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1 Įvadas 
 
5-7 metų vaikams skirta veikla siekiama ugdyti verslumo nuostatas, įgūdžius ir žinias, kurios, 
trumpai tariant, turėtų padėti vaikui "paversti idėjas veiksmais" jau nuo penkerių metų 
amžiaus. 
 
Verslumo ugdymas - tai gebėjimas atpažinti galimybes ir paversti jas ekonomine ar socialine 
verte bendruomenei, apimantis tokius įgūdžius kaip kūrybiškumas, bendravimas, gebėjimas 
valdyti išteklius ir dar daugiau. Veiklų rinkinys padės ugdyti verslumo įgūdžius, kurie padeda 
vaikams imtis iniciatyvos, pavyzdžiui, bendravimo įgūdžius, kūrybiškumo įgūdžius, 
bendradarbiavimo įgūdžius, kritinio mąstymo įgūdžius ir projektų valdymo įgūdžius. Kursą 
sudaro 24 veiklos, skirtos 5-7 metų amžiaus grupės vaikams. Užsiėmimus sudaro žaidimai, 
vadovaujama patirtis, veikla ir konkrečios užduotys, kurios bus atliekamos klasėje ir 
daugiausia įgyvendinamos grupėse: kiekvienas užsiėmimas skirtas vienam ar keliems 
verslumo mąstysenai svarbiems įgūdžiams ugdyti.  
 
Visos projekto veiklos labai skiriasi viena nuo kitos, skiriasi jų laikas, dinamika, medžiagos ir, 
žinoma, tikslai. Įvairi siūloma veikla gali būti saikingai pritaikyta, atsižvelgiant į logistines ir 
laiko aplinkybes klasėje ir veiklos vykdymo metu, taip pat į vaikų raidą, nes, nors amžiaus 
skirtumas yra tik dveji metai, vaikai nuo 5 iki 7 metų vystosi labai sparčiai.   
 
Partnerystė pataria iš anksto suplanuoti veiklą, pasirūpinti reikiamomis medžiagomis ir rasti 
tinkamiausią vietą veiklai vykdyti. Todėl vykdant veiklą galima šiek tiek lankstumo, tačiau 
išlaikant pagrindinį tikslą! 
Siūloma veiklos seka yra neprivaloma, galite naudoti veiklas pageidaujama seka, nėra 
privaloma atlikti visas veiklas. Kiekvienas užsiėmimas yra naudingas tik vaikų verslumo 
mąstysenos ugdymui. 
 
Veiklą rengė šios organizacijos: 
 

• "Art-Smart" - Latvija 
• "Patrizio Paoletti fondas" - Italija 
• "Sintezė" - Kipras 
• "Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen" - 

Austrija 
• Fondas "Vertybės, dorybės, sąžiningumas" - Bulgarija 
• Privatus vaikų darželis "Mazais Princis" - Latvija 
• "Future Focus" - Malta 

 
 
2 Veiklos įgūdžių sistema 
2.1 Smalsumas 
Kelių tyrimų duomenimis, paslėpta mokymąsi skatinanti jėga yra smalsumas: tyrinėjimo 
džiaugsmas skatina kritinį mąstymą ir samprotavimus. Todėl smalsumas skatina mokymąsi. 
Vaikai suvokia atotrūkį tarp to, ką jie žino, ir to, ką norėtų žinoti, nepriklausomai nuo to, ar jie 
nori pasiekti greitų rezultatų, ar gerų pažymių. Keletas tyrimų rodo, kad smalsūs vaikai gyvena 
turiningą gyvenimą ir daro geresnę profesinę karjerą. Taip pat paaiškėjo, kad su smalsumu 
susijęs toks svarbus adaptacinis elgesys kaip nekritinis požiūris, nerimo toleravimas, 
teigiamos emocijos, humoras. Koreliacija su laime: Intelektinis smalsumas daro žmogų 
gyvybingą, o gyvybingumas, savo ruožtu, daro jį laimingą.  
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STRATEGIJOS MOKYTOJAMS  
1. Skatinkite smalsumą: Dažnai kyla pagunda apdovanoti mokinius, kai smalsumas lemia 
norimą rezultatą ar gerą įvertinimą, tačiau daug svarbiau pastebėti ir sustiprinti smalsumą, kai 
matome jį veikiant, pavyzdžiui, skatinant mokinius, kai jie užduoda klausimus.  
2. Išmokykite mokinius užduoti kokybiškus klausimus. "Kokybiški" klausimai yra labai svarbi 
smalsumo priemonė. Kokybiškuose klausimuose yra klausimai "kodėl?", "kas?" ir "kaip?".  
3. Skleiskite smalsumą. Smalsumas yra užkrečiamas: sukurkite mokiniams grupinės veiklos 
galimybių, kad į ją įsitrauktų net mažiausiai smalsūs mokiniai.  
4. Nuolat atnaujinkite savo žinias. Aktualios naujienos gali paskatinti mokinius užduoti aktyvius 
klausimus, padedančius atskleisti tai, kas slypi po visuomenės problemų paviršiumi.  
5. Mokykite mokinius būti skeptiškus. "Skeptikos" reiškia "stebėti, tirti". Skeptiškas žmogus, 
prieš priimdamas kieno nors teiginius kaip teisingus, reikalauja papildomų įrodymų. Yra 
pasirengęs kvestionuoti status quo atvirai mąstydamas ir sveikai diskutuodamas. 
 
VEIKLOS PATARIMAI 
Užsiėmimai klasėje su aprašymo kortelėmis 
1. Stebėkite grupėmis visiškai įprastus daiktus (pvz., kėdę, kreidą, užkandžių aparatą, drabužį, 
maistą) ir mokykitės užduoti sau kuo daugiau naujų klausimų apie juos, į kuriuos nežinote 
atsakymų. Klausimas apie tai, kas išrado daiktą, ir hipotezė apie išradimo tikslą yra esminiai. 
Antrame etape galima klausti, ar išradimas pasiteisino ir kodėl pasiteisino, kokią naudą iš jo 
gavo visuomenė, kokią naudą (taip pat ir ekonominę) turėjo išradėjas. Šią užduotį lydės 
tyrimai, atliekami ir per papildomą mokymosi laiką.  
2. Grupės, pradėdamos nuo vietinių laikraščių, paskui nuo nacionalinės spaudos ir baigdamos 
tarptautine spauda, išsirinkite vieną iš pirmojo puslapio naujienų ir mokykite atsakyti į penkis 
pagrindinius klausimus (Kas? Kas? Kada? Kur? Kaip? Kodėl).  
3. Pakartokite 2 užduotį apie faktą, susijusį su kasdieniniu mokyklos gyvenimu (įprastą dienos 
epizodą). Tikslas - išplėsti šį procesą, kad jis apimtų kuo daugiau įprastų faktų, atrandant 
kiekvieno atskiro įvykio refleksijos turtingumą. Šią užduotį lydės tyrimas net ir už mokyklos 
ribų, susijęs su šeimos gyvenimo epizodais. 
4. Didžiųjų smalsuolių, pakeitusių istoriją, požiūrio studijavimas: Leonardo Da Vinči, Izaokas 
Niutonas, Luidžis Galvanis, Kamiljas Golgis, Aleksandras Flemingas*. Jų požiūrių išskyrimas 
ir pratybos klasėje: "(lietus, debesys, skėtis, vabzdys prie lango ir t. t.). 
(1A, 2A, 3A, 4A)  
Po kiekvieno pratimo klasėje ar namuose paklauskite savęs, kaip jie pakeitė ir praturtino 
mąstymo procesus, pvz: Ką žinau, ko nežinojau anksčiau? Kokius klausimus sau uždaviau, 
kuriuos paprastai užduoda seneliai? Kuris komandos draugo klausimas man padarė ypatingą 
įspūdį? Kodėl? Kaip įsivaizduoju, kas nutiktų su manimi ir mano gyvenimu, jei visą laiką 
laikyčiausi tokio požiūrio? Labai svarbu lydėti jaunuolius imant nuorodas apie jų emocinę 
būseną ir teigiamą smalsumo nuostatos poveikį: Kaip jaučiausi užduodamas sau šiuos 
klausimus? 6. Verslininko, kuris už viską dėkingas smalsumui, liudijimas. 
 
2.2 Kūrybiškumas 
Kūrybiškumas patenka į Pasaulio ekonomikos forumo (WEF) sudarytą dešimtuką įgūdžių, 
kurių įdarbintojai ir apskritai darbo pasaulis ateityje labiau ieškos. Ši kompetencija, 
atsižvelgiant į jos svarbą organizacijos kontekste, užima trečią vietą. Nors kūrybiškumas 
dažnai siejamas su meno sritimi, šis minkštasis įgūdis iš tikrųjų yra labai svarbi intelekto forma, 
skatinanti žmones įvairiose srityse atrasti kažką naujo, mintyse ir daiktuose atpažinti naujas 
sąsajas, lemiančias naujoves, sprendimus ir pokyčius. Kūrybiškumas iš tiesų glaudžiai susijęs 
su inovacijomis, t. y. pokyčiais, kuriuos sukelia naujovės, galinčios išspręsti problemas ir 
pagerinti produktus, procesus ir situacijas. Būtent kūrybiškumo ir naujovių ryšys paaiškina, 
kodėl kūrybiškumas yra esminis šiuolaikinio darbo pasaulio elementas. 
STRATEGIJOS MOKYTOJAMS  
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Daugiausia dėmesio skiriama ne tam, kaip vaikus "išmokyti kūrybiškumo", bet kaip sukurti 
palankią aplinką, kurioje jų kūrybiškumas įsišaknytų, augtų ir vystytųsi.  
1. Įsivaizduokite: parodykite pavyzdžių, kad paskatintumėte idėjas Kai siūlome veiklą, visada 
pradedame nuo projektų pavyzdžių, kad įsivaizduotume galimybes ir pateiktume idėjų, kaip 
pradėti. Pirmiausia vaikas gali susikoncentruoti į pasiūlytų pavyzdžių mėgdžiojimą, vėliau jis 
bus skatinamas keisti ar modifikuoti pavyzdžius, pridedant savo asmeninį akcentą. 
 2. Siūlykite įvairią medžiagą: pateikite įvairią medžiagą užduotims atlikti. Kuo įvairesnės 
medžiagos, tuo daugiau galimybių įgyvendinti kūrybinius projektus.  
3. Sveikintinas visų rūšių "darymas"  
4. Didesnę reikšmę suteikite procesui, o ne produktui. Svarbu paklausti mokinių, kokias 
strategijas jie taikė ir kas juos įkvėpė, skatinti eksperimentuoti, taip pat dalytis tarpiniais 
projektų etapais, kalbėti apie tai, ką ir kodėl jie ketina daryti toliau.  
5. Suteikite daug laiko darbui su projektais Kad grįžtamasis ryšys būtų prasmingas, 
projektams skirkite dvi valandas, o kad rezultatas būtų radikalesnis, rezervuokite dienas ar 
savaites, per kurias mokiniai dirbtų tik su projektais.  
6. Tarpininkauti ir dalytis Suaugusieji ir vaikai tikrai bendradarbiauja vykdydami projektus. 
Vaikus skatina komandinis darbas.  
7. Svarbu, kad vaikai įsitrauktų į projektus, dar svarbiau, kad jie apmąstytų tai, kas vyksta. 
Pavyzdžiui, "Kaip sugalvojai šio projekto idėją?" ir "Kas tave labiausiai nustebino?".  
8. Dalijimasis apmąstymais Pasidalijimas su vaikais savo mąstymo procesais: jiems naudinga 
žinoti, kokias strategijas naudojate dirbdami su projektais ir spręsdami problemas. Jie noriau 
apmąstys savo mąstymą ir turės geresnį pavyzdį, kaip tai daryti.  
9. Daugiau tos pačios problemos sprendimo būdų Traukinys, vienas ir kartu su mokiniais, rasti 
įvairių sprendimų problemoms, su kuriomis jie susiduria, įskaitant ir tas, kurios yra 
struktūruotos mokymo veikloje. 
 
2.3 Mokymasis iš klaidų  
Klaidos yra neišvengiama mūsų gyvenimo patirties dalis ir yra bet kokio mokymosi proceso 
pagrindas. Apsimesti, kad klaidos neegzistuoja, išskyrus tai, kad ją reikia ištaisyti, yra 
klaidingas požiūris. Noras išvengti klaidos reiškia sustabdyti ir stabdyti mokymąsi. Dėl šios 
priežasties stengiamės sukurti atmosferą, kurioje būtų leidžiama patirti emocijas be jokios 
baimės ir kurioje jos būtų laikomos priemone galimybėms įsisąmoninti. Čia reikėtų pabrėžti, 
kad taisymo procesas turi būti įtrauktas į humanistinę-afektinę didaktikos sampratą: klaida yra 
natūrali mokymosi proceso dalis ir mokinys turi rasti mokytojo, bendraklasių, apskritai švietimo 
sistemos supratimą, kad klaida nesukeltų nerimo situacijų; būtina skatinti tokias taisymo 
formas, kurios skatintų ir ugdytų mokinio savęs taisymo įgūdžius ir didintų jo kritinę autonomiją 
taip pat ir klaidos valdymo srityje. 
STRATEGIJOS MOKYTOJAMS  

1. Klaidų ir jų priežasčių atpažinimas.  
2. Norint mokytis iš klaidų, pirmiausia svarbu padėti mokiniams jas atpažinti ir suprasti. 

Kartais sunku jas atpažinti, nes kyla kognityvinis disonansas, psichologinės ir 
emocinės įtampos būsena: klaidos pripažinimas dažnai disonuoja su mūsų savigarba 
iki tokio lygio, kad, norėdami nekvestionuoti gilios nuomonės apie save, ją pateisiname 
arba priskiriame kam nors kitam. Klaidos pripažinimas yra susijęs su jos priežastimi: 
ar mokinys žino teisingą kelią, ar yra išsiblaškęs?  

3. Nedramatizuokite klaidų, pasinaudokite jomis kaip džiugia galimybe mokytis grupėje 
(pasikartojanti klaida klasėje, kolektyvinė ir bendra) ir privilegijuotai (individualiai ir 
konkrečiai). 

4. Iš naujo įvertinkite klaidas, kiekviena klaida gali būti kūrybiška, nes ji suteikia galimybę 
peržiūrėti procedūrą, atsparumą ar išgauti kitų įgūdžių. Visada pabrėžkite, ko išmokote 
iš tos klaidos!  
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5. Darykite klaidas: darykite jas sąmoningai. Praktikuokitės įsitraukti į kontroliuojamų 
klaidų sistemą. Kvietimas į klaidą žiūrėti ne kaip į priešą, o kaip į neišvengiamą ir 
vertingą bendražygį.  

