaikai klausėsi pūgos garsų, o 

ekranuose matė besmegenį, arba girdėjo jūros bangas, o ekranuose matė pleže besideginančius 

žmones, arba girdėjo čežančius lapus, o matė mišką su nukritusiais medžių lapais. Priskyrę 

šiuos vaizdinius ir garsus kitiems metų laikams jie išgirdo paukščių čiulbėjimą, o ekranuose 

matė pražydusias žibutes, sprogstančius medžius. Panaudojus minčių žemėlapius, vaikai 

susipažino su pavasariu, jo gamta ir skleidžiamais pavasario garsais.  

Antroji užduotis – 10 minučių vaikai turėjo vaikščioti po darželio kiemą tyloje ir 

klausyti pavasario gamtos garsų, siejant juos su vaizdiniais. Tikslas- išgirsti ir pamatyti jų kuo 

daugiau pavasario gamtoje. Sugrįžus visiems vaikams prie suoliukų ir toliau žaidėme žaidimą 

,,Tylos karalius“. Tada kartu su mentore išdalinome vaikams A4 formato popieriaus lapus bei 

piešimo priemones. Davėme užduotį: visus garsus, kuriuos vaikai išgirdo, turėjo perteikti ir 

pavaizduoti popieriaus lape.  

Trečioji užduotis – refleksija. Piešinius esančius popieriaus lape vaikai 

pademonstruoja grupės draugams judesiais bei garsais. Tam naudojama kūno plastiką bei garsų 

pamėgdžiojimo technika. 

Kūrybinės veiklos darželio kieme 

Pirmiausia, kviečiamas vienas vaikas, kuriam ausinukyje pateikiamas pavasario gamtos 

garsas ( įvairūs paukščiai, čiurlenantis upelis, švelnus vėjelis, lietutis, bitutės ir pan). Išgirdus 

garsą, vaikas jį turi pavaizduoti, arba garsų pamėgdžiojimu perteikti kitiems savo grupėms 

draugams. Vaikas, kuris įvardina teisingą atsakymą eina klausyti kito garso ir imituoja jį savo 

draugams. 

 

Antroji užduotis buvo parinkta vaikų kūrybiškumui skatinti. Būdami lauke ir 

stebėdami pavasarėjančią gamtą vaikai klausėsi A. Vivaldžio ,,Pavasario“ iš ciklo ,,Metų laikai“. 

Vaikams vėl buvo išdalinti balti popieriaus lapai su guašu, kuriuose jie turėjo nupiešti vaizdus, 

kuriuos jiems sukėlė pavasarėjanti lauko aplinka bei A. Vivaldi muzika. ,,Metų laikų“ dalis 

,,Pavasaris“ padėjo vaikams kuriant ir kūrybiškai išreiškiant pavasario vaizdinius spalvomis. 



 

  

Muzikos instrumentų kūrimas lauko aplinkoje iš gamtinių medžiagų ar daiktų, esančių 

lauke, žaidžiant žaidimą ,,Negyvenama sala“ 

Šios užduoties tikslas – skatinti vaikus matyti aplinką, gamtą, juos supantį pasaulį, 

domėtis šalia esančiomis gamtinėmis medžiagomis bei daiktais, didinti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą. Ši užduotis išmokys vaikus tyrinėti, o taip bus 

skatinamas patyriminis ugdymas(is). 



Pamokėlės metu keliami tokie uždaviniai: 

 Mąstyti kūrybiškai, elgtis spontaniškai. 

 Pažinti aplinkinį pasaulį 

 Domėtis gamtine aplinka, norėti tyrinėti ir pažinti. 

Pirmiausiai, darželio kieme vaikams buvo pristatyta viena muzikos instrumentų 

grupė – mušamieji instrumentai. Vaikai išbandė kaip skamba iš darželio salės atsinešti marakasai, 

tamburinai, lazdelės, kastanjetės, barškučiai, kiaušinukai, būgneliai, metalofonai, trikampiai.  

Išsirinkę instrumentą pagal savo norą ir mėgstamą skambesį, vaikai grojo jau jiems 

pažįstamą kūrinį Tzadik Katamar ,,Israeli Folk Dances“.  

Baigus groti vaikams pasakoma, kad netrukus jie visi kartu bus nuskraidinti į 

negyvenamą salą, kurioje šių instrumentų nebus, tačiau ten jiems reikės groti tą patį kūrinį, tačiau 

su kuo? 

 Užduotis vaikams – per 20 minučių darželio teritorijoje rasti gamtines medžiagas ar buities 

daiktus, kuriuos galime paversti ritminiais mušamaisias instrumentais. 

