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KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ TRUKMĖ - TRYS DIENOS:

PIRMOJI DIENA: KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VAIKAIS

ANTROJI DIENA: VAIKŲ STEBĖJIMAS, PATALPŲ TYRINĖJIMAS

TREČIOJI DIENA: KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU TĖVAIS IR AUKLĖTOJAIS



PIRMOJI DIENA 

LAIKAS: 2015 06 18, trukmė 2 x 1 val.

DALYVIAI: Dvi vyriausios vaikų grupės (41 vaikas), grupių auklytės, šeimininkės, 
darželio direktorė Irena Palukaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Aldona 
Muižininkienė, doc. Rokas Kilčiauskas.

TIKSLAS: Išsiaiškinti, apie kokias žaidimų vietas svajoja vaikai, kokius žaidimus 
labiausiai vertina, kaip įsivaizduoja savo buvimą darželyje.





EIGA: Kiekvienam vaikui duota išsirinkti mėgstamiausios spalvos popieriaus lapą ir 
tinkamos spalvos rašiklį. Vaikams prisistatėme kaip žmonės, norintys padaryti jų darželį 
gražesnį ir tinkamesnį, bet jau pamiršę savo vaikystę, todėl nežinantys, kaip tai padaryti… 
Dėl to prašome jų pagalbos. Skirtingai grupei buvo duotos kiek skirtingos užduotys, iškart 
neatskleidžiant visos užduoties, bet klausiant po truputį: viena grupė turėjo pavaizduoti 
savo mėgstamiausią žaidimų kambarį-aikštelę, po to jame nupiešti save, ką pats daro, o 
galiausiai, - kas yra šalia, kokie daiktai, ar kokie vaikai jį supa. Kitai grupei duota užduotis 
- susigalvoti savo mėgstamiausią gyvūnėlį, tam gyvūnėliui nupaišyti žaidimo kambarį-
aikštelę ir visa kita, kaip ir pirmajai grupei. Abiejų grupių vaikai buvo paprašyti detaliai 
pristatyti savo piešinius. 





VAIKŲ PIEŠINIŲ ANALIZĖ:  analizuojami piešiniai, gauti per pirmąjį susitikimą 
su vaikais. Surinkta  40 vaikų darbų, kuriuose vaizduojama svajonių žaidimų aikštelė ir 
mylimiausias gyvūnas arba pats vaikas joje. Analizė atlikta keliais sluoksniais įsigilinant ne 
tik į bendrinius aspektus, pastebimus daugelyje piešinių, bet ir viename konkrečiame, taip 
pat diskutuojama apie emocinį dabų paveikumą.



1. OBJEKTŲ ANALIZĖ (40 piešinių). Iškeliami tiek objektyvūs, tiek subjektyvūs klausimai apie 
konkrečius objektus ar bendrą piešinio įspūdį. Atrankos būdu bandoma rasti atsakymus 
diskutuojant grupėje tarpusavyje.

1.Ar nupiešė saulę/mėnulį?
Saulė – 60% (24 vaikai)
Mėnulis – 5% (2 vaikai)
Nėra – 35% (14 vaikų)

2.Ar nupiešė debesis/kritulius?
Debesys – 30% (12 vaikų)
Debesys su krituliais – 5% (2 vaikai)
Nėra – 65% (26 vaikai)

3.Kokia erdvė vaizduojama?
Laukas – 55% (22 vaikai)
Vidus – 15% (6 vaikai)

Abu – 30% (12 vaikų)

4.Keliese žaidžiama?
Vienas – 37,5% (15 vaikų)
Dviese – 25% (10 vaikų)
Daugiau – 37,5% (15 vaikų)

5.Koks žaidimų pobūdis?
Sėslus – 12,5% (5 vaikai)
Judrus – 25% (10 vaikų)
Mišrus – 62,5% (25 vaikai)

6.Ar yra puošybos elementų?
Yra – 20% (8 vaikai: 7 merg. ir 1 bern.)
Dalinai yra – 12,5% (5 vaikai: 5 merg.)
Nėra – 67,5% (27 vaikai)