6. Kūrybiškai pasinaudokite klaida, kad daugiau niekada jos nepamirštumėte ir smagiai 
praleistumėte laiką su kompetencija. "Kiekvienoje klaidoje slypi istorijos galimybė" G. 
Rodari. es: keičiasi balsiai, ir gimsta istorijos.  

7. Studija Iškilmingų klaidų pavyzdžiai. es Amerikos atradimas yra klaidos rezultatas: 
Kristupas Kolumbas buvo įsitikinęs, kad atvyko į Indiją. Leonardas da Vinčis, genijus 
par excellence, pasiekė tikslų ir sukūrė šedevrų, net jei - arba geriau: dėl to, kad - 
surinko daugybę klaidų (skraidantys aparatai, visi nepavyko, arba Paskutinės 
vakarienės paveikslo tapybos technika, tai tik pora pavyzdžių. 

2.4 Iniciatyva 
Iniciatyvumas - tai mokėjimas idėjas paversti veiksmais. Tai apima savęs vertinimą, 
kūrybiškumą, novatoriškumą ir rizikos prisiėmimą, taip pat gebėjimą planuoti ir valdyti 
projektus, kad būtų pasiekti tikslai. Labai svarbu gebėti ne tik įvertinti teigiamus ir neigiamus 
įvairių pasirinkimų aspektus ir galimas pasekmes, bet ir grupėse aptarti ir argumentuoti 
pasirinkimų kriterijus ir motyvus, išryškinant faktus, riziką, galimybes ir įsiklausant į kitų 
motyvus. Iniciatyva susijusi su gebėjimu priimti sprendimus individualiai ir grupėse, vertinant 
įvairias alternatyvas ir motyvuojant pasirinkimo kriterijus, įvertinant privalumus ir trūkumus, 
riziką ir galimybes bei motyvuojant galutinį pasirinkimą. Programos, skirtos kūrybiškumui 
ugdyti, turi daugialypę reikšmę vaikų tobulėjimui, be pasirengimo darbo pasauliui, taip pat 
įsitraukimui, motyvacijai ir veiklos rezultatams mokykloje ir gyvenime; tai aspektai, kurie 
teigiamai veikia nusivylimų, įtampos ir konfliktų mažinimą. 
 STRATEGIJOS MOKYTOJAMS 

1. Skatinti aplinką, kurioje mokiniai būtų skatinami sutelkti dėmesį į draugų žodinių ir 
nežodinių pranešimų klausymąsi ir skaitymą.  

2. Klausymo technikos mokymas 
3. Padėti mokiniams aiškiai apibrėžti tikslą, kurį jie nori pasiekti bendraudami Mokyti 

mokinius pozityvaus ir aktyvaus požiūrio net ir esant spaudimui.  
4. Mokyti mokinius išsakyti savo nuomonę 
5. pirmenybė teikiama kontekstams, kai laimi grupė, o ne individas.  
6. Padėkite mokiniams tinkamai naudotis socialine žiniasklaida, kad skaitmeninis 

bendravimas nepakeistų empatiško santykio (kas neturėtų būti perduodama per 
žiniasklaidą), bet galėtų sustiprinti ryšį (kai žiniasklaida atvyksta ten, kur mes 
neatvykstame, pavyzdžiui, suteikdama žinių). 

2.5 Darbas komandoje ir bendravimas 
Todėl šis įgūdis reiškia kantrybę, gerumą ir empatiją. Darbo komandoje įgūdžiai reiškia ir 
gebėjimą tarpininkauti, ir sutikti kitus, ir gebėjimą paprašyti pagalbos. Šis gebėjimas reiškia 
gebėjimą dalytis sėkme ir sunkumais, mokytis iš klaidų, mokėti prisiimti atsakomybę neišliejant 
jos ant kitų ir mokėti "įsilieti" į kontekstą. Labai svarbu dirbti kartu su kitais, mokėti bendrauti ir 
būti pasiruošusiems tobulėti bei save koreguoti. Mokymasis bendradarbiaujant yra specifinė 
mokymo metodika, kurią taikant mokiniai mokosi mažose grupėse, padėdami vieni kitiems ir 
jausdami bendrą atsakomybę vieni už kitus. Bendravimas yra pagrindinė priemonė, padedanti 
suprasti ir užmegzti santykius tarpusavyje ir su bendruomene. Bendravimo procesas 
neapsiriboja tik paprastu pranešimo perdavimu: jis reiškia gebėjimą "pasiekti tikslą". 
Bendravimą taip pat sudaro esminiai paraverbaliniai elementai: balso tonas, veidas, gestai, 
žodynas, gramatika.  
STRATEGIJOS MOKYTOJAMS (Padėkite mokiniams) 
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1. Skatinti aplinką, kurioje mokiniai būtų skatinami sutelkti dėmesį į draugų žodinių ir 
nežodinių pranešimų klausymąsi ir skaitymą. 

2. Klausymo technikos mokymas  
3. Padėkite mokiniams aiškiai apibrėžti tikslą, kurį jie nori pasiekti bendraudami. 
4. Mokyti mokinius pozityvaus ir aktyvaus požiūrio net ir esant spaudimui. 
5. Mokyti mokinius išsakyti savo nuomonę 
6. pirmenybė teikiama kontekstams, kai laimi grupė, o ne individas. 
7. Padėkite mokiniams tinkamai naudotis socialine žiniasklaida, kad skaitmeninis 

bendravimas nepakeistų empatiško santykio (kas neturėtų būti perduodama per 
žiniasklaidą), bet galėtų sustiprinti ryšį (kai žiniasklaida atvyksta ten, kur mes 
neatvykstame, pavyzdžiui, suteikdama žinių). 

2.6 Kaip apibrėžti tikslą 
Su gebėjimu apibrėžti tikslus susijęs esminis gebėjimas suteikti gyvenimui "prasmę", kelias, 
sudarytas iš mikrotikslų, esminis procesas, padedantis patirti teigiamas emocijas, 
pasitenkinimą sėkme ir dalyvavimą. Mūsų smegenys išsivystė po aktyvumo vėliava: užsibrėžti 
naujus tikslus ir jų siekti atkakliai bei sprendžiant problemas. Tikslų nebuvimas nėra mūsų 
DNR ir iš tikrųjų verčia mus patirti gilų tuštumos jausmą. Mokėjimas kelti tikslus suteikia 
gyvenimui prasmę, tiesiogiai veikia gerovę, didina savigarbą, verčia mus atrasti naujų interesų 
ir strategiškai bei efektyviai nukreipia veiksmus. Tikslų siekimas pagaliau suaugusiuosius ir 
vaikus suartina su kitais žmonėmis ir prasmingų santykių kūrimu (bendras tikslas).  
STRATEGIJOS MOKYTOJAMS (Padėkite mokiniams) 

1. Išsiaiškinti, kas jiems patinka, arba problemą, kurią jie nori išspręsti: pradinis kelio 
etapas, kuriame turėtume nustatyti savo interesus - jei jų dar nežinome - užduodami 
tokius klausimus: "Kas man iš tikrųjų rūpi?", "Apie ką man patinka galvoti?", Vaiko 
tikslai turi būti jo (o ne suaugusiųjų).  

2. Tikslo nustatymas, Pirmasis žingsnis siekiant tikslo - tiksliai jį nustatyti. 
3. Atidžiai išsiaiškinkite tikslą: paprašykite vaiko sutelkti dėmesį ir parašyti, kodėl jis nori 

pasiekti šį tikslą.  
4. Apibrėžkite konkrečius tikslus  
5. Nustatykite laiką, per kurį turi būti pasiektas tikslas . Ilgalaikiai tikslai, palyginti su 

trumpalaikiais tikslais, bus įgyvendinami ateityje, todėl svarbu ilgalaikius tikslus 
"padalyti" į trumpalaikius. (pvz. Išmokti per dvi savaites pianinu pagroti gamą yra 
konkretus tikslas, turintis galutinį terminą). 

6. Įvardykite žingsnius, kurių reikia tikslui pasiekti: padėkite mokiniams suprasti, kaip 
pasiekti tikslą. Siekdami ilgalaikio tikslo, turite sutelkti dėmesį į tarpinius tikslus, kurie 
taip pat yra motyvuojantys. 

 
2.7 Finansinis raštingumas 
Mokydamiesi apie finansus jau nuo penkerių metų, jie galės būti aktyvūs piliečiai įvairiose 
kasdienėse situacijose, ne tik kalbant apie sąvokas, bet ir apie elgesį, susijusį su pagrindiniais 
etiniais pasirinkimais, kurie lemia "mažus" veiksmus perkant, taupant, skolinantis, atidedant 
išlaidas, gerovę ir solidarumą. Svarstymus apie pinigų naudojimą reikia pradėti nuo labai 
skirtingų atvejų: ekonominės krizės, pinigų dematerializavimo, šeimų perkamosios galios. 
Labai svarbu nuo mažens suprasti pinigų vertę ir mechanizmus, kuriais vadovaujamasi 
ekonomikoje, paprasčiausiomis formomis: pelnas, santaupos, investicijos, dovana. Pinigai 
turėtų būti suprantami kaip platesnio planavimo priemonė, galinti apimti įvairias ekonomikos 
veikimo sritis. 



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - plėtra  
verslumo mąstyseną mūsų vaikams. 
 

 

 STRATEGIJOS MOKYTOJAMS 
 Pristatyti klasėse temas ir darbus požiūrio ir supratimo apie ekonomiką ir finansus per žinias 
ir eksperimentuoti trijų makro sąvokų, kurios atitinka tiek daug konceptualių aplinkų:  

1. INDIVIDUALUS EKONOMINIS IŠŠŪKIS Tokios temos kaip darbo sąnaudos, kainų 
kūrimas, kaip vyksta gamybos perkėlimas, žaliavų kokybė. Vaikai svarsto, kodėl tam 
tikra prekė turi tam tikrą kainą 

2. KOLEKTYVUMO EKONOMIKA Viešoji gėrybė ir mokesčiai. Viešosios gėrybės negali 
būti parduodamos ne todėl, kad jos neturi kainos, o todėl, kad jos priklauso visiems: 
niekas neturi teisės jų parduoti ir pirkti. ir atsiduria su miesto dalimi.  

3. EKONOMIKOS CIKLAS supažindinant su trimis ekonomikos subjektais: indėlininkais, 
bankais ir įmonėmis, nagrinėjant tokias įprastas sąvokas kaip bankomatas, bankas, 
kredito kortelė, hipoteka, paskola, palūkanos, darbo užmokestis. 

 
 
VEIKLOS PATARIMAI 
1. Veikla "turgus" (pvz.: klasė suskirstoma į pardavėjus ir pirkėjus, vaikai žaidžia turguje, 
parduoda ir perka makaronų pakelius, nustato kainą, moka darbininkams. Atkuriama visa 
grandinė: kiekvieną produktą didmenininkas turi nupirkti už tam tikrą kainą ir perparduoti už 
didesnę kainą. Pirkėjai disponuoja pinigais ir sprendžia, kaip juos panaudoti).     
2. Veikla "visuomenės labui" (pvz: Pavyzdžiui, kalbėkime apie miestus, kurie turi būti švarūs. 
Bet kas moka už jų švarą arba už sugadinto kelio sutvarkymą Įvedama mokesčių tema. Vaikai 
turi nuspręsti, kiek savo pinigų skirti miesto švarai palaikyti arba naujam keliui nutiesti. Jie 
kartu aptaria tai ir nusprendžia, kokią sumą, surenka ją ir už ją perka didelės dėlionės, 
vaizduojančios gatves, mokyklą, parką, detales. Tačiau jei skaičius per mažas, vaikai gali 
nusipirkti tik dalį reikalingų detalių ir t. t.  
3. Veikla "Ekonomikos ciklas" (pvz.: ratas, kuriame vystosi ekonomikos ciklas. Piliečiai kaupia 
santaupas, atiduoda jas bankams, kurie suteikia galimybę jomis naudotis įmonėms, 
įdarbinančioms piliečius. Imituokite ciklą per konkrečią patirtį, pavyzdžiui, poreikį nusipirkti 
namą arba pradėti verslą).                        
4. Kiekvieno etapo metu pakvieskite atstovą / verslininką, kad jis papasakotų, kaip tai veikia. 
 
3 Veiklos rinkinys 
 
3.1 Ištirti objektą 
 

VEIKLOS VARDAS Ištirti objektą 

IŠĖJIMO NUMERIS IO1 

PARTNERIS Fondazione Patrizio Paoletti 

VEIKLA IR KLASĖ Veikla CUR-A8 
5-7 klasės 

TĘSTINUMAS Užsiėmimų trukmė - ne ilgesni kaip 30'/45' užsiėmimai. 
Todėl veiklą galima padalyti į daugiau užsiėmimų, kad joje galėtų dalyvauti visos 
grupės ir (arba) vaikai. 
  

TIKSLAI  
Vaikai iš prigimties yra smalsūs ir trokšta žinių. Mičigano universitete atlikto 
tyrimo tikslas buvo įrodyti, kad tik smalsumas, suprantamas kaip socialinė ir 
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emocinė savybė, iš tikrųjų gali paskatinti vaiką mokytis ir pagerinti akademinius 
pasiekimus.   
 
Tikslai:  
- sužinokite, kad už kasdienių daiktų slypi begalinis atradimų pasaulis; 
- skatinti emocinį atsaką, nes smalsumas prasideda nuo emocijų;  
- skatinti norą mokytis;  
- skatinti jausmą, kad galima ką nors atrasti ir ištirti;  

MATERIALAI Mokytojas pasirenka temą (pvz., "šiuolaikiniai menininkai", "tradicinis maistas", 
"vietiniai gyvūnai" arba "egzotiniai gyvūnai"). Jei mokytojas pasirenka bendrą 
temą (pvz., "vietinis maistas"), nebūtina gauti specialios medžiagos, nes 
mokiniai jau yra su ja susipažinę. Jei mokytojas pasirenka mažiau žinomą temą, 
jis taip pat turėtų parinkti keletą vaizdų, kurie aiškiai perteiktų temą (pavyzdžiui, 
naudodamasis knygomis, nuotraukomis, skaidrėmis, parinkti 10 šiuolaikinių 
dailininkų nuotraukų, prie kiekvienos pridėdamas po vieną ar du jų kūrybos 
pavyzdžius).  
Vėliau mokinių atliktas tyrimas papildys šią žinių ir medžiagos "duomenų bazę" 
informacija ir nuotraukomis, kurias jie pateiks klasėje.  
 
