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6

Įvadas

L

eidinys „Daugiakalbiai darželiai. Gerosios praktikos vadovas“ skirtas vaikų darželiams – vadovams, pedagogams, specialistams, padėjėjams, vaikų tėveliams ir
visiems, besidomintiems ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Leidinio tikslas – prisidėti prie daugiakalbio ir daugiakultūrio ugdymo darželiuose, pateikiant
aktualios informacijos, gerosios patirties aprašų, rekomendacijų, metodinės medžiagos
ir veiklų organizavimo pavyzdžių.
Leidinys parengtas vykdant projektą „Daugiakultūrinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodų modernizavimas“, kurį įgyvendino Valstybės institucijų kalbų centras kartu su partneriais – Norvegijos Bergeno aukštąja mokykla, Klaipėdos universitetu, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru – ir konsultuodamasis su darželiu
„Saulės gojus“.
Projektas buvo finansuojamas 2009–2014 Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio
mechanizmo lėšomis pagal LT08 EEE Stipendijų programą. Paraiškos numeris: EEE-LT08ŠMM-01-K-02-006.
Internete leidinį galima rasti šiuo adresu:
https://issuu.com/vikc.lt/docs/gerosios_praktikos_vadovas
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1.
Kas yra
daugiakultūris
ugdymas?

Daugiakultūris
vaikų ugdymas

D

abartinėje visuomenėje didėja kalbų ir kultūrų įvairovė, todėl darosi svarbu, kad visos kalbos ir kultūros būtų pripažįstamos kaip lygiavertės. Ugdymo įstaigos gali tikslingai prisidėti prie daugiakalbystės ir daugiakultūriškumo
puoselėjimo visuomenėje. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos
turi ypatingą vaidmenį siekiant šio tikslo, nes jos rūpinasi pačiais jauniausiais visuomenės nariais – vaikais. Daugiakultūrio ugdymo idėjos įvardijamos skirtingais terminais:
tarpkultūrinis ugdymas, tarptautiškumo puoselėjimas, antirasistinė edukacija, žmogaus
teisių apsauga ir pan. Žodis „daugiakultūris“ nusako situaciją visuomenėje; šiandieniniame pasaulyje dauguma šalių ir visuomenių yra daugiakultūrės. Žodis „tarpkultūrinis“
apibūdina žmonių dialogą, skirtingų kultūrų atstovų lygiavertį bendravimą. Kalbant apie
vaikų ugdymą ankstyvajame amžiuje, svarbus ir aplinkos kontekstas, ir sąveika tarp skirtingų kalbinių ir kultūrinių vaikų grupių.
Plačiąja prasme daugiakultūris ugdymas yra:

•
•
•
•
•

visuomeninis judėjimas, siekiantis lygių galimybių visiems visuomenės nariams;
ugdymo programa, suteikianti žinių apie kultūrų įvairovę;
procesas, atspindintis, kaip žmogus išsiugdo pagarbą ir toleranciją kitoniškumui;
visuomenės švietimas, siekiant sumažinti kalbinę ar kultūrinę diskriminaciją;
praktika, užtikrinanti visų visuomenės grupių lygias galimybes ir teises.

Daugiakultūriu ugdymu darželiuose siekiama:

• suteikti įvairių tautybių vaikams lygias kokybiško ugdymosi galimybes, atsižvelgiant
į kiekvieno vaiko ypatumus ir ugdant visuomenės narių teigiamas nuostatas kultūrinės įvairovės atžvilgiu;

• padėti vaikams ir jų tėvams suvokti savo ir kitų kultūrų ypatumus, mokytis gerbti įvairiomis kalbomis kalbančius žmones, priimti kitataučius asmenis į savo bendruomenę
kaip lygiateisius visuomenės narius.
Daugiakalbystė ir
daugiakultūris
ugdymas – neatsiejami

Kalba yra svarbiausias veiksnys, susijęs su žmogaus tapatybe, socializacija, kultūros
vertybių perdavimu iš kartos į kartą. Daugiakalbėje (daugiakultūrėje) šalyje kiekviena
etninė grupė savo kalba ir kultūra praturtina visuomenę suteikdama savitą atspalvį,
tradicijas, papročius ir pan. Daugiakalbystė yra neatsiejama daugiakultūriškumo dalis.
Europos Sąjungos dokumentuose daugiakalbystė apibūdinama kaip žmogaus gebėjimas
laisvai bendrauti įvairiomis kalbomis dalyvaujant tarpkultūrinėje sąveikoje. Kalba tampa prioritetine vertybe ugdant vaikus šiuolaikinėje visuomenėje, todėl būtina puoselėti
ankstyvąją daugiakalbystę – nuo pat mažumės mokyti vaikus kelių kalbų. Europos Sąjungos kalbų politikos siekiamybė – visų piliečių daugiakalbis ugdymas, kuris suteiktų
asmeniui gebėjimą, be savo gimtosios kalbos, kalbėti dar bent 2 kalbomis. Lietuvos ugdymo įstaigos prisideda prie daugiakalbio ugdymo siekdamos įgyvendinti tiek nacionalinius švietimo tikslus, tiek Europos Sąjungos švietimo politikos prioritetus.
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Kodėl jau darželyje
svarbu pradėti daugiakultūrį ugdymą?

Kartais manoma, kad darželyje dar per anksti vykdyti daugiakultūrio ugdymo programą,
nes jaunesni vaikai neturi išankstinių nuostatų kitų kultūrinių grupių atžvilgiu. Tačiau
moksliniai tyrimai (Ramsesy, 2008; Ponciano, Shabazian, 2012; Grant, Portera, 2013)
rodo, kad jaunesni vaikai jau suvokia socialines nuostatas, kurios egzistuoja jų artimiausioje aplinkoje. Augdamas vaikas vis dažniau išgyvena pozityvius jausmus savo kultūrinės
grupės viduje ir kartu jam gali atsirasti negatyvių jausmų kitoms grupėms, esančioms už
jo grupės ribų.
Šeimoje ir artimojoje aplinkoje vaikai natūraliai susipažįsta su vertybėmis, jas priima
kaip svarbias ir savaime suprantamas. Tarpkultūrinė patirtis ankstyvajame amžiuje padeda formuotis vaiko identitetui, kai vaikas tyrinėja aplinką, lygina save su kitais, ieško
panašumų ir skirtumų. Ugdymo įstaigose vaikai gali įgyti žinių apie visuomenės ir pasaulio įvairovę, mokytis suvokti savo ir kitų etniškumą.

