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VAIKŲ 
INFORMATINIO 

MĄSTYMO 
UGDYMAS 

• Vaikams technologijos svarbi pasaulio

pažinimo, kūrybos ir saviraiškos priemonė,

keičianti kasdienę vaikų veiklą,

komunikavimą, laisvalaikį, padedanti išspręsti

problemas.

• IT ankstyvajame ugdyme suprantamos kaip

priemonė siekti daugumai ugdymo(si)

tikslų, kaip bendrasis gebėjimas,

pritaikomas įvairiausiose veiklos srityse.
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VAIKŲ INFORMATINIO MĄSTYMO UGDYMAS 

Pedagogams svarbu apgalvoti, kaip turtinti

vaikų patirtį, siekti numatytų tikslų (vaikų

kompetencijų ir bendrųjų gebėjimų),

integruojant skaitmenines veiklas į visas

ugdymo(si) sritis, modeliuojant ugdymo(si)

turinį, pasirenkant tinkamas IT naudojimo

formas.



Kaip informatinis mąstymas plėtojamas metodiniuose 
leidiniuose „Žaismė ir atradimai“

Knygelėje pristatomos 9 veiklos, pagrįstos 
natūraliu vaikų smalsumu, skaitmeninių 
technologijų patrauklumu 3–6 m. vaikams.

Pateikiamos idėjos, kaip informatinio 
mąstymo ir skaitmeninio raštingumo 
gebėjimai ugdomi srityse:

• aplinkos pažinimo

• meninės raiškos

• sakytinės kalbos

• problemų sprendimo

• kūrybiškumo 



Informatinis mąstymas:

• gebėjimas atpažinti ir formuluoti įvairius 

uždavinius (situacijas, problemas);

• logiškai tvarkyti ir analizuoti duomenis;

• juos atvaizduoti, taikant schemas ir modelius;

• įvertinti galimybes išspręsti problemą;

• bandyti automatizuoti sprendimą, naudojantis 

šiuolaikinėmis technologijomis.



Veiklos, kurias plėtojant ugdome vaikų informatinį 
mąstymą

❏ Fotografavimo, filmavimo veiklos (išmanūs telefonai, fotoaparatai, planšetės)



❏ Piešimo programų panaudojimas veiklose (Kids Paint, Tux Paint)



❏QR kodų programėlės (lauko augalai, muzikinės knygos, parko informacija)



❏ Papildytos realybės veiklos (Quiver programėlė ir spalvinimo lapai)



❏Programavimas be kompiuterio (algoritmų, komandų kūrimas)



❏ Skaitmeninio veikėjo kūrimas programavimo aplinkoje (Schratch Jr ,XLogo-
Mini)



http://drive.google.com/file/d/1GRQVXs5bJe_IY0VjNirNmBTRpkgVMxvC/view


❏ Ikimokyklinėje grupėje galima kūrybiškai panaudoti daugelį

technologijų



❏ Galimybė kurti skaitmeninius pasakojimus, prezentacijas, parodas ir kt.



Įkvepiantis iššūkis
maža smulkmena, kuri provokuoja vaiką įsitraukti į veiklą, žadina jo 
smalsumą, motyvaciją



Įtraukiantis kontekstas - sukurta aplinka



Veiklos plėtojimas



Kaip pritaikyti veiklą vaikų įvairovei?



Ką stebėti ir vertinti?

• ar vaikas susidomėjęs;

• smalsus, aktyvus;

• ką vaikas kalba; 

• kokius klausimus užduoda;

• kaip samprotauja;

• ar plėtoja panašią veiklą pats; 

• ar sugalvoja naujų idėjų;

• ar pritaiko gautas žinias savo 

žaidimuose;



Galimybė laisvai naudotis technologijomis leidžia

patiems vaikams:
• vadovauti procesui (vaikas – fotografas, tyrėjas,

kūrėjas);

• skatina vaikų susidomėjimą, pažintinį aktyvumą ir

problemų sprendimą kartu su bendraamžiais;

• padeda į ugdymo(si) procesą įsitraukti visiems

vaikams;

• IT priemonės tampa lavinamojo bendravimo

priemonėmis;

• technologijų naudojimas grupėje gali būti socialinės

atskirties prevencija (suteikiant veiklos su IT

galimybes vaikams, kurie dėl socialinių ir

ekonominių priežasčių skaitmeninės patirties neturi).
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Tyrimas “Žaismė ir atradimai” ikimokyklinio ugdymo grupėje

Tyrimo tikslas:
- atskleisti ikimokyklinio ugdymo pedagogų, dalyvavusių projekto 

“Inovacijos vaikų darželyje” mokymuose, požiūrį į metodinių leidinių 
“Žaismė ir atradimai” pritaikomumo galimybes ikimokyklinio ugdymo 
grupėse.

Tyrimo uždaviniai:
- išsiaiškinti, kaip metodinių leidinių idėjos pritaikomos planuojant 

ugdymo turinį;
- išsiaiškinti, kaip pedagogai, dirbdami su metodiniais leidiniais “Žaismė 

ir atradimai”, kuria ugdomuosius kontekstus, kaip pritaiko grupės 
erdves, parenka priemones.