Didžiausią pridėtinę vertę sukuria ta pati veikla su mokytojais, kurie moko to 
dalyko (pvz., "kompozitoriai" - muzikai, "moksliniai atradimai" arba "mokslininkai" 
- gamtos mokslams ir t. t.).  

LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 

 
Instrukcijos: 
Pasirinkite temą / kategoriją.  
Pristatykite 5-10 šios kategorijos elementų ir (arba) objektų. 
Suskirstykite klasę pagal susidomėjimą pateiktais aspektais (pvz., viena grupė 
vaikų gali būti tie, kurie pasirinko tą patį paveikslėlį ar maistą ir t. t.).  
Užduokite klausimus: Klauskite: "ką mes žinome apie šį elementą/objektą?", 
naudodami šiuos klausimus, skatinkite juos (kas jį išrado/sukūrė? iš ko jis 
pagamintas? kur jį galima rasti? ir t. t.).  
Užduokite klausimus, kad sužinotumėte, kiek daug mes NEŽINOME apie 
daiktą/objektą.  
Užduokite užduotį sužinoti kuo daugiau apie temą. Pirmasis žingsnis - vaikams 
sudaryti kuo ilgesnį klausimų sąrašą ir pabandyti į juos atsakyti. NB: šios 
užduoties prioritetas - sukurti ilgą, smalsumą žadinantį sąrašą, kurį užduoties 
metu būtų galima papildyti.  
Taigi, kiekvienos grupės bus prašoma:  
- Sukurkite klausimų, į kuriuos vėliau atsakysite, sąrašą.  
- Kartu atlikite keletą tyrimų ir pabandykite rasti atsakymus. "Tyrimas" 

skiriamas vaikų grupėms (mokytojas nusprendžia, ar tokį tyrimą reikia atlikti 
klasėje, ar namuose).  

- Pabaigoje sudarykite naują papildomų klausimų, kylančių iš atlikto tyrimo, ir 
atitinkamų atsakymų į juos sąrašą.  

- Pristatykite darbą klasėje. Kiekvienas mokinys pristato rastas savybes: 5-10' 
kiekvienai grupei pristatymui + 5' klausimams, kylantiems po pristatymo (iš 
viso kiekvienam pristatymui 10'-15'). 

- Paprašykite klasės pateikti daugiau klausimų ir įdomios informacijos. 

VIZUALIJOS 
 
Vaizdai / vaizdo 
klipas 
 

Žr. medžiagą  
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MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 

Užduokite klausimus ir skatinkite aistringus, smalsius tyrinėjimus (pvz., 
atsineškite į klasę įdomių daiktų). 

MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

Mokytojas įvertins:  
- Ar grupės sugalvojo daug klausimų?  
- Ar klausimų kokybė atspindėjo smalsų požiūrį?  
- kaip atskiros grupės dalyvavo tyrime? 
- Ar grupių nariai parodė gebėjimą emociškai įsitraukti ir domėtis?  

 
3.2 Kas tai galėtų būti? 
 

VEIKLOS VARDAS Kas tai galėtų būti? 

IŠĖJIMO NUMERIS IO1 

PARTNERIS Fondazione Patrizio Paoletti 

VEIKLA IR KLASĖ Veikla: CREA - A6 
Klasė: 5-7 metai 

TĘSTINUMAS 30 minučių per sesiją  

TIKSLAI - Skatinkite šoninį mąstymą, t. y. žvelkite į problemą iš įvairių perspektyvų - 
tradicinis požiūris yra sutelkti dėmesį į konkretų problemos sprendimą.  
- Atraskite ir skatinkite kūrybinį mąstymą, t. y. gebėjimą rasti skirtingus tos pačios 
problemos sprendimo būdus.  
- Lanksčiai ir sklandžiai mąstykite.   
- Ieškokite netikėtų, originalių sprendimų. 

MATERIALAI  
- 10-20 kasdienių daiktų (pvz.: kempinė, šepetys, šukos, lūpų dažai, virvė, 

kepurė, tualetinis popierius...) 
- krepšelis  
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LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 

Pradedant nuo įprastų daiktų, kurių paskirtis tiksliai apibrėžta, kiekvienas vaikas 
bus skatinamas naudoti daiktus skirtingai. Pavyzdžiui: kempinė gali būti 
naudojama kaip antspaudas, ja galima paminkštinti pagalvėlę arba ja galima 
papuošti aprangą. 
 
Mokiniai sustoja ratu, gali sėdėti.  
Žodžiai nėra būtini.   
Mokytojas paima daiktą iš krepšelio ir pradeda jį naudoti ne pagal paskirtį.  
Perduokite daiktą pirmajam mokiniui, kurio taip pat paprašykite jį panaudoti 
neįprastu būdu, kuris skiriasi nuo pirmojo. Svarbiausia, kad kiekvienai idėjai būtų 
suteikta svarba. Tai skatina mokinius susikaupti ir suvokti nuostabų naujų idėjų 
pobūdį.  
 
Vaikų eiliškumą reikės keisti, kad jie būtų sudėtingesni.  
Užsiėmimo pabaigoje mokytojas, vadovaudamas mokytojui, pasidalins patirtimi 
apie tai, kaip sekėsi užsiėmimas, ir daugiausia dėmesio skirs:  
- pabrėždamas, kad jie visi puikiai naudojo savo KŪRYBINGUMĄ; 
- tai rodo, kad ši veikla skatino jų intelektą (kūrė naujus kelius jų smegenyse); 
- skatindami juos kaskart prisiminus pažvelgti į dalykus iš kitos perspektyvos; 
Ši patirtis tampa dar naudingesnė, kai mokytojas gali tiek kolektyviai, tiek 
individualiai prisiminti idėjas sudėtingais momentais (pvz., "ar atsimeni, ką darai 
su šukomis").  

VIZUALIJOS 
 
Vaizdai / vaizdo 
klipas 
 

Nieko esminio.  
Jei įmanoma, nuostabų poveikį gali turėti paveikslėlių, vaizduojančių, kokias 
smegenų sritis stimuliuoja tokia veikla ir kaip keičiasi smegenys, kai reguliariai 
užsiimame kūrybine veikla (nauji keliai).  

MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 

Sutelkite dėmesį į tai, kad į užduotį žiūrėtumėte nuoširdžiai nustebę ir smalsūs.  
Vėliau užsirašykite visus pastebėjimus apie vaikus, kad juos būtų galima 
panaudoti laikui bėgant, siekiant pagerinti jų kūrybiškumą.  

MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

- Ar vaikai aktyviai dalyvavo veikloje? 
- Ar jiems pavyko rasti naujų ir kūrybiškų būdų, kaip panaudoti daiktus? 
- Ar jie nustebo sužinoję, kad labai įprastus daiktus galima panaudoti kitaip?  

 
3.3 Susidorojimas su jausmais 
 

VEIKLOS 
VARDAS 

Susidorojimas su jausmais 
 

IŠĖJIMO 
NUMERIS 

 
IO1 

PARTNERIS Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
VEIKLA IR 
KLASĖ 

TW-A6 
Klasės: 5-7 metai 

TĘSTINUMAS 30 minučių 
TIKSLAI Pagrindinis: darbas komandoje ir bendravimas 

 
Kiti: Kūrybiškumas 
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MATERIALAI  
• Flashcards 
• Kombinuotosios "Combi-Flashcards" kortelės 

 
 

LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 
 

Pirmasis lygis: 
• Mokytojas pristato temą parodydamas mokiniams paveikslėlius. 
• Mokytojas duoda mokiniams atmintinę 
• Mokytojas pateikia pavyzdį ir pantomimos būdu parodo jausmą, kuris 

pavaizduotas atmintinėje. 
 

• Mokinių paprašoma pantomimiškai parodyti jausmus, kurie pavaizduoti 
atmintinėje kortelėje. 

• Kitų mokinių paprašoma įvardyti jausmą. 
 
Kitas lygis: 

• Mokytojas informuoja mokinius, kad dabar jie turėtų atsistoti ratu ir 
sušnabždėti jausmą į dešinėje esančio vaiko ausį. Šis vaikas imituoja 
jausmą, o kiti turi atspėti jausmą. 

 
• Kitų mokinių paprašoma įvardyti jausmą. 

 
Kitas lygis: 

• Mokytojas pristato kombinacijų korteles. Tai kortelės, ant kurių pavaizduoti 
žmonės (močiutė, slaugytoja, ...), o po jomis - šių žmonių emocinė būsena. 

• Mokytojas paprašo mokinių pantomimuoti žmones ir jų jausmus. 
• Mokytojas paprašo kitų mokinių atpažinti, kas pavaizduota. 

 
• Mokinių prašoma įsijausti į vaizduojamų žmonių emocinį pasaulį. 
• Mokinių prašoma atpažinti, kas pavaizduota. 
• Mokiniai raginami ateiti ir veikti. 
• Studentai skatinami imtis kitų vaidmenų. 

VISUOMENĖ 
 
Vaizdai / vaizdo 
klipas 
 
 

 
 

• Flashcards 
• Kombinuotosios "Combi-Flashcards" kortelės 

 
 

MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 

 
• Prieš sesiją gauti reikiamą medžiagą 
• Parengti susijusią vaizdinę medžiagą 
• Rengdami atmintines galite ieškoti gražių nuotraukų svetainėje 

www.pixabay.com.  
 
 

MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

 
• Ar ši veikla padėjo mokiniams klasifikuoti jausmus? 
• Ar ši veikla padėjo mokiniams įsijausti į kitų žmonių emocijas ir jas suprasti? 
• Ar ši veikla padėjo mokiniams išeiti iš savęs ir tinkamai klasifikuoti bei 

parodyti jausmus? 
• Ar ši veikla padėjo mokiniams geriau suprasti savo jausmus ir suvokti, kad 

jausmai dažnai neparodomi ir pasireiškia agresija ar smurtu prieš save ar 
kitus? 
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3.4 Dalyvaukite True or False 
 

VEIKLOS 
VARDAS 

Dalyvaukite su True or False 
 
 

IŠĖJIMO 
NUMERIS 

 
IO1 

PARTNERIS ATEITIES DĖMESYS 
VEIKLA IR 
KLASĖ 

CUR-A4-2 
Klasės: 5-8 metai 

TĘSTINUMAS 20 minučių 
TIKSLAI Pagrindinis: Smalsumas 

 
Kiti:  
 

MATERIALAI  
• Lipnių lapelių pakuotė 

 
 

LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 
 

• Mokytojas turi pristatyti temą, parodydamas mokiniams vaizdinę medžiagą. 
• Mokytojas duoda mokiniui du lipnius lapelius: vieną su užrašu "tiesa", kitą 

- "netiesa". 
• Mokytojas išsako teiginį, pvz: 

 
Gera maudytis lauke, kai griaudžia perkūnija ir lyja. 
 

• Mokinys skatinamas kritiškai apsvarstyti, ar teiginys iš tiesų yra teisingas, 
ar klaidingas. 

• Mokinys pasirenka ir užklijuoja atitinkamą lipnų lapelį. 
• Mokinys skatinamas paaiškinti, kaip jis mąstė apie pasirinktą lipnų lapelį. 

 
VIZUALIJOS 
 
Vaizdai / vaizdo 
klipas 
 
 

 
 
ŽIŪRĖTI: https://www.youtube.com/watch?v=t9CcHqtReTc  
 
ŽIŪRĖTI: https://www.youtube.com/watch?v=6vzcQnn1l88  
 
 
 
 
 
 
 

MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 

 
• Prieš sesiją gauti reikiamą medžiagą 
• Parengti susijusią vaizdinę medžiagą 

 
PASTABA mokytojui:  



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - plėtra  
verslumo mąstyseną mūsų vaikams. 
 

 

Labai mažiems vaikams gali būti, kad veiklos negalima atlikti su vaizdo įrašais, nes 

jiems reikia laiko pagalvoti arba reikia paaiškinimo. Būtų gerai išskirti vaizdus ir juos 
pateikti Power Point, kad vaikai turėtų laiko pagalvoti.  

Temą ir klausimus gali tekti pasiūlyti iš anksto.     

MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

 
• Ar ši veikla padėjo mokiniams atskirti tiesą nuo melo? 
• Ar veikla padėjo mokiniams kritiškai mąstyti? 
• Ar ši veikla padėjo mokiniams ištirti galimybes ir pasirinkti vieną iš jų? 

 
3.5 Pasiekti tikslą 
 

VEIKLOS 
VARDAS 

Pasiekti tikslą 
 

IŠĖJIMO 
NUMERIS 

 
IO1 

PARTNERIS ATEITIES DĖMESYS 
VEIKLA IR 
KLASĖ 

CUR-A4-2 
Klasės: 5-8 metai 

TĘSTINUMAS 20 minučių 
TIKSLAI Pagrindinis: Iniciatyva 

 
Kiti: Kūrybiškumas 
 

MATERIALAI Šiai veiklai nereikia jokių specialių medžiagų. 
 

LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 
 

• Mokytojas aiškina temą naudodamas vaizdinę medžiagą 
• Mokiniai raginami sugalvoti tikslą, kurį norėtų pasiekti iki mokslo metų 

pabaigos. 
• Kiekvienas mokinys iš eilės pasako savo tikslą, o kiti mokiniai pateikia 

pavyzdį, kaip jie elgtųsi, kad pasiektų tikslą. 
• Tada mokinys pasakys, ar jis pats atsižvelgė į pateiktus pasiūlymus, kad 

pasiektų savo tikslą.  
• Visi vaikai paeiliui pasako savo tikslą ir išgirsta galimus būdus, kaip pasiekti 

sėkmę. 
 
Tikslai gali būti suskirstyti į kategorijas, kad mokiniai būtų suskirstyti į grupes. Taip 
šią veiklą galima naudoti ir komandinio darbo įgūdžiams ugdyti. 
 