Kuo naudinga vaikui
būti daugiakalbėje
aplinkoje?

Daugelyje šalių vaikai nuo mažens mokosi kalbų. Pastebėta, kad kuo vaikas jaunesnis,
tuo jam lengviau sekasi išmokti keletą kalbų tuo pat metu. Vaikams nereikia didelių pastangų, jie kalbų gali išmokti žaisdami ar užsiimdami įdomia veikla. Daugiakalbė aplinka
leidžia vaikui natūraliai įsisavinti kelias kalbas.
Tyrimai taip pat rodo teigiamą daugiakalbio ugdymo poveikį vaikų kognityvinei, socialinei, emocinei raidai. Daugiakalbėje aplinkoje augantys vaikai būna nuovokesni, lankstesni, jie turi geras sąlygas tobulinti bendravimo, raštingumo gebėjimus. Daugiakalbiai
vaikai pasižymi platesniu akiračiu ir didesne tolerancija kitų šalių kultūroms, būna pakantesni, lengviau įveikia barjerus, susijusius su kitoniškumu.
Laisvas kalbų vartojimas daro teigiamą įtaką vaiko socializacijai. Imigrantų šeimos, kurios skatina, kad vaikas išmoktų ir naujos gyvenamosios šalies kalbą, ir tėvų gimtąją
kalbą, padeda vaikui sėkmingiau socializuotis, nes dvikalbis vaikas galės sėkmingai integruotis į visuomenę, kurioje gyvena, ir palaikyti glaudžius santykius su kitose šalyse
gyvenančiais giminėmis.

Pedagogo vaidmuo

Pedagogas supažindina vaikus su kultūrine visuomenės įvairove, ugdo pagarbą skirtingų
tautybių ir rasių žmonėms, moko vaikus bendravimo taisyklių, lavina teigiamas nuostatas skirtingų kalbinių ir kultūrinių grupių atžvilgiu. Kurdamas humanišką ir demokratišką
mikroklimatą, pedagogas skatina visų ugdymo proceso dalyvių – vaikų, tėvų, kolegų –
įsitraukimą ugdant toleranciją visuomenės įvairovei.
Siekiant sėkmingo skirtingų kultūrų vaikų ugdymo, pedagogas turi būti:

•
•
•
•
•
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teigiamai nusiteikęs įvairių kultūrinių grupių atžvilgiu, atviras kitoms kultūroms;
gerbiantis kiekvieną ugdytinį;
besidomintis vaikų šeimų patirtimi;
ieškantis būdų spręsti kalbos barjero problemą;
gebantis elgtis kebliose situacijose, atsirandančiose kultūriniu pagrindu.

Daugiakultūrio
vaikų ugdymo
prielaidos Lietuvoje

Ugdymą reglamentuojančiuose dokumentuose numatomi bendrieji ugdymo principai, kurie sudaro prielaidas organizuoti daugiakultūrį ugdymą. Priešmokyklinio ugdymo bendroji
programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
• Socialinio kultūrinio kryptingumo. Ugdymas grindžiamas žmogiškosiomis, tautinėmis
ir pilietinėmis vertybėmis ir yra orientuotas į vaiko gyvenimui reikalingų socialinių,
kultūrinių kompetencijų plėtojimą, tolerancijos ugdymą.
• Individualizavimo. Atsižvelgiama į kiekvieno vaiko patirtį, socialinę kultūrinę aplinką,
jo ugdymosi poreikius ir galimybes, interesus, pažinimo stilių, lytį, temperamentą,
prireikus – specialiuosius ugdymosi poreikius.
• Integralumo. Siekiama vientiso fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo sričių plėtojimo, vadovaujantis visuminiu požiūriu į vaiką, remiamasi integraliu kompetencijų
ugdymu.
• Kontekstualumo. Ugdymo turinys glaudžiai siejamas su artimiausia vaiko aplinka, socialiniais ir kultūriniais jos pokyčiais, siekiama, kad vaiko ugdymo patirtys jam būtų
prasmingos, aktualios ir įdomios.
• Sąveikos. Ugdymas grindžiamas visų šio proceso dalyvių – vaiko, tėvų, pedagogų
ir kitų asmenų, dalyvaujančių vykdant priešmokyklinio ugdymo programą, sąveika
(keičiantis informacija, įžvalgomis, dalijantis patirtimi, keliant klausimus ir kartu ieškant atsakymų).

Ugdymo(si) tikslai

Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje įvardijami ugdymo tikslai – lavinti vaiko socialinę, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninę kompetencijas. Šios kompetencijos apima ir daugiakultūrį ugdymą. Pedagogai organizuoja vaikams pagal amžių
tinkamas ugdomąsias veiklas siekdami daugiakultūrio ugdymo tikslų ir uždavinių:

• būti tolerantiškam, pvz., vaikai aptaria pastebėtas žmonių išvaizdos ypatybes ir prieina prie išvados, kad skirtingų tautybių ar rasių žmonės gali atrodyti labai įvairiai;

• didžiuotis savo tautybe, mylėti tėvynę, pvz., vaikai susipažįsta su nacionaliniais simboliais, švenčia valstybines šventes;

• domėtis kitomis kultūromis ir jas gerbti, pvz., vaikai dalijasi patirtimi ir žiniomis apie
kitas šalis, jų gyventojus, papročius, maistą, klausosi kitų šalių muzikos, mokosi dainų;

