
VIRTUALIOS REALYBĖS AKINIŲ naudojimo 
galimybės ugdant vaikų informatinį mąstymą

Parengė mokytojos: 

Aistė Aleknavičiūtė (ikimokyklinis ugdymas)
Nijolė Civilkienė (meninis ugdymas)



TIKSLAS: Naudojant virtualios realybės akinius įvesti vaikus į teatro pasaulį.

,,Virtuali scena – ugdymo tobulinimas, naudojant skaitmenines 

technologijas“ Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0048

Projekto organizatoriai: Operos ir baleto teatras

Laikas ir užsiėmimo trukmė: 1 kartą per savaitę, apie 35-45 

min.

Vieta: grupė, muzikos salė.



Mokėmės ir nagrinėjome programą

Programą sudaro:

Metodinės rekomendacijos: „Atrandant kūrybinę improvizaciją“

● I dalis „Zuikis Puikis“

● II dalis „Čipolinas“

● III dalis „Orkestras. Spragtuko muzikiniai motyvai“ 

IT technikos veiklos principai ir praktinis taikymas



Pagrindinės Priemonės:
● Virtualūs realybės akiniai

● Planšetinis kompiuteris



Pasakos/istorijos

E.Mieželaičio knyga “Zuikis

Puikis”

Džanis Rodaris. ,,Čipolino

nuotykiai“

Ernst Theodor Amadeus 

Hoffman ,,Spragtukas“



Kaip pasirengti DARBUI?
● Aiškaus darbo plano 

turėjimas

● Vaikų diferencijavimo 

būdai (jei daug vaikų)

● Priemonės improvizacijai 

kurti



veiklos struktūra:
● Apšilimo pratimai

● Įtraukimas

● Peržiūra

● Refleksija 

● Siužeto improvizacija

● Apibendrinimas



Apšilimo pratimai

Skirta: balsui, kūnui, vaizduotei, 

dėmesio sukaupimui 

Trukmė: apie 3 min.



Įtraukimas

Skirta: pokalbis apie teatrą, ką vaikai

prisimena iš praeitos veiklos, kas paliko

didžiausią įspūdį ir kt. 

Trukmė: apie 3-5 min.



Epizodo peržiūra

Skirta: vaizdo medžiaga suskirstyta epizodais. 

Trukmė:1-2 epizodai (5-10 min.)



Refleksija
Skirta: po peržiūros pokalbis: kas 

buvo įdomu, ką matė, kas atkreipė 

dėmesį ir kt.

Trukmė: apie 3-5 min.



Siužeto improvizacija
Skirta: mokytojas padeda iš matyto epizodo plėtoti 

įvykį pasitelkiant improvizaciją 

Trukmė: 10-15 min.



Apibendrinimas

Skirta: po sutarto signalo mokytojas ir 

vaikai aptaria improvizacijos eigą 

Trukmė: apie 5 min.



refleksija mokytojui po kiekvienos VEIKLOS:
● Išskirti stipriąsias veiklos puses

● Įvertinti iškilusias problemas veiklos metu

● Kaip patobulinti kitas būsimas veiklas



Kas iš to VAIKUI?
● Kūrybiškumo ugdymas

● Teatrinių gebėjimų lavinimas

● Pasitikėjimo savimi skatinimas

● Problemų sprendimo ieškojimas, naujų klausimų kėlimas

● Ugdomas pozityvumas, laisvumas

● Vaizduotės treniravimas

● Aplinkos stebėjimas ir mėgdžiojimas

● Sužadinamas žingeidumas

● Patirties kaupimas



Kas iš to PEDAGOGUI?
● Aktyvus kontaktas su kolega, vienas kito palaikymas

● Didinamas pasitikėjimas savimi, partneriais, vaikais

● Atvirumas naujovėms

● Nuosekli praktika

● Drąsa klysti ir nebijoti



vaikų minčių lietus