*Diskusijos pradžioje mokytojai galėtų pateikti tokius tikslų pavyzdžius: 

- Būti geranoriškesniam savo klasės draugams 
- Gerai atlieka mokyklines užduotis 
- Daugiau dalijimosi klasėje 
- Labiau stengtis gauti geresnius pažymius 

 
VIZUALIJOS 
 
Vaizdai / vaizdo 
klipas 
 
 

 
 
ŽIŪRĖTI: https://www.youtube.com/watch?v=KbcDYQ-un-Y  
 
ŽIŪRĖTI: https://www.youtube.com/watch?v=PBT70BTnNQY  
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MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 

 
• Parengti susijusią vaizdinę medžiagą 

 
 

MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

 
• Ar ši veikla padėjo mokiniams susieti tikslus su iniciatyvumu? 
• Ar mokiniai suprato, kad norėdami pasiekti norimą tikslą, jie turi sugalvoti, 

kaip jį pasiekti? 
• Ar mokiniai suprato, kad imantis iniciatyvos galima pasiekti norimą tikslą? 
• Ar veikla padėjo mokiniams kritiškai mąstyti? 
• Kaip ši veikla padėjo mokiniams ištirti galimybes ir pasirinkti vieną iš jų? 

 
3.6 "Rinka" 
 

VEIKLOS VARDAS "Rinka" 

IŠĖJIMO NUMERIS IO1 

PARTNERIS Fondazione Patrizio Paoletti 

VEIKLA IR KLASĖ Veikla: FL-A1 
Klasė: 5-7 metai  

TĘSTINUMAS 30'/45' per mažiausiai tris seansus (kas 7/14 dienų) 
 
Ši veikla apima skirtingus pasirengimo ir apibendrinimo etapus, todėl ji bus 
vykdoma daugiau nei per vieną užsiėmimą. 
  

TIKSLAI a) Išnagrinėkite gamybos ciklą; 
b) Apsvarstykite produkto vertę, suprasdami išlaidas: 1) medžiagų, 2) laiko, 3) 
žmonių, 4) transporto  
c) susidaryti aiškesnį vaizdą apie pinigų vertę laiko ir darbo atžvilgiu.  
d) suteikti viskam vertę, taip skatinant klausimus apie tai, kiek darbo reikia daiktui 
ir (arba) produktui pagaminti.  

MATERIALAI - mokomoji medžiaga apie gamybos ciklą (dokumentiniai filmai, skaidrės, 
nuotraukos arba klasės išvykos). 
- įprasti maisto produktų indai (tušti), kuriuos vaikai gali atsinešti į mokyklą prieš 
pasirinktos gamybinės veiklos pratybas (norint mokytis, kaip gaminami 
makaronai, į klasę galima atsinešti kukurūzų burbuolių, birių makaronų ir 
makaronų pakelių).  
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- pinigai (banknotų ir monetų fotokopijos).  
- plakatai, kuriuos reikia iškabinti (gamintojo, parduotuvės ir (arba) turgaus).  

LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 

1) Pasirinkite sektorių, kuriame kas nors gaminama, ir kruopščiai išstudijuokite jį 
klasėje (pasėlių auginimas, gyvulininkystė, gamykla), galbūt tai, kas "įprasta" ar 
"tipiška" vietinei vietovei.  
2) Tada imituojama rinka, atkuriama visa grandinė: kiekvienas produktas turi būti 
pagamintas, didmenininkas jį turi nupirkti iš gamintojo už tam tikrą kainą, 
parduoti už didesnę kainą ir t. t.  
Pirkėjai turi pinigų.  
 
Metodas - atkurti visą procesą:  
- Gamintojai ir darbuotojai  
- Pirkėjai, kurie perparduoda produktus, ir su jais susiję darbuotojai (vežėjai, 

logistikos darbuotojai, kasininkai ir kt.)  
- Pirkėjai, kurie perka tam, kad vartotų  
- (pažengusiems, nuo 10 metų: valstybės pareigūnai, kurie renka mokesčius ir 

juos išleidžia visuomenei; pirkėjai gali turėti biudžetą, kurį gali išleisti 
konkrečioms kategorijoms)  

3) Suskirstykite klasę į grupes, kaip nurodyta pirmiau. Padalykite kambarį į 
zonas: gamybos zona, parduotuvės / turgaus zona. Veiklas nurodykite 
naudodami plakatus. Paskirstykite banknotus ir nustatykite tikslus (gamintojas 
turi parduoti tai, kas pagaminta, prekybininkas / pardavėjas turi nupirkti ir 
parduoti, organizuodamas transportą ir mažmenininkus / prekybos agentus, 
pirkėjas turi apsipirkti, kad, tarkime, pasigamintų dubenėlį makaronų). 

VIZUALIJOS 
 
Vaizdai / vaizdo 
klipas 
 

- Vaizdai, vaizdo ar dokumentiniai filmai naudojami vaikams pristatyti gamybos 
procesą (pvz., pasėlių auginimą ar gyvulių auginimą).  

- Skaidrės arba nuotraukos, kuriose matyti: A) reikalingas plotas ir išlaidos, B) 
reikalingas laikas, C) dirbančių žmonių skaičius, jų išlaidos, D) gyvūnai, sėklos 
ir pan.  
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MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 

Paruošimas:  
1.  Trumpi mokymo užsiėmimai, skirti paaiškinti skirtingus gamybos ciklo etapus 
(gamyba, transportavimas ir pardavimas).  
2. už namų darbus vaikai turi surinkti maisto konteinerius. 
3. 1 užsiėmimas 30': banknotų ir monetų atvaizdų fotokopijavimas ir karpymas  
4. Faktinė rinkos veikla 30'/45', kartojama 3 kartus 
5. 30' Fokus grupė apie tai, ko išmokta, po rinkos veiklos   
 
 
Mokomojoje dalyje pristatomos įvairios sąvokos, kuriomis vėliau vaikai 
naudojasi. Mokytojas turi gauti šią informaciją, kad galėtų ją perteikti vaikams 
(darbo jėgos sąnaudos, auginimo išlaidos, transporto išlaidos ir t. t.):  
- darbo jėgos, reikalingos bulvėms ir (arba) kviečiams auginti arba vištoms 

kiaušiniams auginti ir t. t.  
- kaip produktas patenka pas prekybininką ir (arba) didmenininką 

(pardavimas, transportavimas).  
- prekybininko išlaidos (sandėliavimo vietos, logistika, personalas).  
- priklausomai nuo klasės, mokytojas gali nuspręsti, ar įtraukti tarpinius 

prekybininkus (pvz., didmenininką ir mažmenininką).  
- galutinę kainą ir skirtumą, palyginti su pradine kaina.  
- priklausomai nuo klasės (nuo 9/10 metų), supažindinti su mokesčių sąvoka.  
Visa ši informacija turi būti aptarta per pamoką prieš atliekant užduotį.  
Pamokos trukmė: ne mažiau kaip trys užsiėmimai po 30'/45' (gamintojas / 
didmenininkas / mažmenininkas).  
Rinkos vykdymo trukmė: 30'/45', kartojama bent du kartus (keičiant mokinių 
vaidmenis).  

MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

- Ar veikla padėjo vaikams geriau suprasti gamybos, vertės ir pirkimo 
procesus? 

- Ar vaikai sugebėjo atlikti reikiamą veiklą pagal jiems skirtą vaidmenį? 
- Ar vaikai, atlikdami veiklą, išreiškė kūrybiškų ir (arba) naujų idėjų? 

 
3.7 Klausimai - knyga - klausimai 
 

VEIKLOS 
VARDAS 

 
Klausimai - knyga - klausimai 

IŠĖJIMO 
NUMERIS 

 
IO1 

PARTNERIS ArtSmart 
VEIKLA IR 
KLASĖ 

LFM-A1 
Klasė: 5-7 metų vaikai 

TĘSTINUMAS 30 minučių 
TIKSLAI Pagrindinis: Mokykitės iš klaidų 

Antrinis: išmokti, kad klaidos yra priimtinos, nes gavę papildomų žinių jie gali 
pakeisti savo atsakymą ar sprendimą.  
 
 

MATERIALAI  
Knyga kokia nors visuotinai žinoma tema, pvz., apie kosmosą, gyvūnus, žmogaus 
kūną, gamtos procesus, automobilius (berniukai) arba maisto gaminimą (mergaitės) 
ir t. t., kurią, kaip sutarta klasėje, skaitys mokytojas.  
 
Pastabos mokytojui, kad užrašytų klasės atsakymus 
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LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 
 

• Mokytojas parengia 3 klausimų rinkinį (faktografinio pobūdžio) apie temas, 
kurios bus nagrinėjamos skaitymo metu, ir užduoda juos klasei PRIEŠ 
skaitymą (atviri klausimai, užduodami ir atsakomi žodžiu); 

• Klasė po vieną atsako į klausimus, mokytojas užrašo atsakymus; 
• Klasei atsakius į klausimus, mokytojas perskaito knygą;  
• Po knygos skaitymo mokytojas užduoda klasei tuos pačius klausimus ir 

pabrėžia, kad jei kam nors reikia, jis gali pakeisti savo nuomonę ir atsakyti 
kitaip.  

• Klasei atsakius į klausimus, mokytojas pradeda diskusiją apie klausimus, 
atsakymus ir apie tai, kaip svarbu nebijoti suklysti, nes visada galima klaidą 
ištaisyti.  

VIZUALIJOS 
 
Vaizdai / vaizdo 
klipas 
 
 

n/a 

MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 

 
• Mokytojas turėtų paruošti (prieš tai susitarti su vaikais) knygą, kuri bus 

skaitoma pamokos metu; 
• Mokytojas turėtų paruošti 3 klausimus (faktografinio pobūdžio), į kuriuos 

atsakymai pateikiami tekste, kuris bus skaitomas. 
MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

 
• Ar veikla padėjo vaikams kritiškai mąstyti? 
• Ar šis užsiėmimas padėjo vaikams pakeisti savo nuomonę, jei jie suprato, 

kad kažkuriuo metu klydo?  
• Ar šis užsiėmimas padėjo vaikams nenusiminti, jei jie suprato, kad klydo, 

bet galėjo persigalvoti? 
 

 
3.8 Kokia yra vertė? 
 

VEIKLOS 
VARDAS 

Kokia yra vertė? 

IŠĖJIMO 
NUMERIS 

 
IO1 

PARTNERIS ArtSmart 
VEIKLA IR 
KLASĖ 

FL_A4 
Klasė: 5-7 metų vaikai 

TĘSTINUMAS 30 minučių 
TIKSLAI Pagrindinis: Sužinokite, kad skirtingi daiktai turi skirtingą vertę. Kad turėtume vieną 

dalyką, paprastai turime atsisakyti kažko kito, o tai yra bendra pamoka, kurią turėtų 
suteikti šis užsiėmimas. 
Antrinė: stiprinti skaičiavimo įgūdžius 
 
 

MATERIALAI  
Kortelės su įvairiais daiktais, kuriuos vaikai mato ir naudoja kasdieniame gyvenime. 
Parengti kortelių dizainai: 

• Saldainių batonėlis 
• "Apple" 
• Ledai 
• Pienas 
• Meškiukas 
• Dviračiai 
• Kompiuteris 
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Mokytojas gali paruošti papildomų kortelių pagal poreikį. Kortelės turėtų būti 
atspausdintos prieš pamoką, pageidautina spalvotos. Dydis iš anksto nenustatytas, 
jos gali būti A6, A7 ar kitokio dydžio, vertingiausios kortelės gali būti didžiausios.  
Kortelių kiekis taip pat nėra iš anksto nustatytas, tačiau mažiausiai vertingi daiktai 
turėtų būti spausdinami labiausiai, o mokytojas turėtų vadovautis daiktų "keitimo 
kursų" funkcija.  
"Exchage rates" gali būti tokie (mokytojas gali juos keisti): 

• 1 obuolys yra 1 batonėlis 
• 1 ledai - 2 batonėliai arba obuoliai 
• 1 pienas - tai 2 ledai 
• 1 meškiukas - tai 5 pieno pakuotės 
• 1 dviratis - tai 10 meškiukų 
• 1 kompiuteris - tai 5 dviračiai 

Apibendrinant - 1 kompiuteris yra 1000 batonėlių J 
 

LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 
 

• Mokytojas paruošia korteles, bent 1kompiuterį, bent 5 dviračius, bent 10 
meškiukų, bent 10 pieno kortelių, bent 20 ledų batonėlių ir obuolių kortelių. 

• Mokytojas gali veikti kaip bankas ir keisti mažiau vertingas korteles į 
vertingesnes arba išdalyti visas korteles klasei ir leisti vaikams patiems 
atlikti mainus; 

• Proceso metu mokytojas pabrėžia, kad norint ką nors gauti, reikia atsisakyti 
ko nors kito. Arba kasdieniame gyvenime, jei vaikas nori naujo pliušinio 
meškiuko, jis kažko vertas, šiuo atveju 10 ledų.   

• Šią veiklą galima atlikti iki klasės pabaigos arba kol dauguma vaikų pasieks 
tai, ko labiausiai trokšta.  

VIZUALIJOS 
 
Vaizdai / vaizdo 
klipas 
 
 

Pridedami kortelių dizaino pavyzdžiai  

MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 

 
Mokytojas turėtų paruošti korteles, kurių minimalus kiekis nurodytas 
"Medžiagos", tačiau kuo didesnė grupė, tuo daugiau kortelių reikėtų paruošti. 
Mokytojas gali pristatyti savo korteles arba savo "mainų kursus". 

MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

 
• Ar veikla padėjo vaikams kritiškai mąstyti? 
• Ar veikla padėjo vaikams suprasti, kad viskas turi tam tikrą vertę 
• Ar šis užsiėmimas padėjo vaikams ugdyti skaičiavimo ir matematikos 

pagrindų įgūdžius.  
 

 
3.9 Tu esi mano akys 
 

VEIKLOS VARDAS Tu esi mano akys 
 

IŠĖJIMO NUMERIS IO1 
 

PARTNERIS ArtSmart 
VEIKLA IR KLASĖ TW-A2 

5-7 metų vaikai 
TĘSTINUMAS 30 minučių 
TIKSLAI Pagrindinis: išmokti dirbti komandoje. 

Antrinė:  
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• išmokti pasitikėti komandos draugais, klausytis jų ir elgtis pagal jų 
nurodymus. 

• Komandoje - išmokite nekalbėti visi vienu metu 
• Išmokite konkuruoti 

 
MATERIALAI  

• Šalikas ar kitas drabužis, kuriuo galima užsidengti akis.  
• Mokytojui reikės prietaiso laikui matuoti (pvz., chronometro). 

 
LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 
 

• Klasė suskirstoma į komandas po 2-4 vaikus (pageidautina po 4 narius 
vienoje komandoje); 

• Mokytojas paaiškina vaikams taisykles - vienas komandos narys turės 
užmerktas akis, o kiti turės duoti nurodymus ir vesti komandos narį 
užmerktomis akimis į "taikinį" neliečiant (tik kalbant).  