• domėtis savo ir kitomis kalbomis, tarmėmis, pvz., vaikai tyrinėja Lietuvos regionų
žemėlapį, klausosi įvairių tarmių, jomis kalbančių svečių, naudodamiesi gaubliu, pasaulio žemėlapiais, įvairių kalbų įrašais internete sužino apie kitų šalių kalbas.
Vaikų kalbinė ir
kultūrinė patirtis

Į daugiakultūrį ugdymą įtraukiami įvairią kalbinę patirtį turintys vaikai – vienakalbiai,
dvikalbiai, daugiakalbiai, kurie lanko darželius, vykdančius ugdymo programas viena ar
keliomis kalbomis. Pedagogams svarbu atsižvelgti į tam tikrą vaikų socialinę, kalbinę,
kultūrinę patirtį ir suteikti tinkamą paramą, kad ugdytiniai galėtų įvaldyti kelias kalbas,
išlaikyti savo tautinį identitetą ir kartu integruotis į šalies visuomenę.
Darželį lankančius vaikus pagal kalbinę patirtį ir santykį su valstybine lietuvių kalba galima skirstyti į tokias sąlygines grupes:

• vienakalbiai vaikai, kalbantys tik lietuvių valstybine kalba;
• dvikalbiai vaikai, kalbantys valstybine (gimtąja) ir kita, užsienio (pvz., anglų) kalba;
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• dvikalbiai vaikai, kalbantys valstybine (lietuvių) ir tėvų gimtąja (pvz., lenkų) kalba;
• daugiakalbiai vaikai iš mišrių šeimų, kalbantys valstybine (lietuvių) ir tėvų gimtosiomis kalbomis (pvz., su mama – rusų kalba, su tėčiu – gruzinų);

• daugiakalbiai vaikai, kalbantys valstybine (lietuvių) ir tėvų gimtąja kalba ar gimtosiomis kalbomis, taip pat tėvų tarpusavio bendravimo kalba (pvz., mama lenkė, tėtis
vokietis, tarpusavyje kalba angliškai).
Tyrėjų įžvalgos

Siekiant įvertinti daugiakultūrį ugdymą Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, buvo atliktas empirinis tyrimas (CIVITTA, 2016). Tyrimo ataskaita pateikiama http://issuu.com/civitta2016/docs/1.1_galutine_ataskaita/1.
Tyrėjų rekomendacijos dėl daugiakultūrio ugdymo darželiuose:

• Kompleksiškumas – atsižvelgti į daugiasluoksnį ugdymo procesą ir nepasikliauti pavienių veiklų atnaujinimu; sukurti kompleksišką metodų ir ugdymo veiklų rinkinį.

• Bendradarbiavimas – vykdyti tas veiklas, kurios grindžiama dalijimusi patirtimi, suinteresuotų šalių (pedagogų, administracijos, tėvų, ugdytinių, švietimo pagalbos, visuomenės) bendravimu, mokymusi vieniems iš kitų.

• Šeimos įtraukimas – ieškoti būdų, kaip į ugdymo procesą įtraukti auklėtinių šeimos
narius, ypač jei jie kilę iš kitų kultūrų ir atvykę iš kitų šalių.

• Autentiški kultūriniai kontaktai – siekti kuo didesnio įvairiataučių asmenų, pvz., kitų
šalių studentų, tautinių bendrijų atstovų, lankymosi darželio grupėse.

• Ugdymo kokybės kontrolė – sukurti daugiakultūrio ugdymo gaires, kurios leistų pedagogams įsivertinti ugdomos grupės situaciją ir stebėti pažangą.

• Pedagogų kompetencijų plėtojimas – rengti metodinę medžiagą, organizuoti praktinius mokymus, diskusijas tiek pedagogams, tiek administracijos darbuotojams.
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Bendradarbiavimas
su tėvais ir
bendruomenėmis

2.
Kodėl būtina
bendradarbiauti su
tėvais?

Nuo ko priklauso
bendradarbiavimo
sėkmė?

Kaip pasirengti pirmajam
susitikimui su iš kitos šalies
atvykusio vaiko tėvais?

T

ėvai yra neatskiriama ugdymo įstaigos bendruomenės dalis, todėl svarbu skatinti juos įsitraukti į bendruomenės veiklą. Daugiau žinodami apie vaiko pasiekimus, ugdymo turinį ir pedagogų pageidavimus, tėvai gali tinkamai padėti
savo vaikui. Kai tėvai reguliariai lankosi ugdymo įstaigoje, bendrauja su pedagogais, jie sustiprina vaiko suvokimą, kad ugdymo įstaiga ir namai yra susijusios vaiko
ir jo šeimos gyvenimo dalys. Nuolat bendradarbiaujant tėvams ir pedagogams, vaikai
lengviau išgyvena adaptacinį laikotarpį; tėvai suteikia pedagogams galimybę pažinti vaiko gyvenimo namuose aplinkybes. Įtraukti tėvus į daugiakalbio vaiko ugdymo procesą
būtina, nes tėvai gali sudaryti sąlygas vaikui plėtoti kalbinius gebėjimus namų aplinkoje
ir perimti savos kultūros tradicijas kuo įvairesniais vaikui priimtinais būdais.
Bendradarbiaudamas su tėvais, pedagogas turėtų būti rūpestingas, sumanus šeimos patarėjas, gražių tarpusavio santykių puoselėtojas, žmogiškųjų vertybių ugdytojas. Nuolatinis aktyvus, atviras bendravimas su tėvais padeda telkti darželio pedagogų ir šeimos
pastangas vaiko ugdymo tikslui. Sėkmingam tėvų ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimui
svarbu nuolatinis ir aiškus abipusis ryšys; bendravimo kalbos paprastumas; tėvų pripažinimas kaip padėjėjų; abipusis pasitikėjimas ir konfidencialumas.
• Pasidomėkite šalies, iš kurios vaikas atvyksta, tautiniais ypatumais, papročiais.
• Išmokite keletą žodžių vaiko šeimos kalba. Pasinaudokite Google vertėju.
• Pakabinkite tos šalies vėliavėlę susirinkimų patalpoje.
• Užrašykite ant įstaigos durų žodžius „labas“, „sveiki“ vaiko šeimos kalba.
• Stenkitės vaikui ir jo tėvams parodyti, kad vaikas yra laukiamas darželyje, kad juo bus
rūpinamasi, atsižvelgiant į tėvų lūkesčius.
• Jei reikia, pasirūpinkite vertimo paslaugomis. Kreipkitės pagalbos į kolegas, kaimynus, studentus, ambasadų darbuotojus.