7.Kokia yra vyraujanti žaidimų aplinka?
Gamtinė – 10% (4 vaikai: 3 merg. ir 1 bern.)
DIRBTINĖ – 40% (16 VAIKŲ: 11 MERG., 3 BERN. IR 2 NEIDENT.)
ABI – 7,5% (3 VAIKAI: 2 MERG. IR 1 BERN.)
NEIŠREIKŠTA – 42,5% (17 VAIKŲ)

8.Ar piešinys „fainas“?
„Fainas“ – 40% (16 vaikų)
„Nefainas“ – 25% (10 vaikų)
„Nejoks“ – 35% (14 vaikų)



2. VIENO PIEŠINIO ANALIZĖ 
(1 piešinys). Atsitiktinai išrenkamas 
vienas piešinys. Aptariami jo 
išskirtinumai - tiek bendriniai 
pastebėjimai, tiek detalės.

Pastebėjimai. 
Juntamas rūpestis sukurti saugią 
žaidimų aplinką po stogu. 
Pateikiama žaidimų įvairovė. 
Pasirinkimo laisvė tarp lauko ir 
vidaus erdvių, uždaro ir atviro 
erdvės pobūdžio. 
Atskirus „kambarius“ jungia bendra 
erdvė. Erdvinis suvokimas. 
Pastebimas įgimtas estetikos 
pajautimas.

Adrija, 6 m.





3. EMOCIJŲ ANALIZĖ (40 piešinių). Diskutuojama apie kiekvieno piešinio emocinį 
paveikumą, siekiant jam priskirti labiausiai jį apibūdinančias emocijas. Subjektyvus, 
intuityvus vertinimas.

Piešiniuose aptiktos emocijos:
Džiaugsmas – 32,5% (13 piešinių)
Įtampa – 17,5% (7 piešiniuose)
Nuobodulys – 17,5% (7 piešiniuose)
Pasibjaurėjimas – 17,5% (7 piešiniuose)
Baimė – 15% (6 piešiniuose)
Nuostaba – 15% (6 piešiniuose)
Liūdesys – 10% (4 piešiniuose)
Pyktis – 10% (4 piešiniuose)



ANTROJI DIENA 

LAIKAS:  2015 06 26, trukmė 2 val.

TIKSLAS: Išsiaiškinti vaikų pomėgius patalpų ir kiemo vietoms, jų mėgstamus 
užsiėmimus, patyrinėti patalpų patogumus ir nepatogumus.

EIGA: Tyrinėjamos patalpos, daiktai, esantys jose, daiktų tvarka, kiemo įranga. 
Stebimi vaikai, kaip jie elgiasi su įvairia įranga, kaip traktuoja įvairias vietas, kaip 
bendrauja tarpusavyje.









TREČIOJI DIENA 

LAIKAS: 2015 06 29, trukmė 2 val.

DALYVIAI: vaikų tėveliai, darželio personalas, doc. Rokas Kilčiauskas, projekto 
fotografė

TIKSLAS: Išsiaiškinti vaikų tėvelių lūkesčius bei darželio personalo keliamus 
reikalavimus patalpoms, vaikų įpročiams bei patalpų tinkamumui vaikų ugdymui, 
saugumui bei priežiūrai, suvokti tėvų ir personalo požiūrių skirtumus.

EIGA: Pradžioje visiems dalyviams buvo pristatytas šis Švietimo ministerijos ir 
VDA projektas. Po to užduoti įvairūs klausimai (tie patys tėvams ir personalui). 
Dalis klausimų (tie, kurie turėjo iššaukti diskusijas) buvo užduoti viešai, parengtos 
prezentacijos būdu, dalis klausimų užduoti išplatintomis anketomis, kad pavyktų 
gauti asmeniškesnius kiekvieno tėvelio ar auklėtojos atsakymus į juos. 