Tyrime dalyvavo 8 ikimokyklinio ugdymo pedagogai

PEDAGOGAS PEDAGOGINIO DARBO STAŽAS KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

X1 24m. Metodininkas

X2 25m. Vyresnioji mokytoja

X3 5m. Mokytoja

X4 5m. Mokytoja

X5 15 Vyresnioji mokytoja

X6 17 Vyresnioji mokytoja

X7 26 Metodininkas

X8 5 Mokytoja



Metodinių leidinių idėjų panaudojimas planuojant 
ugdymo turinį

Kategorija Subkategorija Iliustruojantys teiginiai

Planavimas Kokybiški, išbandyti, 

pritaikyti, inovatyvūs 

ugdomosios veiklos 

planai

● <...> pagalbininkas planuojant ugdymo turinį;

● <...> planuojant atsirado grupės ir lauko veiklų dermė;

● <...> patogi planavimo priemonė, jau tapo darbo stalo knyga;

● <...> žymiai sutrumpėjo ugdomosios veiklos planavimo laikas, 

patogi priemonė, parengta labai konkreti medžiaga, nuorodos.

Temų pasirinkimas ● <...> leidiniuose siūlomas temos žymiai suprantamesnės, 

artimesnės vaikams, labai įtraukios, daug siūlomų idėjų, kurios 
skatina vaikus kurti savo idėjas, daryti kitaip, bandyti, klysti, 

ieškoti atsakymų;

● <...> nereikia galvoti temos, o tik pasirinkti pagal vaiko 

gebėjimus, kuriuos nori, kuriuos reikia ugdyti;

● <...> dauguma siūlomų temų labai praplečia pedagogo 

matymą, įneša naujovių, keičia požiūrį į veiklą.



Kategorija Subkategorija Iliustruojantys teiginiai

Pasiekimų 

vertinimas

● <...> kiekvienoje temoje pedagogams siūloma “ką stebėti ir 

vertinti”;

● <...> vaiko pasiekimai atsiskleidžia daug įvairesniuose 

ugdymo kontekstuose;

● <...> atsiskleidžia vaikų gebėjimai, kuriuos  anksčiau buvo 

sunku pastebėti



Kategorija Subkategorija Iliustruojantys teiginiai

Ugdomoji 

aplinka

Kontekstų 

kūrimas

● <...> jos tapo nuolat atnaujinamos, keičiamos, pertvarkomos;

● <...> atsirado daugiau lankstumo, laisvės pertvarkant erdves, 

vaikams išsiplėtė veiklos zonos, atsirado veiklų  įvairovė;

● <...> sukūrėme ir nuolat keičiame erdves vaikų praktinei 

veiklai, patyriminiam ugdymui, mažiau erdvių parodomajai 

veiklai, atsirado nauji pavadinimai, sąvokos.

Priemonių 

veiklai 

parinkimas

● <...> erdvėse atsirado daugiau netradicinių priemonių, 

daugiau pasirinkimo vaikams ir daugiau laisvės patiems 

rinktis priemones veiklai;

● <...> erdvėse atsirado daugiau estetikos (apšvietimas, 

veidrodžiai, pasikeitė vaikų darbų eksponavimas, jis tapo  

skirtas  vaikams  pasidžiaugti savo ir draugų darbeliais.

Vidaus ir 

lauko aplinkos 

dermė

● <...> lauke plėtojame, tęsiame grupėje pradėtą veiklą.



Kategorija Subkategorija Iliustruojantys teiginiai

Novatoriškumas

Informacinės 

technologijos

● <...> technologijų panaudojimo galimybės dirbant su mažais 

vaikais;

● <...> informatinio mąstymo ir skaitmeninio raštingumo 

gebėjimų ugdymui skirtos temos ir daug naudingų nuorodų, 

kaip tai daryti su ikimokyklinio amžiaus vaikais;
● <...> įvedėme daugiau informatinio mąstymo temų, išbandėme 

interaktyvios lentos galimybes, fotografavimo veiklas, 

programavimą be kompiuterio;

● <...> plėtojame vaikų skaitmeninio raštingumo gebėjimų 

ugdymą, vaikai patys fotografuoja telefonais ir planšetėmis.

Ugdymo turinys ● <...> išsiplėtė mano, kaip pedagogo, žinių laukas ir pasikeitė 

požiūris į planavimą, atradau labai daug naujovių ir 

galimybių, o tai didelė motyvacija tobulėti;

● <...> naujos žinios pedagogams, kurios nukreiptos į 
ugdomosios veiklos planavimą, aplinkos sukūrimą, vaiko 

pasiekimų stebėjimą ir vertinimą.



Kasdieninėse situacijose  mokosi vieni iš 
kitų, bando, atranda, nebijo klysti, 
bendradarbiauja, sprendžia problemas, 
diskutuoja, tariasi, tyrinėja, kūrybiškai ieško 
sprendimų.

http://drive.google.com/file/d/1wjuG9XFduVF7b64aFUXMaIS7HIob4bAE/view