Galimi klausimai tėvams
per pirmąjį susitikimą

•
•
•
•
•
•
•

Kodėl pasirinkote mūsų vaikų darželį?
Ką norėtumėte sužinoti apie vaiko ugdymą, darželio tvarką ir pan.?
Kaip jaučiasi jūsų vaikas, kokia jo nuotaika, ar kas nors kelia nerimą?
Kur vaikas buvo ugdomas prieš atvykstant į mūsų darželio grupę?
Kokie jūsų pageidavimai, lūkesčiai iš pedagogų ir administracijos?
Ar turite pasiūlymų, kaip geriau padėti vaikui integruotis į darželio grupę?
Kaip galite prisidėti prie darželio veiklos sėkmės?
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Rašytinė informacija
tėvams jiems
suprantama kalba

Informacija tėvams pateikiama darželio interneto svetainėje. Informacija patikslinama
per tėvų susirinkimus ir kasdienius susitikimus. Tačiau daugiakalbių vaikų tėvams bus
itin naudinga, jei informaciją gaus rašytine forma jiems suprantama kalba. Parenkite
tėvams lankstinuką su konkrečia ir išsamia informacija. Galima įtraukti tokius punktus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formalus ir neformalus
bendravimas su tėvais

Kaip padrąsinti tėvus
įsitraukti į darželio
veiklas?
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Ugdymo įstaigos misija, vizija, vertybės
Darželio vidaus taisyklės, saugumo užtikrinimas, darbo laikas
Informacija apie darbuotojus – administracija, pedagogai, pagalbos specialistai
Kontaktai – telefono numeriai, elektroninio pašto adresai
Ugdymo programa – turinys, prioritetai, specifinė veikla
Dienotvarkė – smulkiai aprašyta kasdienė darželio veiklos tvarka
Maitinimas – informacija apie maistą, valgymo laiką
Apranga – informacija apie vaikams reikalingą aprangą patalpose ir lauke
Asmeniniai daiktai – higienos ir kt. priemonės, kurias vaikas turi turėti
Renginiai, šventės – tradicinės ir specifinės šventės, kaip į jas įsitraukia tėvai
Tėvų susirinkimai, tėvų lankymosi valandos, atvirosios dienos ir pan.
Pagalba vaikui ir šeimai – švietimo pagalbos specialistai, institucijos
Vykdomi projektai, veikla bendruomenėje

Formalaus bendravimo būdai:

Neformalaus bendravimo būdai:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

apklausos anketos
atvirų durų dienos
darželio feisbuko paskyra
darželio interneto svetainė
grupės tėvų susirinkimai
informaciniai laiškai, žinutės
įstaigos tarybos susirinkimai
konsultacinės valandos
paskaitos tėvams, diskusijos
tėvų komiteto veikla

darželio aplinkos gražinimas
ekskursijos su vaikais ir jų tėvais
grupės bibliotekėlės peržiūra
padėkos
pokalbiai atvedant ir pasiimant vaikus
skelbimų lenta grupėje
šventės, vakaronės
tėvų dalyvavimas grupės veikloje
ugdymo priemonių gamyba
vaikų darbų parodėlės

Tėvų įsitraukimas į darželio gyvenimą yra naudingas visiems – vaikui, šeimai, pedagogams, administracijai. Tėvus galima paskatinti prisidėti prie darželio veiklų ir paraginti:

•
•
•
•
•

susitikite – patys susitarkite su auklėtoja dėl susitikimo laiko;
susipažinkite – ateidami į darželį apsidairykite, pasikalbėkite su aplinkiniais;
domėkitės – paskambinkite, parašykite laišką pedagogams, nesidrovėkite klausti ar siūlyti;
bendraukite – pasikalbėkite su kitų vaikų tėvais, klauskite jų patarimų;
gilinkitės – sekite kas vyksta ugdymo įstaigoje, domėkitės renginiais, būreliais, veiklomis.

Gerosios praktikos pavyzdžiai
Borisas
6 metų Borisui su tėvais pakeitus gyvenamąją vietą, berniukui teko pereiti į priešmokyklinę grupę, kurioje ugdymas vyksta lietuvių kalba. Vaiko šeimos aplinka – rusakalbė. Po kelių savaičių jis pradėjo sakyti
mamai, kad darželyje nuobodu, nesupranta grupės vaikų, neturi draugų.
Mama, tikėdamasi, kad Borisas pagerins santykius su grupės vaikais, pasiūlė jam pasinaudoti savo ypatingais gebėjimais ir pabūti „burtininku“ – padėti vaikams, kai jiems reikia pagalbos tvarkantis, konstruojant ar atliekant kitą veiklą. Žaidimo elementus ji aptarė su grupės auklėtoja ir vaikais. Visi susitarė
dėl ženklo, kurį parodžius Borisas turėjo prieiti prie grupės draugo ir išsiaiškinti, kokios pagalbos jam
reikia. Taip pat buvo sutarta, kad Borisas pakartos kito vaiko prašymą.
Žaidimas berniukui labai patiko. Jis greitai mokėsi lietuviškų žodžių, sakinių ir sėkmingai įsijungė į grupės
veiklą – tapo reikalingas kitiems, asmeniškai prisidėjo prie grupės darnos.