• Pageidautina, kad mokytojas paaiškintų klasei, jog komandai geriau 
nekalbėti visiems kartu, nes tada tas, kuris užmerkia akis, gali 
susipainioti; 

• Jei klasė nori įnešti varžybų elementą, mokytojas skirs kiekvieno 
pasirodymo laiką. 

• Užsiėmimą galima atlikti patalpoje arba lauke. 
• Komanda po vieną uždengia vieno iš savo narių akis ir bando pasiekti 

taikinį. Jei vyksta varžybos, mokytojas skaičiuoja kiekvieno laiką.  
• Klasėse, kuriose mokosi mažesni vaikai, pageidautina pakartoti, kuri 

pusė yra "dešinioji", o kuri - "kairioji"; 
• Pirmą kartą mokytojas gali vadovauti vienai komandai, kad vaikai 

jaustųsi saugiau. 
• Kiekvienai komandai atlikus po vieną bandymą, mokytojas gali 

pristatyti, kuri komanda buvo greičiausia. Mokytojas gali išsakyti savo 
pastebėjimus iš pirmojo etapo ir trumpai aptarti su klase.  

• Veikla tęsiama tol, kol kiekvienas komandos narys yra užmerkęs akis.  
VIZUALIJOS 
 
Vaizdai / vaizdo 
klipas 
 
 

 

MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 

Mokytojas turėtų pasirengti: 
• šaliką ar panašią medžiagą, kuria bus užrištos dalyvių akys; 
• "taikinį", kurį užmerktomis akimis turi pasiekti (tai gali būti bet kas, pvz., 

medis kieme arba kėdė kitame kambaryje, jei užsiėmimas vyksta 
patalpoje); 

• laikmatį, jei klasė sutinka surengti komandų varžybas. 
MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

 
• Ar ši veikla padėjo vaikams išmokti dirbti komandoje? 
• Ar ši veikla padėjo vaikams pasitikėti vienas kitu? 
• Ar veikla padėjo vaikams įsiklausyti į komandos draugus ir elgtis pagal 

jų nurodymus? 
• Ar veikla padėjo vaikams išmokti pasiskirstyti vaidmenimis komandoje 

(nekalbėti visiems vienu metu)? 
• Ar ši veikla padėjo vaikams išmokti konkuruoti? 

 
 
3.10 Skaičiavimo žaidimas 
 

VEIKLOS VARDAS Skaičiavimo žaidimas 
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IŠĖJIMO NUMERIS IO 1 
 

PARTNERIS Mazais Princis 
VEIKLA IR KLASĖ FL -A7 

5-7 metų klasė 
TĘSTINUMAS 30 min. 
TIKSLAI Pagrindinis - Finansinis švietimas 
MATERIALAI 3 kauliukai 

Rezultatų kortelė, vaizduojanti vieną kauliuko paviršių 
Žetonai (žr. 1.3 priedą) ARBA naudokite turimas medžiagas, pvz., kriaukles, 
pupeles, medines lazdeles, mažus akmenis, gilės, lipdukus.  
 

LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 
 

Žaidimo taisyklės - vaikai susėda ratu, žaidimo pradininkas meta 3 kauliukus, 
suskaičiuoja, kiek taškų gavo už savo metimą, ir padeda atitinkamas rezultatų 
korteles priešais save. Po metimo jis/ji perduoda 3 kauliukus kitam asmeniui iš 
kairės ir kartoja ankstesnius veiksmus, kol apsuka visą ratą.  
Per kelis raundus, kai vaikas surenka 15 ar daugiau taškų, jis pakelia ranką, 
gauna iš mokytojo žetoną ir vėl pradeda skaičiuoti kitame raunde. Reikėtų 
sužaisti bent 5 raundus, kad kiekvienas gautų bent po 1 žetoną.  
 
Individualus darbas 
Vaikų veikla: 

1. Vaikai rato viduryje išdėliokite kelis rezultatų kortelių rinkinius, kad visi 
galėtų juos pasiekti;  

2. Vaikai renkasi žaidimo pradžiamokslį savo noru;  
3. Meskite kauliuką, padėkite atitinkamas korteles priešais save ir rinkite 

taškus;  
4. Kai surinksite 15 taškų, pakelkite ranką. 

Mokytojų veikla: 
• Paaiškina žaidimo taisykles. 
• Skatina, tikrina ir padeda.  
• Už kiekvieną laimėjimą laimėtojui įteikiamas žetonas. 

VIZUALIJOS 
 
Vaizdai/ 
vaizdo klipas 
 

1.1 priede pateiktų kortelių spalvinimas ir paruoštas naudoti šablonas  
Naudokite kauliukus su skaičiais arba taškais 1-6 (nepridedami) ARBA iškirpkite 
ir suklijuokite kauliukus iš Priedo.1.2. 

     

MOKYTOJŲ 
RENGIMAS 
 

Paruoškite rezultatų korteles, 3 kauliukus ir žetonus. 
 

MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

Ar ši veikla ugdo finansinio švietimo įgūdžius? Taip. Ne. Iš dalies. 
Ar vaikai moka laikytis taisyklių? 
Ar vaikams sunku skaičiuoti? 
Ar reikia užrašų lapo? 
 

 
Šaltinis: 
 

• Kauliukai su taškais   
o Vaizdas Sonamchodon, 2017 m. gegužės 29 d. https://favpng.com/png_view/dice-

images-free-dice-free-content-clip-art-png/dtMW0zht  
o Šablonas https://www.twinkl.com.hk/resource/t-n-360-dice-nets paimtas iš svetainės 

2021 m. balandžio 13 d. 
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• Kauliukai su skaičiais  
o Vaizdas Metta foto / Alamy Stock Photo, 2009 m. rugsėjo 6 d. 

https://www.alamy.com/stock-photo-white-dice-with-numbers-1-2-and-6-resting-on-
white-background-25923303.html  

o Šablonas https://www.twinkl.com.hk/resource/t-n-361-number-nets paimtas iš 
svetainės 2021 m. balandžio 13 d.  

 
Rezultatų kortelės su skaičiais ir taškais. Paruoštas naudoti ir spalvinti šablonas. 

 

 
 
Kauliukų šablonai. Kauliukai su taškeliais. Kauliukai su skaičiais. 
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1.3 priedas 
  Paruošti naudoti ir spalvinti žetonai. 
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3.11 Ėjimas į parduotuvę / turgų Ekskursija į parduotuvę 
 

VEIKLOS VARDAS Ėjimas į parduotuvę ir (arba) turgų 
Ekskursija į parduotuvę 
 

IŠĖJIMO NUMERIS IO 1 
PARTNERIS Mazais Princis 
VEIKLA IR KLASĖ CUR A-6 

5-7 metų klasės 
TĘSTINUMAS 30min+30min 
TIKSLAI Pagrindinis: Smalsumas 

 
MATERIALAI Pieštukai, kartono lapai kiekvienam mokiniui 
LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 
 

Individualus darbas 
Vaikai:  

• Grupė / klasė eina į artimiausią parduotuvę.   
• Apžiūrėkite pateiktas prekes.   
• Įrašykite / užrašykite kainas ir pavadinimus.  
• Savais žodžiais apibūdina prekių įvairovę, įvardija skirtumus, apibūdina 

juos kaip dedamus. Klausia apie neaiškius dalykus (klausia apie tai, ko 
nesupranta ar nežino). Susiduria su dialogu.  

Mokytojas: 
• Įvardija parduotuvėje dirbančių darbuotojų profesijas ir paaiškina jų 

darbo pareigas. 
• Skatina sužinoti nurodyto produkto kainas.   
• Grįžus į grupę / klasę / instituciją, skatinama kalbėti apie patirtį ir užduoti 

klausimus.   
• Skatina sudaryti sąrašą: Mažesnė kaina, žmonių mėgstamiausia ir pan. 

VISUOMENĖ 
Vaizdai/ 
vaizdo klipas 
 

1.1 priedo užduoties šablonas 

MOKYTOJŲ 
RENGIMAS 
 

• Pakartoti saugumo ir (arba) saugos taisykles išeinant už įstaigos teritorijos 
ribų, elgiantis gatvėje ir viešose vietose.  

• Bendradarbiavimas su tėvais, ekskursijos leidimas 
 

MOKYTOJŲ 
VERTINIMAS 

• Ar vaikai geba atsakyti į klausimus 
• Ar vaikai sugeba išlaikyti dėmesį ir atlikti užduotis 
• Ar vaikai moka atlikti tyrimus ir užrašyti kainas  
• Ar vaikai moka įvardyti parduotuvės darbuotojų profesijas 
• Ar ši veikla ugdo smalsumo įgūdžius? Taip. Ne. Iš dalies. 

 
Šaltiniai: 
Vaizdai: 
• Vyras ir moteris, maisto prekių parduotuvės kasininkai, EPS 8 vektorinė iliustracija - Aleutie, 2018 

m. kovo 25 d. https://www.istockphoto.com/vector/cashier-cartoons-gm937075136-256335343?  
• Parduotuvių skyrių darbuotojų rinkinys. Krautuvas su prekėmis, pirkinių vežimėlis, vaisiai - 

Robuart, 2019 m. lapkričio 11 d. https://www.istockphoto.com/vector/supermarket-store-
departments-workers-set-vector-gm1186891934-335043757  

• valymo tarnybos darbuotojas ir valymo įrankiai - studiogstock https://www.vecteezy.com/vector-
art/1895344-man-worker-of-cleaning-service-and-cleaning-tools-on-white-background , paimta iš 
svetainės balandžio14, 2021 

• Du jauni policijos pareigūnai, vyras ir moteris - Sudowoodo, 2015 m. liepos 30 d. 
https://www.istockphoto.com/vector/policemen-gm482773586-
70033339?irgwc=1&cid=IS&utm_medium=affiliate&utm_source=Eezy%2C%20LLC&clickid=Tjz1c
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FR%3AsxyLTy70EOSREQreUkES9aQlN38jXY0&utm_term=www.vecteezy.com&utm_campaign
=SRP&utm_content=718498&irpid=38919  

 
 

1.1 priedas 
Keliaujate į parduotuvę! 

Vardas ir pavardė:                                          Data:      
 
Prekės ir kainos: 
 
Spalva pigiausia Žalia  Brangiausia spalva Raudona   Mėgstamiausia spalva Mėlyna 

Pienas     
Vanduo     
Kiaušiniai     
Duona     
"Apple"     
Ledai     
Dešrelės     

 
Kokius darbuotojus matėte parduotuvėje, 
 pažymėkite langelį 

 

      

 
 
3.12 Pinigų išdavimas 
 

VEIKLOS VARDAS Pinigų išdavimas 
 

IŠĖJIMO NUMERIS IO 1 
 

PARTNERIS Nurodė VVI fondas (aprašė Mazais Princis) 
VEIKLA IR KLASĖ FL - A6 

5-7 metų klasės 
TĘSTINUMAS 30 min. 
TIKSLAI Pagrindinis - Finansinis švietimas 

Kiti - smalsumas, kūrybiškumas 
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MATERIALAI Žirklės, liniuotė, kartonas, popierius, spalvoti pieštukai, dažai, teptukai, 
vanduo 
 

LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 
 

Individualus darbas 
Vaikų veikla: 
Žiūrėkite vaizdo įrašą 
Susipažinkite su siūlomais banknotais ir monetomis 
Pieškite savo banknotus, 
Savo monetų ir banknotų kūrimas 
Pasistenkite suprasti pavadinimo reikšmę: 

• Mažiausio nominalo banknotams naudokite mažesnius 
banknotų pavyzdžius, o vertingiausiems - didžiausius 
banknotus (didėjančia tvarka). Pavyzdys pateiktas 1.1 priede. 

  
Mokytojo veikla: 
Rodyti informacinę medžiagą apie ES ir kai kurių kitų šalių valiutas. 
Padėti mokiniams suprasti piniginių vienetų nominaliąją, tarpusavio 
vertę. 
Suteikite galimybę papasakoti ir pasikalbėti apie tai, kas nupiešta 

VIZUALIJOS 
 
Vaizdai/  
vaizdo klipas 
 
 

Banknotų pavyzdžių pavyzdžiai 1.1.1 priedas 
Vaizdinė medžiaga. Valiuta ES ir kai kuriose kitose šalyse. 1.2 priedas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3hrx8WK2TH0 (Vaizdo įrašas apie 
ES banknotus ir monetas) 
http://www.kickvick.com/beautiful-country-currency/ (vaizdai apie 
valiutą) 
https://www.youtube.com/watch?v=zoEUhZ_XEOI (vaizdo įrašas apie 
gražiausias pasaulio valiutas) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_D-ZGcpouxg  
 

MOKYTOJŲ RENGIMAS 
 

Parengti vaizdinę medžiagą. Spausdinti vaizdinę medžiagą - 
banknotus 
  
Paruoškite vaizdo įrašą kompiuteryje arba išmaniojoje lentoje 

MOKYTOJO VERTINIMAS Ar ši veikla ugdo finansinio švietimo, smalsumo, kūrybiškumo 
įgūdžius? Taip. Ne. Iš dalies.  
Ar jie užduoda klausimus, kad padėtų atlikti užduotį? 
Ar vaikai domisi šia užduotimi, ar jie imasi iniciatyvos veikti, kurti, 
diskutuoti? 
Ar vaikai supranta vardinių reikšmę ir geba tinkamai vertinti? 
Kokį nominalų diapazoną jie gali laisvai apskaičiuoti? 

