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Vilniaus lopšelis – darželis 

„Gluosnis“



Šiuolaikinės švietimo technologijos sukuria sąlygas,

skatinančias visų pojūčių naudojimą mokymosi procese,

kūrybiškumo vystymąsi ir bendrą vaikų aktyvumą grupėje.

Įvertinus tai, informacinių technologijų naudojimą ugdyme

galima vadinti esminiais visų ugdymo lygių mokymo elementais.

Skaitmeninės technologijos ir medijos pakeičia vaikų

laisvalaikį, žaidimą, bendravimą ir santykius su kitais, taip pat

suteikia galimybę atrasti ir įprasminti save bei įgyti naujų žinių.

Šios technologijos taip pat turi įtakos ankstyvajai vaikų

raštingumo patirčiai, reikalaujančiai įvaldyti komunikacinius ir

problemos sprendimų būdus per informacinių technologijų

priemones ir turinį.



Atsakant į konferencijos klausimus...

,,IRT naudojimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse įstaigose – inovatyvu
ar naudinga?”

Be jokios abejonės - ir inovatyvu, ir labai naudinga patirtis tiek vaikams, tiek
patiems pedagogams

,,IRT yra skirtos vaikui ar pedagogui - kam tai aktualu?”

IRT aktualu ir vaikams, ir pedagogams tolygiai – vaikai sužino, išmoksta
daug naujų dalykų, pedagogai tobulina savo kompetencijas naujose,
inovatyviose srityse



Vilniaus lopšelyje - darželyje „Gluosnis“į ugdymo procesą 

integruojamos šios IRT:

Interaktyvios 
grindys

Interaktyvios 
lentos

Edukacinės 
bitutės -

robotai „Bee-
bot"

Kompiuteriai,

įv. programos

Virtualiosios 
realybės (VR) 

akiniai



Interaktyvios 
grindys

Pažįstame gamtą

Mokomės skaičiuoti



Prisimename saugaus eismo pagrindus



Interaktyvios 
lentos

Rengiame viktorinas



Stipriname 
bendravimo įgūdžius



Mokomės laiko skaičiavimo, loginės sekos



Pažįstame spalvas, geometrines figūras, atskiriame 
didžiąsias ir mažąsias raides



Edukacinės 
bitutės - robotai 

„Bee-bot"

Mokomės šifravimo 
bei problemų 
sprendimo, 

programavimo 
pradmenų



Kompiuteriai, 
įv. programos

Ugdyme taikome 
įvairias kompiuterines 

programas



Robotikos užsiėmimai



Interaktyvusis 
piešimas

Piešimas ore

Kompiuterinė programa 
Paint



Interaktyvios užduotys ir mokomieji 
žaidimai vaikų lavinimui



Virtualiosios realybės (VR) akiniai

Nuo 2021 m. kovo mėn. kartu su Lietuvos nacionalinio 

Operos ir baleto teatru startavome du metus rengtame ESFA 

projekte „Virtuali scena – ugdymo tobulinimas, naudojant 

skaitmenines technologijas“



Mokslinkai tvirtina, kad virtualiosios realybės akiniai
veiksmingai pagerina vaikų erdvinius įgūdžius, nes jie suteikia
prieigą tyrinėti ir sąveikauti su mokymosi objektais iš skirtingų
kampų ir atstumų. Naudojant VR akinius, padidėja vaikų
susidomėjimas naujais atradimais; ši skaitmeninė priemonė
didina ikimokyklinio amžiaus vaikų motyvaciją ir akademinius
pasiekimus

Virtualiosios realybės akiniai teatrinei edukacijai kol kas
sistemingai nebuvo taikomi nė vienoje ES valstybėje. Tai projektas,
kurį rengdami pastangas suvienijo maždaug 200 LNOBT
darbuotojų (artistų, muzikantų, režisierių, IT specialistų ir kt.)

Projektas suteikė galimybę vaikams VR akinių pagalba
pamatyti tikrą spektaklį virtualioje aplinkoje. Jo dėka atsiskleidė
vaikų kūrybinis potencialas, ugdėsi kūrybingumas, kritinis
mąstymas, bendravimas ir bendradarbiavimas



Spektaklis „Zuikis puikis“



Spektaklis 
„Orkestras“



Spektaklis „Čipolinas“





Pažinimo džiaugsmas ir vaikų kūrybiškumo apraiškos







Vaikų ir tėvelių kurta knyga „Zuikis puikis“ –
eksponuota piešinių paroda oranžerijoje







Mokytoja Marija: VR akinių nauda vaikams suteikia galimybę
priimti sprendimus, pasakoti istorijas, išlaisvinti savo kūrybiškumą,
o matant teatro elementus - realizuoti personažus. Virtuali scena
keičia vaikų mokymosi patirtį – didina smalsumą, norą tyrinėti,
logiškai mąstyti. Taip pat ji padeda vaikams nusiraminti bei
susikaupti.

Ką manome apie VR akinių naudą?

Mokytoja Rūta: šiame skaitmeniniame amžiuje vaikus darosi vis
sunkiau sudominti ar ugdyti mums įprastais būdais, todėl labai
pasitarnauja ir padeda įvairios skaitmeninės technologijos.
Pastebėjau, jog vaikams daug lengviau sekasi įsisavinti informaciją,
susikaupti bei spręsti problemas. VR akinių pagalba plečiama
ugdytinių kūrybiškumo kompetencija, jie lengviau improvizuoja,
jaučiasi drąsiau išeinant iš komforto zonos. Vaikai, kurie naudojant
įprastas ugdymo priemones sunkiai sutelkia dėmesį - užduočių su
VR akiniais metu tai daro daug lengviau.

Mokytoja Kristina: VR akinių pagalba vaikai spontaniškai reiškia
įspūdžius, išgyvenimus, mintis, muzikuodami, vaidindami
vizualinėje kūryboje. Veikdami šiomis technologijomis, vaikai atrado
kūrybinį džiaugsmą; susidūrė su naujais iššūkiais, tačiau juos įveikė.
IRT suteikia vaikams tik teigiamas emocijas.



Interaktyvios technologijos – svarbi mūsų darželio 
ugdymo proceso dalis

Ypatingą svarbą turi VR akiniai - jų pagalba vaikai 
galės „apsilankyti“ ne tik teatre, bet ir muziejuose ar 

zoologijos sode, tyrinėti egzotiškų kraštų gamtą ar 
povandeninį pasaulį. Šių technologijų taikymo 
ugdymui galimybės praktiškai neišsemiamos

Patyrimo, kūrybiško ir įdomaus darbo 
visiems! ☺