Lauris
4 metų Lauris auga dvikalbėje šeimoje. Mama yra lietuvė, tėvas – ispanas. Dar prieš vaiko gimimą tėvai
sutarė, kad namuose su vaiku bus kalbama abiejų tėvų kalbomis, o vaikas lankys ugdymo įstaigą, kurioje ugdymas vyksta anglų kalba. Pradėjus lankyti anglakalbį darželį, keturmečiui Lauriui buvo nelengva
– vaikai sunkiai priėmė į bendras veiklas nes jis nemokėjo kalbos. Tuomet berniukas pradėjo formuoti
sakinius vartodamas trijų kalbų žodžius, pavyzdžiui, „mummy, noriu latte“ (mamyte, noriu pieno).
Nerimaudami dėl tokių sunkumų, tėvai su grupės auklėtoja aptarė situaciją ir sutarė 4 dienas namuose
per savaitę žiūrėti filmus anglų kalba, klausytis angliškų dainelių ir pasakų. Taip pat buvo sutarta, kad
kartą per savaitę Lauris namuose kartu su tėvais išmoks pasirinktą dainelę ir per muzikos valandėles galės padainuoti visiems grupės vaikams, o muzikos mokytoja pamokys tos pačios dainelės ir visus kitus. Į
muzikos valandėles padainuoti dainelės ir padrąsinti sūnaus pakaitomis ateidavo abu tėvai, keletą kartų
atėjo ir seneliai.
Tėtis pats skatino sūnų kalbėti angliškai ir žaidžiant lauke. Lauriui labai patikdavo skaičiuoti pravažiuojančius automobilius. Kartu su tėčiu jie nuspręsdavo, kokios spalvos automobilius skaičiuos angliškai. Šis
žaidimas leido per kelias savaites Lauriui išmokti skaičių ir spalvų pavadinimus. Kai tėtis pasidalijo šiuo
atradimu su auklėtoja, ji žaidimą pritaikė grupės veikloje – kartu su Lauriu ir kitais vaikais žaisdami lauke
skaičiuodavo pravažiuojančius įvairių spalvų automobilius.
Kiekvienos savaitės pradžioje tėvai kartu su auklėtoja aptardavo vaiko pažangą, o auklėtoja pateikdavo
rekomendacijų, kokia kita papildoma veikla užsiimti namuose. Kalėdų laikotarpiu Laurio tėvai pasiūlė
surengti visos grupės bendruomenei vakaronę, per kurią buvo pristatoma Kūčių vakarienė Lietuvoje ir
kalėdiniai pietūs Ispanijoje, aptariami skirtingi šventiniai papročiai, giedamos tų šalių giesmės.
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Lėja
5 metų Lėja pradėjo kalbėti labai anksti. Namuose tėvai su ja kalba anglų kalba. Į darželį mergaitė atėjo
nemokėdama kalbėti lietuviškai.
Lėja greitai išmoko lietuvių kalbos pagrindų, tačiau dėl savo būdo kartais visko imdavosi nekantriai ir
neįsidėmėdavo, ko prašo auklėtoja – ne po vieną kartą priklijuodavo ir atklijuodavo spalvotus lapelius,
ne ta spalva nuspalvindavo užduotis, jai buvo sunku įsiminti kai kuriuos žodžius, susikaupti konkrečiai
užduočiai.
Auklėtoja aptarė situaciją su tėvais. Buvo priimtas sprendimas namuose su Lėja tris savaites žaisti žaidimą „Parduotuvė“. Kad dukra geriau įsimintų informaciją ir išmoktų žodžius, tėvai diktuodavo penkių
daiktų, kuriuos Lėja turėdavo sudėti į pirkinių krepšelį, sąrašą. Kiekvieną kartą prieš eidami į parduotuvę šeimos nariai stabtelėdavo ir prisimindavo produktus, kurių sąrašą Lėja turėjo savo galvoje. Parduotuvėje mergaitė neklausinėdama tėvų turėdavo prikrauti pirkinių krepšelį ir garsiai įvardyti produktų
pavadinimus.
Toks žaidimas padėjo mergaitei išmokti susikaupti, stengtis geriau įsidėmėti konkrečius daiktų pavadinimus, taikyti žodžių įsiminimo strategijas.

Viktorija
4 metų Viktorija auga dvikalbėje šeimoje. Jos mama lietuvė, o tėvas – amerikietis. Su dukra namuose
mama kalba lietuviškai, tėtis – angliškai. Viktorija lanko darželį, kuriame ugdymas vyksta lietuvių kalba.
Darželyje Viktorija dažnai painioja abi kalbas ir jai sunkiai sekasi pasiekti tik viena kalba kalbančių bendraamžių kalbėjimo lygį.
Auklėtoja, matydama, kad Viktorija atsakinėja angliškai į lietuviškai užduotus klausimus, patarė tėvams
dvi savaites namuose pažaisti žaidimą „Matome“. Žaidimą jie turėjo žaisti trise. Dukters buvo paprašyta į klausimus atsakinėti ta pačia kalba, kuria jie užduodami. Žaidimas pradedamas vieno iš tėvų – jis
pasako, ką mato aplinkoje. Žaidžiant, kad neatsibostų, galima sugalvoti įvairių potemių, pavyzdžiui žalia spalva, kampuotas, apvalus daiktas ir pan. Tuomet vaikas turi atsakyti, ką jis mato. Laimi tas, kuris
aplinkoje daiktą, kurio nepaminėjo kitas žaidėjas, pastebi paskutinis. Žaidimas vyko taip: „Aš matau
žalią staltiesę, o tu?“, „Aš matau žalią gėlę, o tu?“ ir t. t.
Taip pat grupės auklėtoja sutarė, kad Viktorija į klausimus grupėje atsakinės ta kalba, kuria yra klausiama, o rytais, atėjusi į darželį, pažais tą patį žaidimą su auklėtoja arba pasirinktu vaiku.
Viktorija natūraliai prisitaikė prie šio žaidimo. Po dviejų savaičių auklėtoja ir tėvai aptarė, kaip sekėsi.
Buvo nuspręsta žaidimą žaisti dar dvi savaites.
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Kodėl svarbu
bendradarbiauti
su bendruomenėmis?

