
Reggio Emilia metodas 

Mažieji gamtos saugotojai

Darželis „Lazdynėlis“

„Kačiukų“ grupė

Auklėtoja Giedrė Žalakevičienė

2020 metai



Vaikas sudarytas iš šimto?

Vaikas turi šimtą kalbų,

šimtą rankų,

šimtą minčių,

šimtą būdų galvoti, žaisti ir kalbėti,

šimtą, visuomet šimtą būdų girdėti,

žavėtis ir mylėti,

šimtą džiaugsmų dainuoti ir suprasti,

šimtą pasaulių atrasti,

šimtą pasaulių išrasti,

šimtą pasaulių įsivaizduoti.

Vaikas turi šimtą kalbų.

Reggio Emilia metodo   
įkvėpėjas  Loris Malaguzzi



Reggio Emilia filosofijoje svarbus kasdienis 

vaiko sąlytis su jį supančia aplinka, gamta. 

Kiekvienas vaikas yra:

 unikalus ir pagrindinis savo augimo skatintojas,

 trokšta įgyti žinių, kupinas smalsumo ir nuostabos,

 siekia sukurti ryšius su kitais ir bendrauti,

 atviras mainams ir tarpusavio sąveikai,

 mokosi vertinti save, pagrįsti savo nuomonę,

 atviras aplinkai, gamtai, pasauliui.



Ugdant vaikų sąmoningumą, atsakingą 

požiūrį į gamtą ir jos saugojimą svarbus 

vaidmuo tenka pedagogui.

 Pedagogo vaidmuo - būti šalia vaikų ir kurti atvirumu, 
jautrumu pagrįstą atmosferą.

 Pedagogas visuomet: pagalbininkas, vedlys, patirties 
skleidėjas.

 Pedagogas kuria išskirtines progas, situacijas: žadina 
vaikų susidomėjimą, norą tyrinėti, pažinti, atrasti, 
apmąstyti...

 Pedagogas stebi, fiksuoja vaikų veiklą ir mintis, 
skatina ugdytinius mąstyti, tyrinėti, atrasti, 
bendradarbiauti su kitais vaikais.



Bendradarbiavimas yra vienas pagrindinių 

Reggio Emilia filosofijos principų.

 Bendra grupės veikla laikoma svarbia ir būtina 

pažintinio vystymosi pažangai.

 Vaikai skatinami drauge  tyrinėti, pažinti, atrasti, 

kalbėtis, tartis, dalintis mintimis, idėjomis. 

 Akcentuojamas glaudus ryšys tarp vaiko, šeimos, 

įstaigos bendruomenės.



Reggio Emilia pedagogai aplinką vadina 

trečiuoju pedagogu

Vidinė aplinka Išorinė aplinka



Projektų metodas – puikus būdas ugdyti 

vaikų jautrumą gamtai, skiepyti sąmoningą 

ir atsakingą vartojimą, nes:

 Projektinė veikla visada yra nauja, įdomi, 
įtraukianti patirtis.

 Tenkinamas vaiko smalsumas, žingeidumas.

 Sudaromos sąlygos ir erdvė vaiko pažinimui, 
tyrinėjimams, atradimams.

 Vertinamas kiekvieno vaiko įsitraukimas ir aktyvus 
dalyvavimas.

 Skatinamas bendradarbiavimas.

 Siūlomos patrauklios ugdymo formos ir metodai.



„Kačiukų“ grupėje, vykdėme projetą 

„Mažieji gamtos saugotojai“. Mūsų 

pasirinkti metodai, būdai:

 Aktyvi patyriminė veikla – „Kelionė aplinkos 
pažinimo taku“.

 Pasakų, istorijų kūrimas.

 Dalyvavimas  viktorinoje – „Mes gamtos vaikai“.

 Kūrybinės dirbtuvės iš antrinių žaliavų – „Kuriu ir 
žaidžiu“. Teatro lėlių kūrimas.

 Stendų aplinkai saugoti kūrimas.

 Madų demonstravimas – „Aš stilingas“.



Patyriminė  veikla
Reggio Emilia požiūriu svarbu daug dėmesio skirti 

gamtai, jos pažinimui visais jutimais.



Kelionė į pasaką - tai ilgas ir įdomus procesas. Jo 

metu vaikai: aktyviai domisi, tyrinėja, atranda, 

geriau  susipažįsta su gamta, sužino kaip dera ar 

nedera elgtis joje...

Į pasaką keliavome mažais žingsneliais:

 Aptarėme: Kodėl mes – žmonės turime gerbti ir 

saugoti  gamtą ir visą gyvastį joje.

 Vartėme ir aptarėme knygas, plakatus. Tyrinėjome 

vabalų, vabzdžių muliažus.

 Išsirinkome pagrindinę pasakos veikėją –

darbštuolę skruzdėlytę.

 Galiausiai visi drauge sukūrėme jautrią, 

pamokančią istoriją „Skruzdėlyčių nelaimė“.



Kai širdelėje gimsta pasaka...

Kuriame pasakos veikėją –

skruzdėlytę

Skaitome pačių kurtą ir 

iliustruotą pasaką



Viktorina – „Mes gamtos vaikai“

Smagi treniruotė prieš 

viktoriną

Šauniai įveikėme praktines 

viktorinos užduotis



Kūrybinės dirbtuvės. Teatro lėlių gamyba  iš 

antrinių žaliavų.

 Nenaudojamas antrines žaliavas galime  panaudoti 
vaikų kūrybinėje veikloje.

 Sumaniai naudodami antrines žaliavas mes 
skatiname: aplinkai palankų gyvenimo būdą, vaikų 
kūrybiškumą.

 Kurdami, žaisdami, vaidindami vaikai geriau 
suvokia gamtos tausojimo prasmingumą.

 Teatrinė veikla, tai puiki patirtis leidžianti čia ir 
dabar išreikšti savo emocijas, nuotaikas, mintis.



Kuriame ir žaidžiame

STEAM veikla – šviečiantys, 

judantys vaiduokliukai Žaidžiame pasaką



Kuriame ir žaidžiame

Kuriame linksmus katinukus
Su šia lėle galima žaisti net 

lauke



Stendų aplinkai saugoti kūrimas

Žeme, mano rankos saugos 

tave Stendas „Aš rūpinuosi Žeme“



Stilinga apranga iš antrinių žaliavų

Drauge su tėveliais iš 

antrinių žaliavų sukurtas 

roboto kostiumas

Smagios madų 

demonstravimo akimirkos



Vaikai ateina iš mūsų, bet mums jie 

nepriklauso. Mes galime jiems tik 

padovanoti dalelę savęs ir tikėtis, kad visa 

tai išaugs į naują mintį, gerą žodį, 

prasmingą darbą, aplinkinių šypsenas...