Apklausoje dalyvavo:  6 auklėtojos (A), 
19 tėvų (T)

1. Ar vaikas noriai, su malonumu eina į darželį? 

A 
• Taip  6

T
• Taip  16
• Dažniausiai taip  2
• Ne visada  1

2. Kas, Jūsų nuomone, yra gerai šiame darželyje? 

A 
• Aplinka, jaukus darželis su dideliu kiemu  4
• Kolektyvas  3
• Vaikų užimtumas, veiklos (baseinas, keramika)  1

T
• Aplinka (labiau laukas nei vidus) gražios, naujos žaidimų aikštelės 
/ saugi vieta 6
• Kolektyvas, požiūris į vaiką, jo ugdymą, bendravimas su vaikais/ 
tėvais  9
• Užsiėmimai 7
• Renginiai, ekskursijos 3

2. Kas, Jūsų nuomone, yra gerai šiame 
darželyje? 

A 
• Aplinka   jaukus darželis su dideliu kiemu  4
• Kolektyvas  3
• Vaikų užimtumas, veiklos (baseinas, keramika)  1

T
• Aplinka (labiau laukas nei vidus) gražios, naujos 
žaidimų aikštelės / saugi vieta 6
• Kolektyvas, požiūris į vaiką, jo ugdymą, 
bendravimas su vaikais/ tėvais  9
• Užsiėmimai 7
• Renginiai, ekskursijos 3
• Maistas 1
• Logopedas vietoje 1



3. Kas, Jūsų nuomone, yra blogai šiame darželyje? 

A 
• Mažai žaidimų erdvių tiek viduje, tiek lauke 3
• Per didelis vaikų skaičius 2

• Nėra automobilių stovėjimo aikštelės, galėtų būti asfaltuoti 
takai važinėtis dviračiais 1

T
• Mažai žaidimų erdvių lauke , asfaltuotų takų 3
• Per mažos patalpos 1

• Nėra automobilių stovėjimo aikštelės 3
• Trūksta modernumo, sovietinis palikimas 2
• Jaunų pedagogų stygius 1 
• Nėra nusiskundimų 7

4. Ar Jūs matote kokias nors ypatybes, kurios 
išskirtų šį darželį iš kitų? Ar toks išskirtinumas yra 
sveikintinas ir reikėtų jį stiprinti? 

A 
• Sutvarkyta aplinka, lauko erdvės 3
• Sveikos gyvensenos puoselėjimas, iškylos 1
• Naujovių įgyvendinimas 2 

T
•  Sutvarkyta aplinka, tvarkingos, gražios 
žaidimų aikštelės, susodintos pušelės 3
•  Sveikos gyvensenos puoselėjimas, sportas, 
tinkama mityba 8
•  Naujovių įgyvendinimas 1
•  Artimas auklėtojų/ vaikų bendravimas, 
nedidelė darželio bedruomenė 2
•  Renginiai (vaidinimai, stovyklos), kelionės 
(ekskursijos, iškylos) 5

4. Ar Jūs matote kokias nors ypatybes, 
kurios išskirtų šį darželį iš kitų? Ar toks 
išskirtinumas yra sveikintinas ir reikėtų 
jį stiprinti? 

A 
• Sutvarkyta aplinka, lauko erdvės 3
• Sveikos gyvensenos puoselėjimas, iškylos 1
• Naujovių įgyvendinimas 2 



T
• Sutvarkyta aplinka, tvarkingos, gražios žaidimų aikštelės, 
susodintos pušelės 3
• Sveikos gyvensenos puoselėjimas, sportas, tinkama mityba 8
• Naujovių įgyvendinimas 1
• Artimas auklėtojų/ vaikų bendravimas, nedidelė darželio 
bedruomenė 2
• Renginiai (vaidinimai, stovyklos), kelionės (ekskursijos, iškylos) 5

5. Ar vaikai nepaklysta ir gerai orentuojasi darželio 
patalpose/koridoriuose? 

A 
• Gerai orientuojasi 3
• Vaikai vieni nevaikšto, visada yra lydimi auklėtojų 2
• Neblogai orientuojasi, vaikams orientuotis padėtų mažiau 
uždarų patalpų, aklinų sienų 1 

T
• Gerai orientuojasi 15
• Nelabai orientuojasi, vaikas dar per mažas 3
• Vaikams orientuotis padėtų grupių, aukštų atskyrimas 
spalvomis 1

5. Kaip vaikai daugiau linkę  žaisti/ 
mokytis/ veikti – po vieną ar 
grupelėse? Kaip darželis veikia vaiką? 
Skatina jo individualumą ar atvirkščiai 
– vaikai labiau linkę vienas kitą 
mėgdžioti?