Siekiant sėkmingo daugiakalbių vaikų ugdymo ir socializacijos, reikia stengtis suburti
visus asmenis, dalyvaujančius šiuose procesuose. Pedagogai, šeima, bendruomenė –
visi kartu yra atsakingi už daugiakalbių vaikų integraciją į visuomenę, kurioje jie gyvena,
savo tautinės tapatybės išsaugojimą ir kitų kultūrų pažinimą.
Šeimos vaidmuo itin svarbus – vaikas savo tapatybę pirmiausia ima suvokti šeimos
aplinkoje, čia jis išmoksta gimtosios kalbos, sužino apie šeimos kilmę ir savo tautinę
priklausomybę. Ateidamas į darželį, vaikas atsineša gimtojoje aplinkoje įgytą patirtį, kuri
vėliau nuolat turtėja. Palaipsniui per savo gimtąją kalbą, šeimos tautinių tradicijų savitumą kitų tautų kontekste jaunas žmogus ima tapatinti save su platesne bendruomene.
Bendradarbiaudami su šeimomis ir bendruomenėmis, pedagogai gali padėti įvairių tautybių vaikams suvokti ir formuoti savo tapatybę. Bendruomenės savo ruožtu turėtų siekti,
kad bendravimas tarp skirtingų etninių grupių vaikų būtų sėkmingas.

Sėkmingo
bendradarbiavimo
prielaidos

• Pripažinimas. Tėvai, pedagogai, bendruomenė turi pripažinti vieni kitų svarbą vaikui.
Visos pusės atlieka ugdomąjį darbą, nors ir skirtingais lygmenimis.

• Tolerancija. Privalu gerbti vieniems kitų vertybes, ypatumus, kultūrinius skirtumus.
Komentarus ir kritiką patartina reikšti mandagiai, konstruktyviai.

• Pasitikėjimas. Darželio pedagogai ir vaikų tėvai, bendruomenių atstovai turi pasitikėti vieni kitais. Pasitikėjimas neatsiejamas nuo konfidencialumo, kai jo prireikia; tuomet kyla noras atsiverti kitai pusei, atvirai kalbėtis apie rūpimus klausimus.
Kaip įtraukti
bendruomenės narius
į darželio gyvenimą?

• Pasistenkite darželyje sukurti tokią aplinką ir atmosferą, kurioje įvairių bendruomenių šeimų vaikai ir tėvai jaustųsi patogiai, laisvai.

• Kai bendraujate su tėvais, ypač pateikdami informaciją raštu, vartokite bendruomenių kalbas kartu su darželio ugdomąja kalba.

• Pakvieskite bendruomenių atstovus į darželį savanoriauti įvairioje grupės ugdomojoje veikloje – žaisti su vaikais tautinius žaidimus, dainuoti dainas, sekti pasakas ir pan.

• Kartu organizuokite šventes, talkas, temines popietes, varžybas, gaminkite maistą,
iškylaukite ir pan.

• Dalyvaukite bendruomenių organizacijų veikloje – aplankykite kultūros centrus, bibliotekas ir pan.
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Gerosios praktikos pavyzdys
Joanna
Joanna (6 metų), kurios gimtoji kalba lenkų, šiemet pradėjo lankyti darželį, kuriame ugdymas vykdomas
lietuvių kalba. Tėvai nusprendė leisti Joanną į lietuvišką ugdymo įstaigą, nes tikisi, kad kasdien bendraudama su lietuvių kalba kalbančiais darželio grupės vaikais ir auklėtojomis iki pirmos klasės ji gerai supras
lietuvių kalbą ir išmoks kalbėti lietuviškai, o tuomet galės ir lankyti būrelius, kuriuose kalbama lietuviškai, ir visavertiškai juose dalyvauti. Mergaitė kieme turėjo kelias drauges, kalbančias lietuvių kalba, tad
jos lietuvių kalbos supratimas buvo pakankamai geras, tačiau šnekamosios kalbos įgūdžiai silpni.
Joannos auklėtoja jau pirmąjį mėnesį pastebėjo vis dažnesnius grupės vaikų klausimus apie Joannos
kalbą. Mergaitė daiktus dažnai pavadindavo lenkiškai, kalbėdama įterpdavo daug lenkiškų žodžių. Vaikai
klausdavo auklėtojos: „O ką ji čia sakė?“, „Kodėl Joanna taip pasakė, juk čia kambarys, o ne „pokój“?“
ir pan. Auklėtoja grupės vaikams paaiškino, kad įvairiose kalbose tie patys daiktai vadinami skirtingu
žodžiu, o Joanna, nežinodama lietuviško žodžio, pasako lenkišką žodį.
Per vieną pokalbį su Joannos mama auklėtoja sužinojo, kad mergaitė su vyresniuoju broliu lanko teatro
būrelį (lenkų kalba) ir ketina dalyvauti viešai pristatant naujai pastatytą spektaklį pasakos „Vištytė ir
gaidelis“ motyvais. Taip buvo rasta galimybė supažindinti vaikus su Joannos gimtąja lenkų kalba.
Darželio administracijai pritarus, Joannos mamai tarpininkaujant ir padedant spręsti organizacinius
klausimus grupės vaikai, lydimi keleto tėvų, nuvyko į spektaklio „Vištytė ir gaidelis“ premjerą.
Dieną prieš spektaklį per rytinę grupės veiklą auklėtoja paprašė Joannos mamos perskaityti pasaką
„Vištytė ir gaidelis“ lenkų kalba, o pati auklėtoja perskaitė šią pasaką lietuvių kalba. Vaikai išgirdo veikėjų pavadinimus (pvz.: senelis, senelė, vištytė, gaidelis, vilkas) lenkų kalba, vėliau aptarė, kokie žodžiai
panašūs ar skirtingi savo skambesiu lietuvių kalboje.
Po spektaklio auklėtoja paprašė nupiešti tai, kas labiausiai patiko spektaklyje, ir per pokalbį prisiminė
veikėjų vardus lenkų kalba.
Grupės vaikai turėjo galimybę išgirsti ir pamatyti jiems gerai pažįstamą pasaką kita kalba, išvysti naująją
grupės draugę vaidinančią. Tai Joannai padėjo pasijusti svarbiai ir pripažintai naujoje darželio grupėje.
Auklėtoja pastebėjo, kad po spektaklio vaikai prašydavo Joannos pasakyti, kaip tas ar kitas daiktas vadinamas lenkų kalba, dažnai padėdavo jai surasti lietuvišką žodį ar pataisydavo netaisyklingai lietuviškai
ištartą žodį.
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3.
Kodėl svarbu
bendradarbiauti?