Su mentore buvome labai nustebintos, nes vaikai instrumentais pavertė įvairius 

pagaliukus, akmenukus, kibirus, indukus, nusileidimo čiuožyklas, smėlio dėžėje esančius žaislus. 

Su šiais jų pačių kurtais instrumentais grojome tą patį kūrinį ,,Israeli Folk Dances“. 

 



  

 



Atpalaiduojančios (terapinės) muzikinės veiklos lauko aplinkoje, skatinančios 

kūrybiškumą ir gamtos pajautimą. 

Būti ryšyje su savimi ir mus supančiu aplinkiniu pasauliu – tai, ko siekia kievienas žmogus, 

net pats to nesuvokdamas. Šį jausmą patirti gali padėti muzika, nes jos pagalba atsiskleidžia 

kievienas žmogus, jo savitumas, kūrybiškumas. Muzikos pagalba galime bendrauti vieni su kitais, 

augti ir tobulėti, nes per muzika vyksta gyvenimo kūryba.  

 Svarbu tai, kad muzikinių terapinių užsiėmimų metu lauko aplinkoje lavinama ne tik vaikų 

kūrybiškumas bei gamtos pajautimas, bet ir smulki bei stambi motorika, koordinacija, klausa, 

kalbiniai įgūdžiai. Taip pat gerėja atmintis, dėmesys, pažinimas, pasitikėjimas savimi ir ,žinoma, 

asmeninė vaiko saviraiška.  

 Atpalaiduojantys muzikos užsiėmimai gali būti receptyvūs ( kai muzikos tik klausomąsi) 

arba aktyvūs ( kai žmogus pats muzikuoja). Šiuose užsiėmimuose svarbu atskleisti, kad kiekvienas 

vaikas yra muzikalus savaip ir kiekvienas asmeniškai gali reaguoti į muziką,  nepriklausomai nuo 

vaiko gabumų. 

Užsiėmimo tikslas – atsipalaiduoti ir patirti ramybę, užmegzti artimesnį ryšį su 

vaikais, leisti jiems vystytis ir atsiskleisti įtraukiant juos į muzikines terapines veiklas, kurios 

skatina kūrybiškumą ir gamtos pajautimą. 

Užsiėmimo uždaviniai: 

 Stimuliuoti emocijas, jas išreikšti 

 Vystyti neverbalinę komunikaciją. 

 Susilieti su gamta, ją pajusti. 

 Kūrybiškai žvelgti į pateikiamas užduotis. 

 Patirti džiaugsmą įsitraukiant į veiklą. 

 Šalinti priežastis, kurios trukdo didinti veiksnumo galimybes. 

 Laisvai reikšti mintis ir jausmus aplinkinio pasaulio kontekste. 

Pasisveikinimas išreiškiant savo nuotaiką instrumentais, kurtais iš gamtinių medžiagų. 

Šios pamokos dalyje darželio kiemelyje visi vaikai susėda ant suoliukų ratu, o 

viduryje susideda savo sukurtus muzikos instrumentus iš gamtinių medžiagų. Kiekvienas 

vaikas sako: ,,Labas tau, labas man, aš jaučiuosi…“ Šioje vietoje vaikas nieko nesako, bet 



išsirenka mušamąjį instrumentą ir juo išreiškia savo nuotaiką. Baigus groti, kiti vaikai 

bando atspėti grojančio vaiko savijautą (gera, bloga, džiaugsminga, liūdna, tingi…) 

Muzikinė pasaka, judesiais ir garsais imituojant veiksmą. 

Šioje užsiėmimo dalyje vaikams seksiu pasaką ,,Mikutis darželyje“, o ją pastiprinsiu leisdama 

įvairius gamtos garsus, kuriuos vaikai turės suvaidinti.  

Taikant šį metodą vaikai išgyvena stiprius vidinius jausmus, ugdo jautrumą aplinkai, 

įsiklausymą, įgauna pasitikėjimo ir drąsos, nes vaizduotėje gimstantys vaizdiniai yra perkeliami į 

tikrovę. Svarbiausia, kad vaikai turi pasitelkti savo kūrybiškumą ir ,žinoma, būti artimi su gamta 

ir joje esančiais reiškiniais.  

Vaikams teko imituoti žvėrelius, įvairius gamtos reiškinius, tokius kaip saulę, debesis, audrą, 

lietų, taip pat reikėjo vaizduoti triukšmą, tylą ir daug kitokių įvairių reiškinių. Kiekvienoje vietoje 

kur reikėdavo suvaidinti, skaitant pasaka padarydavau trumpą pertraukėlę. 

Smagu stebėti tai, kad visi vaikai yra skirtingi ir jų vaidyba skiriasi. Tas pats reiškinys 

kiekvieno vaiko kūne įgauna vis kitą pavidalą.  

 

Muzikiniai didaktiniai žaidimai lauko aplinkoje. 