 
Šaltiniai: 
Vaizdai: 
Eurų banknotai ir euro centai http://meaus.com/euro2002.htm Autorinės teisės 2001 West-Art 
PROMETHEUS, Internetinis meno, politikos ir mokslo biuletenis, Nr. 81, 2001 m. žiema 

• JK svarai https://www.globocambio.co/en/currencies-of-the-world/british-pound paimti iš 
svetainės 13.04.2021 

• Jungtinės Karalystės monetos https://www.pinterest.com/pin/132926626483358719/visual-
search/?x=12&y=12&w=377&h=376 paimtos iš svetainės 13.04.2021 

• Trinidados ir Tobago doleriai http://imagehost.vendio.com/a/23188713/view/img214_005.jpg 
paimta iš svetainės 13.04.2021 

• Bermudų doleriai https://www.robertsworldmoney.com/banknotedetail.php?id=207 paimti iš 
svetainės 13.04.2021 

• Japonijos jena JO SPLENDOR Japonijos valiutos keitimo vadovas NOV. 23, 2016 
https://www.compathy.net/magazine/wp-content/uploads/2016/10/JPY-money.001.jpeg   
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• Šveicarijos frankai Subhash Sivamani, New Swiss Franc Currency To Celebrate Nature and 
Science, 2016 m. balandžio 13 d. https://www.extravelmoney.com/blog/new-switzerland-
banknotes/  

• Tinklaraštis apie gražiausius Currancy .  Yates, Megan Pasaulio valiutos: 59 kūrybingi gražių 
šalių valiutų pavyzdžiai http://www.kickvick.com/beautiful-country-currency/  

•  
Vaizdo įrašai: 
 

• Chris Half-Asleep,YouTube, Euro paslaptys (įkelta Half-Asleep Chris 2019 m. rugsėjo 24 d.), 
https://www.youtube.com/watch?v=3hrx8WK2TH0 

• Top 10 gražiausių pasaulio šalių, "Youtube", Top 10 gražiausių pasaulio valiutų।। Gražiausios 
valiutos (įkelta Top 10 gražiausių pasaulio šalių kovo 13 d., 2018 m.), 
https://www.youtube.com/watch?v=zoEUhZ_XEOI  

• Chris Half-Asleep,YouTube, The World's Coolest Banknotes (įkelta Half-Asleep Chris 2017 
m. rugsėjo 14 d.), https://www.youtube.com/watch?v=_D-ZGcpouxg  

 
1.1 priedas 	

Banknotų	pavyzdžių	pavyzdžiai	
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1.2 priedas 
Vaizdinė medžiaga  

Banknotai ir monetos 
Euras ir euro centai Europos Sąjungoje 

    
Svarai, pensai ir pensai Jungtinėje Karalystėje 

  
 
 
 
Doleriai Trinidade ir Tobage bei Bermuduose 
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Japonijos jenos 

   
Frankai Šveicarijoje 
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3.13 Mano pinigų šeimininkas 
 

VEIKLOS VARDAS Mano pinigų šeimininkas 
IŠĖJIMO NUMERIS IO 1 
PARTNERIS Mazais Princis 
VEIKLA IR KLASĖ FL -A2 

5-7 metų klasė 
TĘSTINUMAS 30 min. 
TIKSLAI Pagrindinis - Finansinis švietimas 
MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 
 

Pakartokite pinigų banknotų nominalus, ištirkite/ suraskite 
norimo produkto, kurį vaikai pirktų, kainas - suraskite vietą, kur 
jį galima įsigyti. Pvz., meškiukas, knyga, žaislinis automobilis, 
lego, ledai, šuniukas, laivas, suknelė ir žaislų katalogas. 

MATERIALAI Žaidimų/"žaidimų" banknotai; pinigų dėžutė/ taupyklė (neįtraukta) 
Vienas nešiojamasis kompiuteris (neįtrauktas į komplektą) 
Užduoties šablonas 1.1 priedas 
 

LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 
 

Užduotis ir (arba) paskyrimas  
1.  Pagalvokite, kokiam tikslui bus taupomi pinigai; 
2. Išnagrinėkite pasiūlymą;  
3. Kaupkite "žaidybinius" pinigus taupyklėje / taupomajame 

banke 
 
Veikla vaikams 

1.  Pasirinkite taupymo temos priežastį;   
2. Aptarkite, kokie yra pajamų gavimo būdai; 
3. Aptarkite, kaip per tam tikrą laiką bus sutaupyti pinigai. 
4.  Mokytojo padedami apskaičiuokite, kiek pinigų reikėtų įdėti į 

taupyklę / pinigų dėžutę.  
5. Aptarkite, kaip kaupimo laikotarpiu galėsite gauti mėgstamų 

daiktų - knygų, žaislų.  
6. Užpildykite šablonus, įdėkite juos į sąsiuvinį ir aptarkite su 

grupės nariais. 
 
Mokytojų veikla  

1. Išdalykite šablonus ir pasiūlykite vaikams pasirinkti objektus. 
2. Diskusijų metu padėkite vaikams išsiaiškinti ir rasti būdų, kur ir 

kaip nusipirkti pasirinktus daiktus.  
3. Skatinkite vaikus ieškoti kainų, kaip sutaupyti pinigų 

naudojantis katalogu arba internetu. 
4. Pasipraktikuokite, kaip nešvaistyti santaupų, kaip keistis 

daiktais su draugais.  
5. Paskatinkite vaikus sukurti knygą su iliustracijomis "Kaip mes 

sutaupėme pinigų". 
VIZUALIJOS Vaizdai / 
vaizdo klipas 
 

 

MOKYTOJŲ VERTINIMAS Ar ši veikla ugdo finansinio švietimo įgūdžius? Taip. Ne. Iš dalies. 
Ar vaikai noriai dalyvauja diskusijose? 
 

 
3.14 "Gaminame, reklamuojame, parduodame" 
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VEIKLOS VARDAS "Gaminame, reklamuojame, parduodame" 
IŠĖJIMO NUMERIS IO1 
PARTNERIS Mazais Princis 
VEIKLA IR KLASĖ DG - A5 

5-7 metų klasės 
TĘSTINUMAS 30min+ 30min +30min +30min 
TIKSLAI Pagrindinis - apibrėžti tikslą 

Kiti - iniciatyvumas, komandinis darbas ir bendravimas 
MATERIALAI Popierius, kartonas, audinys, putplastis, šiaudeliai, sagos, popierinės lėkštės ir 

puodeliai, gamtinė medžiaga, klijai, žirklės, žymekliai, lipni juosta ir kt. turimos 
medžiagos. 

LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 
 

Darbas grupėje 
Vaikai suskirstomi į pasirinktas komandas, susitaria dėl lyderio, kurio užduotis - 
vadovauti visai komandai. 
Vaikų veikla 

1.  Sugalvokite, ką pagaminti iš turimų medžiagų, ir pagaminkite arba 
pasiūlykite kokią nors paslaugą (dainuoti, skaityti, prižiūrėti gyvūnus, 
valyti, kepti). Vaikai dirba kūrybiškai, išsako pasiūlymus, keičiasi 
nuomonėmis. 

2.  Pasirinkite, ką gaminti ir kaip reklamuoti produktą (ar tai bus plakatas, 
spektaklis, o gal vaizdo įrašas). 

3.  Susitarti dėl galutinio produkto ar paslaugos kainos. 
4.  Atlikite savo darbą ir jį pristatykite kitoms komandoms. 

Mokytojų veikla  
1. Aptarkite darbą su visa klase.  
2. Užduokite vaikams skatinamųjų klausimų:  

� Kodėl norite sukurti būtent šį produktą? 
�  Kaip manote, kodėl žmonės turėtų mokėti tokią pinigų sumą už šį 

produktą? 
�  Kas bus pagrindiniai šio produkto vartotojai? 

3. Paskatinkite vaikus pažvelgti į visą spektaklį ir aptarti jo naudingumą. 
 

VIZUALIJOS 
Vaizdai / vaizdo 
klipas 

 

MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 
 

Suskirstykite vaikus į grupes, pasirinkite juos dominančias medžiagas, 
pakartokite veiksmų seką, susitarkite, kokį daiktą gaminsite, kaip jis bus 
reklamuojamas ir kiek kainuos. 

MOKYTOJŲ 
VERTINIMAS 

Ar ši veikla ugdo tikslo nustatymo, komandinio darbo, iniciatyvumo įgūdžius? 
Taip. Ne. Iš dalies. 
 
Ar komandoje buvo paskirstyti vaidmenys ir ar visi dalyvavo? 
Ar visi atliko savo užduotis pagal vaidmenis? 
 

 
3.15 Apdovanojimo plakatas 
 

VEIKLOS VARDAS Apdovanojimo plakatas 
 

IŠĖJIMO NUMERIS IO1 
 

PARTNERIS Akademie für PB = Mazais Princis 
VEIKLA IR KLASĖ FL - A3 

5-7 metų klasės 
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TĘSTINUMAS Kiekvieną dieną po 5-15 min., visą savaitę 
TIKSLAI Pagrindinis - Finansinis švietimas  

Kiti - tikslo nustatymas 
 

MATERIALAI Objekto šablonas, pateiktas 1.1 priede  
 

LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 
 

Tai savaitinė užduotis.  
Darbas su pinigais, ypač taupymas, visada yra susijęs su darbu siekiant ko nors 
konkretaus. Mes, taip pat ir mūsų vaikai, ne visada galime turėti viską iš karto.  
Todėl svarbu turėti tikslų. Jie padeda mums atkakliau dirbti, būti labiau 
motyvuotiems ir susitelkusiems.  
Savaitės pradžioje mokytojas paaiškina šio plakato reikšmę.  
Atlygio plakatas padeda vaikams eiti šiuo keliu ir ugdo gerus taupymo įpročius. 
 Kaip tai veikia?  

1. Kiekvienas vaikas gauna šabloną, pvz., vyšnios medžio su baltomis 
vyšniomis, kurias visas reikia nudažyti raudonai (į komplektą neįeina). 
Arba piniginę su nespalvotomis monetomis (1.1 priede). 

2. Raudonas vyšnias gausite tik už vieną paslaugą. Arba galite nuspalvinti 
vieną monetą už vieną užduotį 

3. Užduotys pateikiamos savaitės pradžioje. 
4.  Taip kartu įsivaizduojate kelią į tikslą.  

Savaitės pabaigoje mokytojas aptaria, ar tikslas pasiektas ir kaip visi vaikai 
užpildo savo plakatus. 

VIZUALIJOS 
 
Vaizdai/   
vaizdo klipas 
 

1.1 priedas  
MOKYTOJŲ 
RENGIMAS 

Parengti savaitinių užduočių, už kurias reikia apdovanoti, sąrašą 

MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

• Ar ši veikla ugdo finansinio švietimo ir tikslo nustatymo įgūdžius? Taip. Ne. 
Iš dalies. 

• Ar mokinys (vaikas) rodo iniciatyvą atlikdamas užduotis 
• Ar konkurencija tarp mokinių ir (arba) vaikų yra sveika? 
 

 
3.16 Fantazija ir džunglės 
 

VEIKLOS 
VARDAS 

Kalbėjimas apie asociacijas - Fantasy-Jungle 
 

IŠĖJIMO 
NUMERIS 

 
IO1 

PARTNERIS Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
VEIKLA IR 
KLASĖ 

CREA-A3-1 
Klasės: 5-7 metai 

TĘSTINUMAS 30 minučių 
TIKSLAI Pagrindinis: Kūrybiškumas 

 
Kiti:  

MATERIALAI  
• Akmenys, šakos, viskas, ką galima rasti gamtoje 

 
LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 

• Mokytojas pristato temą parodydamas mokiniams kokį nors daiktą (pvz., 
akmenį) ir sugalvodamas apie jį istoriją. 
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 • Mokytojas kartu su mokiniais išeina į gamtą ir kiekvienas vaikas ieško 
objekto, kuriam priskiria istoriją. 

• Kiekvienai istorijai mokytojas skiria konkretų laiką. 
• Kai visi vaikai papasakoja savo istoriją, jiems duodama užduotis: Jie turi 

panaudoti akmenėlius, kad sukurtų šiukšlių skulptūrą. 
 

• Mokinio prašoma apibūdinti daiktą, o tada sugalvoti apie jį istoriją. 
• Mokinys apibūdina objektą ir papasakoja istoriją. 
• Mokinys skatinamas paaiškinti, kaip jis mąstė apie pasirinktą istoriją. 
• Mokinių prašoma iš daiktų sukurti šiukšlių skulptūrą ir ją aprašyti. 

 
Variacijos: 

• Galima sudaryti grupes ir kartu sugalvoti istoriją. 
 

• Galima pateikti objektą ir visi mokiniai kartu sugalvoti istoriją, prie 
ankstesnio sakinio visada pridėdami vieną sakinį po kito, taip sukuriant 
dinamiką, kurią mokiniams sunku suplanuoti ir kuri reikalauja mąstymo 
lankstumo. 

VIZUALIJOS 
Vaizdai 
 
 

Taip pat galima pasiūlyti nuotraukų korteles. 

MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 

 
• Pasiimkite su savimi gamtoje esantį daiktą 
• Paruoškite šios istorijos pavyzdį 

 
MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

 
• Ar ši veikla padėjo mokiniams ugdyti kūrybiškumą? 
• Ar veikla padėjo mokiniams kritiškai mąstyti? 
• Ar veikla padėjo mokiniams mąstyti nestandartiškai? 

 
 
3.17 Zefyrų spagečių bokštas 
 

VEIKLOS VARDAS Zefyrų spagečių bokštas 
 
 

IŠĖJIMO NUMERIS  
IO1 

PARTNERIS Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
VEIKLA IR KLASĖ TW-A7 

Klasės: 5-7 metai 
TĘSTINUMAS 30 minučių 
TIKSLAI Pagrindinis: darbas komandoje ir bendravimas 

 
Kiti: Kūrybiškumas 
 

MATERIALAI  
• 20 storiausių spagečių lazdelių 
• 1 jardas juostos 
• 1 jardas virvės 
• vienas Marshmallow 

 
LEARNING 
VEIKLA 

• Mokytojas paaiškina pratybų eigą. 
• Mokytojas suskirsto grupes. 
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METODAS 
 

• Mokytojas duoda grupėms medžiagą. 
• Mokytojas paskiria grupėms kambarį, į kurį kitos grupės negali patekti. 
• Mokytojas pratyboms skiria 20 minučių. 
• Tuomet mokytojas paprašo kiekvienos grupės pasirinkti savo komandos 

vedėją, kuris turi šį pastatytą bokštą pristatyti investuotojų komandai. 
 

• Mokiniai skatinami kritiškai apmąstyti, kaip jiems sekėsi ar nesisekė 
dirbti kartu kaip komandai. 

• Mokinių paprašoma pajausti, ar jie gerai jautėsi dirbdami grupėje. 
• Mokinių prašoma pateikti atsiliepimus apie tai, kodėl jie jautėsi gerai arba 

ne. 
• Mokinių prašoma apmąstyti, kaip jų veiksmus, kurie išryškėjo per 

pratybas, galima pritaikyti ar palyginti su kitomis situacijomis. 
• Mokiniai skatinami apmąstyti ir verbalizuoti bendravimo modelius. 

VIZUALIJOS 
 
Vaizdai / vaizdo 
klipas 
 
 

 
 
ŽIŪRĖTI: https://www.youtube.com/watch?v=7BExiT0JFGg 
 

MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 

 
• Prieš sesiją gauti reikiamą medžiagą 

 
 
 

MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

 
• Ar ši veikla padėjo mokiniams suprasti, kad jų veiksmai ir poelgiai turi 

įtakos bendruomenės jausmui, taip pat ir siekiamiems rezultatams? 
• Ar veikla padėjo mokiniams kritiškai apmąstyti bendravimo procesus ar 

veiksmų būdus grupėje? 
• Ar ši veikla padėjo mokiniams suprasti, kad komandinis darbas yra 

svarbus? 
 