Pedagogų
bendradarbiavimo
formos

Bendradarbiavimas
įstaigoje ir tarp įstaigų

U

gdymo įstaigų darbuotojai dažnai susiduria su situacijomis, kurių vienam specialistui išspręsti neįmanoma, bet jos gali būti lengvai išsprendžiamos bendradarbiaujant su kolegomis. Bendradarbiavimas padeda ne tik rasti atsakymus į opius dabarties klausimus, bet ir planuoti naujoves įstaigoje. Kolegialus
darbas, dalijimasis informacija ir patirtimi padeda kurti nuolat atsinaujinančią darželio
bendruomenę, skatina mokytis, išryškina darbuotojų stiprybes ir specifinius gebėjimus.
Pedagogams, dirbantiems daugiakultūriame kontekste, reikia naujų gebėjimų, žinių,
darbo formų ir metodų. Geranoriškas dalijimasis su kolegomis gali padėti išmokti naujų
dalykų, kurių reikia darbui su dvikalbiais ar daugiakalbiais vaikais.
• Informavimas, konsultavimas, patarimai – dalijamasi naujai įgytomis žiniomis, kalbamasi apie dabartines ir būsimas veiklas, keičiamasi nuomonėmis, teikiami praktiniai
patarimai konkrečiais klausimais, ieškoma problemų sprendimo būdų.
• Mentoriavimas – labiau patyręs įstaigos pedagogas globoja mažiau patyrusį ar naują
darbuotoją. Taip skatinamas jaunų pedagogų profesinis augimas, mokymasis dirbant.
• Vidiniai mokymai – kiekvienas pedagogas turi galimybę pasidalyti su kolegomis naujai įgytomis žiniomis, efektyviais ugdymo metodais, stažuočių ar savišvietos patirtimi.
• Projektinės veiklos – integruoto ugdymo projektai darželyje. Ugdymo etapo pradžioje
susitariama, kad bus plėtojama viena tema (pvz., vanduo), suplanuojamas grupių ir
pedagogų įsitraukimas. Rekomenduojama organizuoti netradicines veiklas, pvz., edukacines išvykas į gamtą, viešąsias bibliotekas, bendradarbiaujančias įstaigas ir pan.
• Dalijimosi gerąja patirtimi arba atvirų durų dienos – pedagogas suteikia galimybę
kolegoms dalyvauti jo organizuojamose veiklose. Patartina apgalvoti, ką konkrečiai
veiks grupėje kiti pedagogai, numatyti stebėjimo tikslus, skirti laiko aptarimui.

Kaip dirbti
komandoje?

Dirbant komandoje, ugdymo įstaigos darbuotojams patariama:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bendrauti atvirai, dalykiškai, kolegiškai;
taikyti vienodus veiklos principus, panašias darbo strategijas;
išklausyti, derinti skirtingas, nesutampančias nuomones;
priimti bendrus sprendimus, remiantis diskusija ir susitarimu;
įtraukti visus pedagogus į problemos sprendimą;
vertinti kiekvieno komandos nario nuomonę;
išrinkti asmenį, atsakingą už tam tikros veiklos koordinavimą;
pasiskirstyti atsakomybę, nusistatyti partnerystės taisykles;
įsivardyti siekiamą rezultatą, aptarti sėkmes ir nesėkmes;
domėtis visų darželio grupių veiklomis;
savanoriškai prisidėti prie veiklų, kuriose reikia pagalbos.
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Gerosios praktikos pavyzdys
Jonas
4 metų Jonas pradėjo lankyti lietuvišką ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Tėvai su Jonu ir tarpusavyje kalbasi lenkų kalba. Berniukas lietuvių kalbos nemokėjo.
Jono ugdymosi sunkumai išryškėjo per pirmąjį mėnesį – vaikui buvo itin sunku atsisveikinti su tėvais, jis
verkdavo, bėgdavo iš paskos, o kai galiausiai pasilikdavo, atsisakydavo eiti į grupę ir dalyvauti bendroje veikloje. Sėdėdavo ir žaisdavo vienas, atrodydavo liūdnas, verkdavo. Laikui bėgant šios problemos
neišnyko, jos tik sunkėjo. Vaikas sunkiai bendravo su grupės auklėtoja, vaikus tik stebėjo, atsisakydavo
žaisti drauge. Auklėtoja, nemokėdama lenkų kalbos, negalėjo suprasti Jono poreikių, o neverbalinė
kalba (mimika, gestai) gelbėjo mažai.
Grupės auklėtoja dėl susidariusios situacijos pirmiausia pasitarė pedagogų metodiniame susirinkime.
Buvo priimtas sprendimas skirti į grupę kitos grupės pedagogą – mentorių, mokantį lenkų kalbą. Jo pagrindinis veiklos tikslas buvo užmegzti ryšį su vaiku jo gimtąja kalba ir padėti integruotis grupėje. Taip
pat buvo susitikta su vaiko tėvais ir sutarta, kad jie aktyviai dalyvaus tolesniame vaiko ugdyme ir su jais
bus palaikomas nuolatinis ryšys.
Darželyje buvo nuolat rengiami pedagogų ir tėvų susitikimai, aptariami vaiko patiriami sunkumai, tariamasi dėl veiksmingesnių ugdymo metodų. Per pirmąsias dvi aktyvaus bendradarbiavimo savaites
situacija pagerėjo – Jonas pamažu pradėjo bendrauti su bendraamžiais ir pedagogais, įsitraukti į grupės
veiklas.
Svarbiausias Jono pasikeitimą paskatinęs veiksnys buvo kitos grupės pedagogo – mentoriaus, mokančio vaiko gimtąją (lenkų) kalbą, įsitraukimas į jo ugdymo procesą. Iš pradžių būdamas šalia vaiko, kurdamas saugų ryšį ir padėdamas susikalbėti su kitais ir būti suprastam, jis padėjo vaikui lengviau adaptuotis ugdymo įstaigoje, o grupės pedagogui – spręsti kylančius sunkumus dėl kalbinės komunikacijos.