Kaip tegia A. Lamanauskas (2004), svarbu nuo mažų dienų įtraukti kiekvieną vaiką 

aktyvią gamtotyrinę veiklą ir pažadinti jo norą tyrinėti bei pažinti. 

 Vaikai ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje susipažįsta su gamta būtent ją 

kūrybiškai tyrinėdami, eksperimentuodami, ieškodami atsakymų į klausimus. Pasak Juodaitytės 

(2006), geriausias mokymo metodas su ikimokyklinio amžiaus vaikais yra ne kas kita, o žaidimas. 

Maloniausi ir priimtiniausi – kūrybinia žaidimai, per kuriuos vaikai sužadina savo vaizduotę ir 

ugdo pasitikėjimą. 

Kieme galima rengti koncertus, konkursus, nevaržomiems garso ir vietos šokti, 

begioti bei dainuoti pagal muziką. Meninė veikla puikiai tinka perkėlimui į lauko aplinką, nes 

didelė erdvė nevaržo veiklų įvairumo ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų 

saviraiškos. 

 Muzikiniams didaktiniams žaidimams taikyti skyriau du užsiėmimus, nes jų pavyko 

sugalvoti nemažai ir ,žinoma, vaikams žaidimo mokymo metodas labai patinka. Taigi, jei 

edukacinė veikla organizuojama lauko aplinkoje svarbiausia yra tinkamos aplinkos sukūrimas, jos 

pritaikymas mokymui ir mokymuisi.  



Užsiėmimo tikslas – atskleisti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ir 

ryšio su gamta kompetencijas, taikant žaidybines veiklas. 

Užsiėmimo uždaviniai: 

 Pamatyti kūrybinių žaidimų svarbą vaikų ugdyme. 

 Gebėti pažinti ir tyrinėti (patyriminis mokymąsis). 

 Elgtis spontaniškai. 

 Domėtis gamtine aplinka, supančiu pasauliu. 

 Žaidimo formoje atrasti naujų, nepatirtų dalykų. 

  

Muzikiniai buteliukai 

Veiklos trukmė - apie 30 minučių. 

 Visiems vaikams išdalinami tušti vandens buteliukai .  

Užduotis  – buteliuką paversti instrumentu, pripildant jį įvairiausiomis gamtinėmis 

medžiagomis, esančiomis darželio teritorijoje. 

 Vaikai į buteliukus dėjo akmenukus, šakeles, žvyrą, mažus obuoliukus, o papuošė juos 

žolelėmis ir gėlėmis.  

Baigus kurti muzikinius buteliukus visi kartu muzikavome grodami ,,Israeli Folk Dances“.  

 

 



 

 

Žaidimas atliekant kūrybinę užduotį su spalvotu parašiutu darželio kieme 

Pirmoji užduotis skirta kūrybiškumui atskleisti. Vaikai pakviečiami į veiklą su parašiutu 

darželio kieme. Parašiutą ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikai padeda ant žolės, o 

patys pagal muziką ritmiškai šoka imituodami gamtos garsus (leidžiami grotuvu) darželio kieme. 

Muzikai nutilus sugrįžta, paima į ranką parašiutą ir pakelia jį aukštyn, lėtai leisdami žemyn lenda 

po parašiutu ir slepiasi. Sugrojus muzikai vėl išlenda iš po parašiuto, ritmiškai juda pagal muzika.  

Antroji veikla, skirta vaikų kūrybiškumui ir ryšio stiprinimui su gamtine aplinka. Parašiuto 

pagalba vaikai turi imituoti vėją, lietų, audrą, ramų pavasarį ir kitus įvairius gamtos reiškinius. 

Vaikams pabrėžiame, kad kai kurių gamtos reiškinių mes nematome, bet jaučiame, pavyzdžiui 

vėjo.  

Šio žaidimo metu vaikams reikia tarsi susilieti su gamta, jos reiškiniais. Vaikai kuria veiksmus 

pasitelkiant savo kūrybiškumą, o taip pat ir bendrystės jausmą, kad parašiuto veiksmai sutaptų. 

Veiklose su parašiutu metu vaikai priartėja prie gamtos, prisimena ir įsisavina įvairios jos 

reiškinius.  

 



 

REZULTATAI 

 Taikant šiuos metodus pastebėti didžiosios dalies vaikų kūrybiškumo (laisvė interpretuoti 

užduotis, mąstyti savaip, eksperimentuoti, atrasti naujus dalykus), jų santykio su gamta, 

įsitraukimo, aktyvumo ir emociniai pokyčiai. Pasikeitimai pastebėti tiek ikimokyklinio, 

tiek priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse. Vaikai noriai dalyvauja veiklose ir kūrybiškai 

eksperimentuoja. 