 
3.18 Padarykite man piešimo įrankį 
 

VEIKLOS VARDAS Padarykite man piešimo įrankį.   

IŠĖJIMO NUMERIS IO1 

PARTNERIS Nurodyta "ArtSmart" (aprašyta SYNTHESIS šablone) 

VEIKLA IR KLASĖ CREA-A1 
Klasės: 5-7 metų amžiaus  

TĘSTINUMAS  30 minučių 

TIKSLAI - Stiprinti mokinių kūrybiškumo įgūdžius 
- Išnagrinėti įvairias idėjas ir iššūkių sprendimus. 
- Eksperimentuoti su įvairiais problemos sprendimo būdais 
- Derinti skirtingus sprendimus, kad būtų pasiektas pageidaujamas 

rezultatas. 
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MATERIALAI - skirtingų spalvų gėlių žiedlapiai 
- lapai  
- maži priešpiečiai  
- popieriniai šiaudeliai  
- bet koks kitas alternatyvus piešimo įrankis 

LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 

- Mokytojas gali supažindinti mokinius su piešimu neįprastais būdais ir 
daiktais papasakodamas istoriją, kuri sužadins jų vaizduotę. Pavyzdžiui: 
"Įsivaizduokite, kad mes nukeliavome į praeitį, į senovę. Tais laikais 
popierius buvo kažkas nežinomo. Mūsų misija - parodyti urviniams 
žmonėms, kaip galima piešti ant popieriaus lapo. Bet.... pamiršome su 
savimi pasiimti spalvotų pieštukų! Ką dabar darysime? Šie žmonės nežino, 
kas yra dažai ir teptukai! Jie niekada gyvenime nėra matę tokių įrankių! Ar 
galite sugalvoti kitų būdų, kaip sukurti spalvas? Kokius dar daiktus galime 
naudoti piešimui?"   

- Mokytojas lentoje nubrėžia du stulpelius.  
- Pirmiausia mokiniai pradeda dalytis savo idėjomis apie spalvų kūrimą (pvz., 

dėti gėlių žiedlapius į vandenį). Mokytojas surašo jų idėjas į vieną iš dviejų 
lentoje esančių stulpelių.  

- Tada jie sugalvoja, kokius daiktus galėtų naudoti piešimui vietoj teptukų 
(pvz., pūsti spalvotą vandenį per geriamojo vandens šiaudelį). Mokytojas 
surašo jų idėjas kitame lentos stulpelyje.  

- Mokytojas išdalina mokiniams piešimo lapus, bet ne spalvotus pieštukus ar 
kitus dažus. 

- Tada ji paaiškina mokiniams, kad jie išbandys, ar jų idėjos gali būti 
veiksmingos. Jei mokykla yra gamtoje, klasė galėtų ieškoti objektų aplink 
ją. Kitu atveju mokytojai gali atsinešti tokių objektų į klasę ir padėti 
mokiniams eksperimentuoti.  

VIZUALIJOS 
Vaizdai / vaizdo 
klipas 
 

Žr. medžiagą  

MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 

Jei mokykla yra mieste, mokytojas turėtų surinkti ir atnešti į klasę daiktus, iš kurių 
būtų galima gaminti spalvas ir piešti ant popieriaus. 
-Jei mokykla yra gamtoje, mokytojas gali suplanuoti trumpą ekskursiją, kurios 
metu mokiniai patys ieškotų ir rinktų objektus. Atsižvelgiant į klasės dydį, gali 
prireikti mokytojo padėjėjo.   

MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

Mokytojas įvertins:  
- Mokinių sukurtų idėjų skaičius. 
- Sukurtų unikalių idėjų skaičius.  
- Mokinių atsidavimas ieškant naujų / alternatyvių piešimo būdų.  

 
3.19 Niekada nesibaigianti pabaiga 
 

VEIKLOS VARDAS Niekada nesibaigianti pabaiga 

IŠĖJIMO NUMERIS IO1 
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PARTNERIS Nurodė Akademie für PB (aprašyta SYNTHESIS šablone) 

VEIKLA IR KLASĖ CUR-A4-1 
Klasės: 5-7 metų amžiaus  

TĘSTINUMAS  30 minučių 

TIKSLAI Ši veikla padės mokiniams ugdyti, praktikuoti ir tobulinti kritinio mąstymo 
įgūdžius, o tiksliau -:  
- stebėjimo įgūdžiai. 
- analitiniai įgūdžiai 
- išvadų darymo ir (arba) dedukcijos įgūdžiai. 

MATERIALAI - Spausdinta knyga arba elektroninė knyga su istorija, kurią galima perskaityti 
mokiniams. 
ARBA 

- atspausdinti arba skaitmeniniai paveikslėliai, kuriuos mokytojas gali rodyti 
mokiniams pasakodamas istoriją.  

LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 

Mokytojas skaito arba pasakoja mokiniams istoriją. Artėjant pasakojimo 
pabaigai, mokytojas stabteli ir paklausia mokinių, kaip, jų manymu, istorija 
baigsis. Pavyzdžiui, "Ar Skaras (iš "Liūto karaliaus") laimės?". Mokytojas 
išklauso jų atsakymų. Paprašo jų paaiškinti savo pasirinkimą ir smagiai 
diskutuoja - diskusija gali būti kvaila ir linksma, tačiau joje turėtų būti pateikta 
tam tikra logika, kad kritinis mąstymas nesustotų. 

VIZUALIJOS 
Vaizdai / vaizdo 
klipas 
 

Žr. medžiagą  

MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 

- Mokytojas pasirenka istoriją, kurią perskaitys arba papasakos mokiniams. 
- Spausdina paveikslėlius arba naudoja elektroninius prietaisus, kad 

parodytų su istorija susijusius paveikslėlius. 

MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

Mokytojas įvertins:  
- Mokinių stebėjimo įgūdžiai 
- Mokinių analitiniai įgūdžiai 
-  Mokinių išvadų darymo įgūdžiai 
 

 
3.20 Vaikų olimpinės žaidynės 
 

VEIKLOS VARDAS Vaikų olimpinės žaidynės.   

IŠĖJIMO NUMERIS IO1 

PARTNERIS Nurodė Akademie für PB (aprašyta SYNTHESIS šablone) 

VEIKLA IR KLASĖ TI-A2 
Klasės: 5-7 metų amžiaus  

TĘSTINUMAS  1h-3h (priklausomai nuo to, kiek žaidimų pasirinks mokytojas) 
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TIKSLAI - Stiprinti mokinių iniciatyvumo įgūdžius 
- Skatinti abipusį bendradarbiavimą 
- Το pažanga atkakliai 

MATERIALAI - virvė 
- kėdė 
- kartoninė dėžė 
- gėrimų dėžė 
- skalbinių virvė 
- lankstymo taisyklė 
- maišas, miegmaišis arba kavos maišelis 
- guminis batas 
- matavimo juosta 

LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 

Vaikų varžybos, pavyzdžiui, vaikų olimpinės žaidynės, yra ypač įvairios ir 
įvairios. Vienas po kito žaidžiama daugybė mažų žaidimų, kurių rezultatas - 
kelios vaikų varžybos. Keletas žaidimų, kuriuos mokytojas gali įtraukti į tokio 
pobūdžio varžybas, yra šie: 
Karutis: Du vaikai yra komanda. Vienas vaikas stovi gale ir griebia priekyje 
esančio vaiko kojas. Šis remiasi rankomis į grindis. Jie juda kaip vežimėlis. 
Iššūkis - nepakelti kojų per aukštai ir per stipriai nestumti iš paskos. 
Ėjimas trimis kojomis: Ėjimas trimis kojomis: du vaikai sudaro komandą. Prieš 
prasidedant ėjimui, vieno iš jų dešinioji ir kito kairioji kojos surišamos. Būdami 
trijų kojų komanda, jie turi stengtis kuo greičiau kirsti finišo liniją nenukrisdami. 
Kliūčių lenktynės: Kliūčių lenktynės vyksta estafetės principu. Vaikai turi įveikti 
įvairias kliūtis ir pasiekti pabaigoje esančią kėdę, ant kurios jie turi trumpam 
atsisėsti ir grįžti atgal į trasą. Kliūtys gali būti atvira kartoninė dėžė, pro kurią 
vaikai turi perlipti, apversta gėrimų dėžė, per kurią reikia perlipti, įtempta 
drabužių virvė, per kurią reikia peršokti, ir sulankstoma taisyklė, ant kurios reikia 
išlaikyti pusiausvyrą. Laimi komanda, kurioje visi žaidėjai finišuoja pirmieji. 
Maišų lenktynės: Du vaikai varžosi tarpusavyje. Jie yra maiše, miegmaišyje ar 
kavos maišelyje. Jie turi šokinėti pažymėtoje trasoje. Jei jie nukrenta, turi grįžti 
prie starto linijos ir pradėti iš naujo. Šis žaidimas reikalauja daug įgūdžių ir 
atkaklumo. 
Gyvūnų ekspertai: Visi vaikai atsistoja į eilę maždaug per dešimt žingsnių nuo 
žaidimo vedėjo. Žaidimo vedėjas įvardija vaikams raidę. Vaikas, kuris pirmas 
įvardija gyvūną su šia raide, gali žengti vieną žingsnį į priekį. Žaidimą laimi tas, 
kuris teisingai įvardija daugiausiai gyvūnų. 
Guminių batų mėtymas: Šiame grupiniame žaidime kiekvienas vaikas stovi 
prie starto linijos ir stengiasi kuo toliau nusviesti guminį batą. Prie šoninės linijos 
padėta matuoklė, kuria matuojamas plotis. Laimi tas, kuris numeta toliausiai. 

VIZUALIJOS 
Vaizdai / vaizdo 
klipas 
 

Žr. medžiagą  

MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 

- Mokytojas turės parinkti žaidimus, kuriuos įtrauks į vaikų olimpiadą, 
atsižvelgdamas į jų trukmę.  

- Kiekvienam žaidimui mokytojas turės išsiaiškinti, kokių daiktų reikia, kokių 
yra mokykloje ir kokius reikės nusipirkti.  

- Spausdinkite sertifikatus dalyviams. 
- Sukurkite arba nupirkite apdovanojimus nugalėtojams. 
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- Pasitelkite kitus kolegas ir (arba) tėvus, kad jie padėtų renginio metu. 

MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

Mokytojas įvertins:  
- Kaip vaikai laikosi kiekvieno žaidimo taisyklių. 
- Kaip jie susidoroja su pralaimėjimu. 
- jų bendradarbiavimo su komandos draugais apimtis.   

 
3.21 Popieriaus bokštas 
 

VEIKLOS 
VARDAS 

Popieriaus bokštas 

IŠĖJIMO 
NUMERIS 

 
IO1 

PARTNERIS Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
VEIKLA IR 
KLASĖ 

CREA-A3-1 
Klasės: 5-7 metai 

TĘSTINUMAS 30 minučių 
TIKSLAI Pagrindinis: Kūrybiškumas 

 
Kiti: Komandos formavimas ir bendravimas 

MATERIALAI  
• Popieriaus pakuotė (A4)  
 
Arba 
 
• Laikraštis 
• Juosta 
• Žirklės 
• Matavimo įrankis 
• Kamuolys 

LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 
 

• Mokytojas pristato temą, žodžiu nurodydamas mokiniams. (Mokiniai turi 
kartu pabandyti per duotą laiką pastatyti kuo aukštesnį bokštą iš pateikto 
popieriaus arba su laikraščiu, juosta, žirklėmis, matavimo prietaisu ir 
kamuoliu ant viršaus). 

• Mokytojas suskirsto mokinius į grupes 
• Mokytojas kiekvienai grupei duoda po popieriaus pakuotę. 
• Mokytojas kiekvienai grupei skiria erdvę, kurioje jie gali netrukdomi dirbti ir 

kurioje kitos grupės negali stebėti jų veiklos. 
• Mokytojas nustato laiką 

 
• Mokinių prašoma per tam tikrą laiką grupėje kartu pastatyti kuo aukštesnį 

bokštą. 
• Tuomet mokinių paprašoma įvardyti, kodėl bokštas gali būti pastatytas toks 

aukštas arba ne toks aukštas. 
• Mokinių prašoma apmąstyti, kas grupėje ėmėsi lyderio vaidmens, o kas 

nelabai įsitraukė. 
• Mokinių prašoma pamąstyti, kaip šias žinias galima pritaikyti kasdieniame 

gyvenime. Taigi, kokias teigiamas išvadas galima padaryti, bet taip pat kaip 
galima patobulinti kai kuriuos veiksmus ir bendravimo procesus. 

• Mokiniai raginami persvarstyti ir paaiškinti savo veiksmus. 
VIZUALIJOS  
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Vaizdai / vaizdo 
klipas 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vkzt6IBVsYA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0954ThhDf44 

MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 

 
• Prieš sesiją gauti reikiamą medžiagą 

 
MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

• Ar ši veikla padėjo mokiniams ugdyti kūrybiškumą? 
• Ar ši veikla padėjo paskatinti mokinius apmąstyti savo veiksmus 

komandoje? 
• Ar ši veikla padėjo mokiniams suprasti, kaip svarbu bendrauti komandoje, 

kad kartu pasiektume geriausią įmanomą rezultatą? 
 

 
3.22 Atspaudas 
 

VEIKLOS VARDAS Atspaudas 
 

IŠĖJIMO NUMERIS IO1 
 

PARTNERIS Fondas "Vertybės, dorybės, sąžiningumas" 
 

VEIKLA IR KLASĖ KŪRYBIŠKUMAS 
Klasės: 5-7 metai 

TĘSTINUMAS 30 min. 
TIKSLAI Pagrindinis: padėti vaikams ugdyti kūrybiškumą ir vaizduotę 

 
Kita: Smalsumas 
             Iniciatyva 
             Komandinis darbas ir bendravimas 
Sužinoti apie simetriją 
 

MATERIALAI Aliejiniai/temperiniai dažai skirtingų spalvų. 
Du kietos plokštės (rekomenduojama) arba drobės (35x50) lapai 5-6 vaikų 
grupei. 
Drėgnos servetėlės (dažams nuo rankų ir (arba) pirštų nuvalyti); 
Prijuostės (drabužiams apsaugoti) 
Dažymo teptukai arba paletiniai peiliai (jei neužtenka pirštų) 

LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 
 

 
Pirmiausia mokytojas paaiškina grupei, kas yra simetrija, ir pateikia paprastų 
pavyzdžių, kaip simetriškai užbaigti objektą. 
Mokymosi metodas - grupinis piešimas pirštais. Tai kolektyvinis kūrybinis 
procesas, kuriame dalyvauja visi.  
 