A 
• Įvairiai pagal nuotaiką, veiklą (pavieniui, 
grupelėse, didelėse grupėse) 4
• Grupelėse, vaikai dažniausiai mėgdžioją grupės 
lyderį 1
• Darželis turėtų skatinti individualumą 1

T
• Įvairiai pagal nuotaiką, veiklą (pavieniui, 
grupelėse, didelėse grupėse) 11
• Grupelėse, vaikai dažniausiai mėgdžioją grupės 
lyderį, ugdoma sveika konkurencija 6
• Darželis turėtų labiau skatinti individualumą 1
• Darželis skatina tiek individualumą, tiek 
bendravimą tarpusavyje 1



6. Ar turėtų būti sprendžiamos lyčių atskirtys 
tualetuose (kažkokios atskirtys, diskretiškumas, 
jokių reguliavimų…)? 

A 
• Taip, kažkokios atskirtys 6

T
• Taip, kažkokios atskirtys 15
• Galėtų būti atskirtos patalpos 3
• Nebūtinai 1



APTARIMAS

LAIKAS:  2015 07 08, trukmė 5 val.

TIKSLAS:  Aptarti gautą trijų kūrybinių dirbtuvių medžiagą, išdiskutuoti metodus 
tos medžiagos apdirbimui ir panaudojimui kūrybiniame darbe, kad gauti kaip 
galima bešališkesnį, objektyvesnį rezultatą.





EIGA: Pirmiausia vyko laisvi pasisakymai apie įspūdžius, kuriuos patyrėme tų 
kūrybinių dirbtuvių metu, išsakėme kritikuotinus ir pagirtinus organizacinius 
momentus. Kadangi, dėl darželio atostogų mes neturėsime galimybių patikslinti 
gautos medžiagos duomenis, tai diskutavome, kaip nustatyti objektyvumo 
kriterijus gautos medžiagos vertinimui ir naudojimui. Dėl to nusibrėžėme eilę 
faktorių, kurie apsprendžia mūsų tyrimo objektą ir kuriais mes turėsime nagrinėti 
visa gautą medžiagą. Juos po diskusijų surašėme kaip raktinius žodžius ratu, taip 
nesuteikdami išskirtinio stiprumo nei vienam faktoriui, manydami, kad šį gradacija 
atsiras natūraliai vėliau, kūrybinių procesų eigoje:
-  vaikų atėjimas;
-  įvairovė;
-  technologijos;
-  antri namai;
-  temos plotis;
-  kontaktas su lauku;
-  estetikos stiprumas; 
-  patalpų kaita.



Buvo nuspręsta pasitikrinti miesto archyve galimą medžiagą, iš kurios būtų 
galima nustatyti projekte naudotų konstrukcijų galimybes pakeitimams ir apkrovų 
pasikeitimams (pvz.: ar galima eksploatuoti stogus?).
Diskutavome, kiek vaikų piešiniuose spalvoto popieriaus pasirinkimas turėjo įtakos 
pačio piešinio suformavimui, kiek asmenybės išraiškai.
Iš vaikų piešinių buvo atrinkti tie, kurie nėra perdėm asmeniški, o bendriniai ir gali 
turėti reikšmės darželio aplinkos formavimui. Šią atranką vykdėme asmeniškai 
ir tik gavę jos rezultatus sulyginome sutapusias ir nesutapusias nuomones, 
diskutavome dėl kiekvieno mūsų pasirinkimo kriterijų.