 Vaikams, kurie sunkiau adaptuodavosi ar prisitaikydavo salėje, lauko aplinka tapo puikia 

terpe jaustis geriau ir laisviau. 

 Kūrybiškumas pasireiškė per galimybę nevaržomai reikšti savo mintis, laisvai interpretuoti 

duodamas užduotis. 

 Paskirtos užduotys leido vaikams save laisvai realizuoti, netrukdomai susilieti su gamta, 

pažinti gamtos reiškinius, juos pajusti. 

IŠVADOS 

Remiantis moksline literatūra nustatyta, kad mokymasis lauke supažindina vaikus su 

gamta, juos supančiu pasauliu, leidžia atsiskleisti jų kūrybiškumui ir savitumui. Švarus oras ir 

aplinka skatina gerą vaikų savijautą, fizinę ir psichinę raidą.Taip pat ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikai lauko aplinkoje lavina įvairius savo gebėjimus: vystosi fiziskai, 



lavina koordinaciją, kūrybiškumą, patiria artimą ryšį su juos supančia aplinka, susipažįsta su 

gamta, bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje. Svarbu ir tai, kad ugdydamiesi lauke vaikai 

tampa fiziskai aktyvesni, emociškai stipresni, lavina savo smulkiąją ir stambiąją motoriką, įgauna 

daugiau pasitikėjimo savimi, sustiprina artimą ryšį su gamta. Lauko pedagogikos veikla turi būti 

puikiai išpildyta ir gerai suplanuota. Labai svarbu tinkamai parinkti priemones, vietą, temą ir kitus 

dalykus, lemenčius užsiėmimo pasisekimą, nes tik tokiu atveju vaikai pasiekia gerų rezultatų, 

realizuoja save, susipažįsta su aplinkiniu pasauliu ir savimi. Svarbiausias veiksnys – išgryninta 

pamokos idėja, geras pasiruošimas bei išpildymas. Planuojant veiklas svarbu palikti laiko idėjoms, 

klausimams, rezultatams aptarti ir išvadoms suformuluoti. Dar vienas svarbus dalykas lauko 

aplinkoje vedant veiklas yra ne didelis informacijos srautas, bet vaikų stebėjimas, gera savijauta. 

tad svarbiausia lauko aplinkoje tinkamai suformuoti veiklą, neužtęsti jos per ilgai, neduoti vaikams 

per daug užduočių, gerai jas apibrėžti ir suformuluoti. 

Pritaikius muzikines užduotis lauke pastebėta, kad vaikai yra aktyvūs, noriai reiškia 

savo mintis, kuria ir eksperimentuoja, dalinasi savomis idėjomis. Eksperimentuodami ir 

tyrinėdami lauko aplinką, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai sieja jau savo turimą 

informaciją su naujai gauta, sprendžia iškilusias problemas, susiduria su neatrastais ir nepažintais 

ryšiais gamtoje, atskleidžia savo kūrybiškumą rinkdami informaciją, bendradarbiauja ir bendrauja 

su savo amžiaus vaikais ir suaugusiais, sutelkia dėmesį, mokosi įsiklausyti ir išklausyti, daro 

išvadas. Visi lauko užsiėmimai taikyti šio tyrimo metu skatino vaikus bandyti, diskutuoti, laisvai 

ir kūrybiškai reikšti kilusias idėjas bei mintis. 

Įvertinus lauko pedagogikos ugdymo poveikį muzikos užsiėmimuose atsiskleidė, 

kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  vaikai pradeda suprasti ir suvokti, kokia aplinka 

juos supa, pradeda bendradarbiauti su kitais žmonėmis ir ,žinoma, atsiskleidžia jų kūrybiškumas 

įvairiose gyvenimiškose situacijose. Vaikai noriai ir smalsiai tyrinėja gamta, juos supantį pasaulį, 

pasitelkdami savo kūrybiškumą, idėjas. Jie nori atrasti, patirti, išbandyti. Sukurta lauko aplinka – 

tarsi kūrinys, kuris padeda vaikams atsiskleisti, kūrybiškiems sumanymas realizuotis ir pildytis. 

Išejimas už grupės ar salės ribų į lauko aplinką, kurioje vyksta patyriminis ugdymas (is) sukelia 

vaikams naujų atradimų ir patyrimų džiaugsmą. Vaikai lavinasi, gauna naujų žinių ir  ,žinoma, 

daug įspūdžių, kuriais dalinasi su savo tėveliais ir draugais. Tyrinėdamas gamtą vaikas įgauna ne 

tik žinių apie ją, bet ir susipažįsta su savimi, pasitelkia savo kūrybiškumą, įgauna įgūdžių, kurie 

praverčia tolimesnei vaiko raidai. 