1 VERSIJA 
 
Šios užduoties metu vaikai gauna užduotį nupiešti objektą, turintį veidrodinį 
atvaizdą.  
 
Paveikslas yra diptikas - dvi vienodo dydžio kartono, pluošto ar kitos kietos 
medžiagos dalys. Svarbu, kad vaikai naudotų daug dažų, kad padengtų ir 
simetriškąją dalį. 
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Populiariausias pavyzdys - drugelis. Dalyviai išspaudžia skirtingų spalvų 
(aliejinių) dažų ant vienos kartono ar pluošto plokštės dalies, taip suformuodami 
vieną drugelio pusę. Tada ant jos uždeda kitą kortelės / plaušo plokštės dalį, 
stumia abi dalis vieną prie kitos ir tada jas atskiria. Taip jie turi veidrodinį kitos 
drugelio dalies atvaizdą ir tiesiog suformuoja paveikslą ant abiejų diptiko dalių.  
 
Vaikai pirmiausia turėtų pagalvoti, ką galima nupiešti tokiu būdu, o tada tai 
padaryti kaip tikrą gaminį - tai gali būti lėktuvas, skraidanti lėkštė, šimtakojis, 
žmogaus veidas (besišypsantis ar raukšlėjantis) ir t. t.  
 
2 VERSIJA 
 
Procesas panašus į pirmiau aprašytą. Dalyviai išspaudžia skirtingų spalvų 
aliejinių dažų į kartono, plaušo plokštės ar kito kieto paviršiaus, tinkamo tapybai, 
vidurį), priklijuoja ant jo tokio pat dydžio kartoną / plaušo plokštę, paspaudžia ir 
tada atplėšia.  
 
Tokiu būdu abiejuose paviršiuose bus beveik identiškas vaizdas. Grupė 
pasiskirsto į dvi mažas grupes, kurios savarankiškai baigia tapyti šį abstraktų 
paveikslą.  
 
Viena iš grupių gali dirbti iš vidaus į išorę (nuo centre esančio atspaudo iki 
drobės pakraščių). Kita grupė galėtų dirbti iš išorės į vidų, t. y. prilyginti 
atspaustą atvaizdą kam nors (pavyzdžiui, gėlių puokštei, bet ir bet kam kitam) 
ir įdėti jį į atitinkamą kontekstą (pavyzdžiui, nupiešti vazą gėlėms ar pan.).  
 
Kūrybinio proceso pabaigoje dalyviai turės du gražius paveikslus, kurie 
prasidėjo nuo vieno ir to paties pradinio taško, tačiau išsivystė į skirtingą apdailą. 
 

VIZUALIJOS 
 
Vaizdai / vaizdo 
klipas 
 
 

1 VERSIJA 
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Kitas 1 versijos pavyzdys 
 

  
 
 
2 VERSIJA 
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Kitas 2 versijos pavyzdys 
(dvi skirtingos nuotraukos iš tos pačios vietos) 
 

  
Visų vaizdų šaltinis: Vertybės, dorybės, sąžiningumas" fondo ankstesnių 
projektų nuotraukų archyvas 
 

MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 

Mokytojas turi užtikrinti, kad šios veiklos dalyviai dalyvautų interaktyviame 
kūrybiniame procese, pirmiausia išspausdami aliejinius dažus taip, kad jie 
užpildytų apskritimą, butaforinį sparną ar bet kokią kitą formą ant kietosios 
lentos. Visa vieta turi būti užpildyta dideliu kiekiu aliejinių dažų. 
 
Užpildžius visą erdvę, uždedamas antras kietosios plokštės gabalas ir dalyviai 
jį stipriai prispaudžia, kad prie jo priliptų aliejiniai dažai. 
Mokytojas turėtų įsitikinti, kad abi būsimo paveikslo dalys yra tiksliai padėtos 
viena ant kitos. 
 
Po kelių minučių, vaikui palaikant apačioje esančią lentą, mokytojas greitai 
pakelia viršutinę lentą su pėdsaku nuo aliejinių dažų. Paprastai formos bus 
veidrodinės, bet jei ant antrosios drobės yra tuščių vietų, galima atsargiai vėl ją 
uždėti ir stipriau paspausti, kad visa objekto erdvė būtų užpildyta dideliu kiekiu 
dažų. 
 
Atskyrus kietąsias plokštes, paveikslus galima užbaigti dviem būdais - paletiniu 
peiliu dirbti dėmių viduje arba dirbti pirštais dėmių išorėje. Pateikiamos bendros 
fono kūrimo aliejiniais dažais instrukcijos, o dalyviai, pasitelkę vaizduotę, iš 
spalvotų dėmių kuria formas ar abstrakcijas. 
 

MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

Ar vaikai gerai bendradarbiavo grupėse?? 
Ar jie suprato veidrodinio atspindžio sąvoką? 
Ar šis užsiėmimas ugdė vaikų kūrybiškumą? 

 
3.23 Kraštovaizdis iš dėmių 
 

VEIKLOS VARDAS Kraštovaizdis iš dėmių 
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IŠĖJIMO NUMERIS IO1 

 
PARTNERIS Fondas "Vertybės, dorybės, sąžiningumas" 

 
VEIKLA IR KLASĖ Kaip apibrėžti tikslą 

Užsiėmimai: ikimokyklinio amžiaus (5-7 metų) 
TĘSTINUMAS 30 min. 
TIKSLAI - vadovauti vaikams per kūrybišką tikslų nustatymo procesą 

- Skatinti komandinį darbą ir bendradarbiavimą grupėje. 
- lavinti vaikų vaizduotę  

 
MATERIALAI - Pirštų dažai - galima naudoti aliejinius dažus arba kreminius pirštų 

dažus vaikams - po vieną dažų rinkinį 5-6 vaikų grupei. 
-  drėgnos servetėlės - 4-5 pakuotės 
- drobė arba didelis popieriaus lapas - po vieną 5-6 vaikų grupei. 
- prijuostės drabužiams apsaugoti - po vieną kiekvienam vaikui. 

LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 
 

Klasė suskirstoma į grupes po 5-6 vaikus. Kiekviena grupė sėdi ant skirtingo 
stalo su medžiagų rinkiniu. Klasėse, kuriose yra iki dvidešimties vaikų, šiai 
veiklai rekomenduojama turėti bent du mokytojus arba mokytoją ir pagalbinį 
asmenį. 
Mokytojas pradeda nuo paaiškinimo, kaip naudoti dažus, ir trumpos 
demonstracijos su pirštais.Iš karto ant piršto reikia užtepti tiek, kiek žirnio 
grūdelio. Turi būti aišku, kad vaikai galėtų nusišluostyti rankas pakeitę kiekvieną 
spalvą.  Mokytojas vadovauja grupėms atlikdamas šiuos veiksmus: 

1) Padalykite popierių ir (arba) drobę į dvi dalis horisontaline linija - pirmoji 
dalis yra dvigubai didesnė už kitą. 

2) Mažesnioji dalis padalijama į 5 ar 6 abstrakčias vietas, kiekvienas 
vaikas pasiima skirtingą spalvą ir pradeda piešti pirštais, kol viskas 
pasidengia dažais. 

3) Dirbkite su didesne dalimi - kiekvienas vaikas renkasi skirtingą spalvą 
ir pirštais daro mažus taškelius ant paveikslo.  

4)  Nuvalę pirštus nuo skirtingų spalvų, vaikai baltais dažais perbraukia 
per taškus tik judesiais į kairę ir į dešinę.  

5) Vaikai rankomis daro greitus judesius iš vieno galo į kitą - taip danguje 
turėtų susidaryti debesys. Prieš pakartodami judesį jie nušluosto 
rankas. 

6) Kai dangus jau paruoštas, pats metas paklausti vaikų, ką jie norėtų 
matyti paveiksle - stebėti abstrakčių dėmių formą ir spalvas ir paklausti, 
kaip jie galėtų jas paversti pažįstamomis formomis ir objektais - galbūt 
ežeru, kalnu, medžiu ar kuo tik jų vaizduotė sugalvos. 

7) Leiskite vaikams eksperimentuoti su technika, kol galiausiai pavyks 
išgauti suplanuotą vaizdą (arba patenkinamą rezultatą). 

VIZUALIJOS 
 
Vaizdai / vaizdo 
klipas 
 
 

Šeimos tipo apgyvendinimo centre, skirtame vaikams ir jaunimui be negalios, 
Sofijoje, Bulgarijoje, pagal projektą "Kartu kuriame Liulino Kryme", 2017 m. 
gegužės 6 d.  
http://www.vvifoundation.org/en/gallery/together-we-create-at-the-lyulins-
crimea-project 
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Visų vaizdų šaltinis: Vertybės, dorybės, sąžiningumas" fondo ankstesnių 
projektų nuotraukų archyvas 

MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 

Mokytojas pirmiausia turi išbandyti veiklą. 
Prieš pradėdamas veiklą mokytojas turėtų paruošti vaikams keletą darbo stalų 
(po vieną 5-6 vaikų grupei). Jei grupėje trūksta drausmės, vaikų gali būti ir 
mažiau. 
 Užsiėmimo metu mokytojas ir (arba) pagalbinis darbuotojas turėtų būti 
pasirengęs padėti vaikams nusišluostyti rankas ir pakeisti spalvas. 
Svarbi pratybų dalis yra ta, kad užsiėmimo metu visi vaikai vienu metu dirbtų 
prie grupinių paveikslų. Paprastai tam tikru momentu vieni vaikai atsitraukia, o 
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kiti perima iniciatyvą - stebėkite situacijas ir po užsiėmimo paklauskite, kas 
nutiko. 

MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

Per šią veiklą mokytojas gali įvertinti šias temas: 
- Ar grupė dirbo kaip komanda? Ar buvo lyderis? 
- Ar jiems pavyko išsikelti bendrą tikslą ir jo siekti iki galo? 

 
3.24 Kokia mano profesija? 
 

VEIKLOS 
VARDAS 

Kokia mano profesija? 

IŠĖJIMO 
NUMERIS 

IO1 
 

PARTNERIS VVI fondas 
VEIKLA IR 
KLASĖ 

Smalsumas - A7  
5-7 m. 

TĘSTINUMAS 30 min. 
TIKSLAI - ugdyti vaikų smalsumą 

- Mokyti vaikus apie įvairias profesijas 
- Kūrybiškumo skatinimas žaidžiant vaidmenimis 

 
MATERIALAI - Baltas lapas (maždaug 3,5 m x 2 m) 

- Virvė - apie 4 m ilgio 
- 12-15 žnyplių 
- Šviesos šaltinis - projektorius, multimedijos arba mobiliojo telefono 

žibintuvėlis  
Atsakomybės apribojimas: norint atlikti pratimą, reikia tamsaus kambario.  

 
LEARNING 
VEIKLA 
METODAS 
 

Šešėlių teatras yra labai paprasta ir įdomi meno forma, kuri labai tinka vaikų 
smalsumui sužadinti. Kinų šešėlių teatre naudojamos iš kartono ar kitų medžiagų 
pagamintos figūros, tačiau mūsų atveju mes dirbame su vaikų kūnais. Šis 
užsiėmimas labai tinka "droviems" vaikams, nes jie jaučia, kad tarp jų ir žiūrovų yra 
"apsauga" - lakštas, ir veikia spontaniškiau. Jei mokytojas nuspręstų veiklą atlikti 
be lapo, šios pridėtinės vertės trūktų, o kai kurie vaikai gali nedrįsti pasirodyti prieš 
kitus. 
Veiklos pradžioje mokytojas supažindina vaikus su kambario "scena" ir "žiūrovų" 
dalimi. Kiekvienas vaikas pakviečiamas į sceną, kad galėtų praeiti arti lapo ir 
susipažinti su šešėliu.  
 Grupė suskirstyta į dvi dalis. Mokytojas daliai vaikų duoda korteles su profesijos 
paveikslėliu ir paprašo jų po vieną eiti į kitą lapo pusę ir atlikti profesiją, kurią matė 
kortelėje. Stebėdami jų šešėlį, likusieji grupės nariai turi atspėti, kokia tai profesija. 
Aktorius nustoja vaidinti, kai žiūrovai atspėja profesiją. 
Pasirinktinai kiti vaikai gali gauti korteles su gyvūnų paveikslėliais ir pakartoti šią 
užduotį.  
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VIZUALIJOS 
 
Vaizdai / vaizdo 
klipas 
 
 

 
Šaltinis: Šešėlių teatras su vaikais. Jaunųjų žaidėjų teatras. 2010 m. rugpjūčio 5 d., 
http://youngplayerstheater.blogspot.com/2010/08/flying-carpet.html 
 

MOKYTOJAS 
PARUOŠIMAS 

1) Mokytojas turi sukurti sceną, kažkur pakabindamas didelį lapą. Pasirūpinkite, kad 
šis lapas būtų gerai ištemptas ir lygus, be jokių raukšlių (prieš tai jį išlyginkite).  
Lakštui pakabinti galime naudoti ilgą virvę, kurią pririšame kur nors kambaryje, ir 
žnyples lakštui pritvirtinti. Kitas variantas - naudoti pakankamai ilgą lazdą, kurią 
prakišime pro specialų kanalą, kurį prieš tai prisiuvome prie lapo. Tada pritvirtiname 
paklodę kambario viduryje arba ten, kur įmanoma kambarį padalyti į dvi dalis.  
Labai svarbu užtikrinti pakankamą atstumą tarp šviesos šaltinio ir lakšto - 
mažiausiai 2,5 metro, kad ant balto lakšto būtų galima matyti šešėlį.  Erdvė tarp 
šviesos šaltinio ir lapo yra "scena", o kitoje lapo pusėje turi būti suformuota erdvė 
"žiūrovams" (vaikams, kurie spėlios). Pasirūpinkite, kad "scena" būtų kuo 
tamsesnė, kad šešėliai būtų geriau matomi. 
 

MOKYTOJO 
VERTINIMAS 

Ar veikla ugdo vaikų smalsumą? 
Ar jie gali atspėti profesijas? 
Ar jiems įdomu užsiimti daugiau tokio pobūdžio veikla? 
 

 


