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Eksperimentavimas ir kūrybiškumas

Tai leidimas sau tam tikrus dalykus pamatyti kitaip.

Kūryba ir judesys 

Tai procesas, kurio metu kuriama kas nors nauja. Tai tam tikras 
„žaidimas“ su turimomis     žiniomis,    su     mus supančiu 

Pasauliu. 

• Nes žaisdamas žmogus gali sau leisti būti kitokiu nei
paprastai.

.



Eksperimentinė veikla su savo kūnu

• Veikla - prasminga, tikslinga, emocinga

• Skatinanti vaiko vaizduotę, kūrybiškumą,
fantaziją, ritmo pojūtį

• Lavinanti pojūčius, savivoką, saviraišką

• Lavinanti motorinius įgūdžius, smulkiąją ir
stambiąją motoriką

• Stiprinanti kvėpavimo sistemą

• Lavinanti regimąjį ir girdimąjį suvokimą

• Integruojanti kalbinius, matematinius , 
gamtamokslinius įgūdžius



Išbando ką galiu aš ir  
mano kūnas: eiti, bėgti, 
šokti, šokinėti, šliaužti, 

ropoti, lįsti, važiuoti, 
klausyti, matyti, liesti, 

orientuotis, skleisti 
garsus...



Susipažįsta su kūno dalimis.
Žaisdami vaikai geriau suvokia savo kūną : išgyvena 

aktyvumo ir ramybės, įtampos ir atsipalaidavimo būsenas.



Tyrinėja kūno galimybes įvairiose erdvėse



Imituodami daiktus, reiškinius



gyvūnus arba patys 
kurdami jų judesius



kurdami įvairias figūras, “statulas” iš įvairių pradinių 

padėčių



Vaikai gali palyginti, kaip smagiau:
judėti ir veikti kartu su kitais ar vienam



Bendradarbiauja 
tarpusavyje ir 

komandomis, mokosi 
prisiderinti, išlaukti, 
susitarti, pasikeisti 

vaidmenimis



Pajusti, kad įvairios kūno dalys gali judėti pagal 
skirtingą muzikos ritmą, tempą. Tam išbandomi 

įvairaus žanro  šokiai



Saugumo įgūdžių mokymas, atsakomybės už savo ir 
kitų sveikatą įtvirtinimas, vestibiuliarinio aparato 

tobulinimas pasitelkiant transporto priemones  



Eksperimentuoja piešdami ir kurdami istorijas ant 
kūno, rašydami skaičius, raides, bando atspėti ir 

išsiaiškinti kaip jaučiasi draugas



Meta, gaudo, lygina kas aukščiau, kuris greičiau, o gal 
tyliau?



Pūtimo Eksperimentai 
Kuris sunkesnis : sudžiūvęs 

medžio lapas ar tik ką nuskintas ?



Kas toliau, o gal 
greičiau nupūs 

įvairaus sunkumo 
daiktus? 



Lygina, atpažįsta ir skaičiuoja



ridena, stumia ir 
netaisyklingos 

formos daiktus iš 
gamtos : 

kaštonus, giles



Lavina ridenimo įgūdžius, 
įtvirtinant sąvokas  per, po, ant, 

už, į, prieš ir pan. naudodami 
įvairaus dydžio kamuolius



Iš įvairių priemonių rašo raides, skaičius



pasitelkia  
ir draugų 

kūnus



dėlioja vardus



Lygina dydžius, svorį, kietumą, atšokimo aukštį, garsą, 
greitumą naudodami įvairius kamuolius



Smagiai eksperimentuoja su įvairiais kamuoliais, 
lavindami metimo įgūdžius



Eksperimentuoja su kojų galimybėmis ir įvairiomis 
priemonėmis



lavindami pojūčius



Stiprindami pėdos raumenis



Lavindami smulkiąją motoriką 



Lavindami vaizduotę



kūrybiškumą



fantaziją



Eksperimentuojant su popieriaus 
lapu



Eksperimentuodami su savo šešėliais



Išreikšdami ir 
atpažindami savo 

emocijas



Meninė išraiška - universaliausia komunikacijos
priemonė: muzikos garsai, tembras, judesys, kūno gestai
sugeba išsakyti daugiau už tradiciškai tariamą žodį.
Meninė veikla labai naudinga stiprinant sveikatą,
išlaisvinant emocijas, sužadinant pažinimo norą,
susidomėjimą, įdomi ir žaisminga.

Meninė kūryba, skatindama žmogaus saviraišką, ne tik
ugdo žmogaus asmenybę, bet ir padeda integruotis ir
adaptuotis visuomenėje, lavina tarpusavio bendravimo
įgūdžius. Kiekvienas vaikas meninėje veikloje išgyvena
teigiamas emocijas, pamiršta liūdesį, įtampas.

Kai derinami judesiai su muzika vystosi socialinė,
emocinė, fizinė, pažinimo ir kalbos raida.



Pajutau, kad...

Kūrybiškumas ir vaikų žingeidumas neturi
ribų, esu kūrybiškas tiek pat kiek ir kiti. Mes
visi kūrėjai, tiesiog ne visi leidžiame sau
kurti. Kiek kartų galvojau, kad va kaip „jiems“
fainai, jie gali kurti, eksperimentuoti, kol
suvokiau, kad tai ir mano pasirinkimas.
Pagrindinis faktorius, padedantis šioje
srityje yra paprasčiausias veikimas, tai tarsi
raumuo, jeigu jį naudoji, jis auga, jeigu apleidi
– atrofuojasi.



Vaiko žaidimas, eksperimentavimas, kūrybiškumas
ir fantazija, kaip ir dailininko kūrybinė veikla,
įkūnija geriausias žmogiškojo dvasingumo
išraiškas, patvirtina, jog žmogus Žemėje gyvena
ne be reikalo.

“Tada ir angelas žaidžia su mumis“

Raineris Marija Rilkė



Dėkoju už dėmesį