Bendros
darželių veiklos

Siekiant daugiakalbio ir daugiakultūrio ugdymo tikslų, darželiai galėtų bendradarbiauti – rengti susitikimus, konkursus, kūrybinius projektus, per kuriuos vaikai
pažintų įvairias kultūras, išmoktų įvairių kalbų žodžių, frazių. Įvairiakalbių darželių
vaikai gali svečiuotis vieni pas kitus. Taip pat šiais tikslais galima pasitelkti viešąsias erdves – bibliotekas, kultūros ar švietimo centrus, muziejus, mokyklas ir pan.

Gerosios praktikos pavyzdys
„Pasaulio dienos“ konkursui dviejų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai iš skirtingų darželių, kuriuose
ugdymas vykdomas lietuvių ir rusų kalbomis, padedami auklėtojų, per kelias popietes bendrai pagamino didelį gaublį, ant kurio suklijavo daugumą pasaulio šalių pavadinimų ir jų vėliavų. Vaikai kartu
sugalvojo ir balsavimu išrinko labiausiai patikusį pavadinimą – „Nuostabusis pasaulis“. Šioje žaidybinėje
veikloje vaikai ne tik susipažino, bendravo, bet ir mokėsi bendradarbiauti vartodami skirtingas kalbas.
„Nuostabusis pasaulis“ buvo apdovanotas kaip kūrybiškiausias konkurso darbas.
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Darželių
bendruomenių
asociacijos

Darželiai gali jungtis į asociacijas ir planuoti reguliarias veiklas – švęsti tradicines kalendorines šventes, rengti etninio ugdymo valandėles, temines vakarones, ilgalaikius projektus. Susitelkusios pedagogų grupės gali spręsti ugdomosios veiklos klausimus.

Gerosios praktikos pavyzdys
Asociacija „Slavų vainikas“ jungia gausų būrį Lietuvos ikimokyklinių įstaigų, kuriose ugdymas vyksta
rusų kalba. Jų organizuojamas tradicinis festivalis „Slavų vainikas“ susideda iš trijų dalių – konferencijos,
muzikinio vaikų pasirodymo ir parodos. Per 2016 m. festivalį vyko tautinių mažumų ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams skirta konferencija „Pilietiškumo ugdymas“. Renginiu buvo siekiama atkreipti
dėmesį į tai, kaip svarbu puoselėti tautines tradicijas, drauge ugdant pilietiškumo vertybes. Festivalio
tematika parodė, kad tautiškumas ir pilietiškumas yra viena kitą papildančios sąvokos ir puikiai dera
tautinių mažumų ikimokyklinio ugdymo turinyje.

Tarptautiniai
projektai

Bendradarbiavimas tarp ugdymo įstaigų, esančių įvairiose šalyse, pedagogams suteikia
galimybę plėtoti savo tarpkultūrines kompetencijas, įgyti vertingos patirties, o vaikams
didina norą mokytis užsienio kalbų ir pažinti pasaulį. Tarptautiniuose projektuose galimi mainai, stažuotės ir veikla naudojant informacines technologijas („Skype“, „Viber“ ir
pan.). Naudojant IT vaikai gali susipažinti su kitų šalių vaikais, parodyti savo kūrybinius
gebėjimus – daineles, šokius, spektaklius. Per projektus vaikai taip pat gali keistis piešiniais, rankdarbiais, suvenyrais, siųsdami juos paštu.
Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose (pvz., „NordPlus Framework“, „Comenius“ ir
kt.) suteikia pedagogams galimybę vykti į ugdymo įstaigą kitoje šalyje, stebėti kolegų
darbą, taip pat priimti kolegas iš kitų šalių savo ugdymo įstaigoje. Ypač naudingas bendradarbiavimas su pedagogus rengiančiomis aukštosiomis mokyklomis. Būsimi ugdymo
pedagogai iš kitos šalies, pvz., Lenkijos, atvykę kelių savaičių stažuotei į Lietuvos darželį,
kuriame ugdymas vykdomas lenkų kalba, gali prisidėti prie ugdomųjų veiklų organizavimo, ypač kalbinio ir kultūrinio ugdymo aspektais.
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4.
Kas, kada ir kaip
teikia švietimo
pagalbą?

Švietimo pagalbos
specialistų pasitelkimas

V

aikams, ankstyvajame amžiuje atsidūrusiems kitoje kultūrinėje, kalbinėje
aplinkoje, gali kilti tam tikrų sunkumų – nepasitikėjimas savimi, agresyvus elgesys, socialinė izoliacija, užsitęsusi adaptacija. Tuomet keliamas klausimas,
ar tai yra rimtas sutrikimas, ar tik jautri vaiko reakcija į pasikeitusią aplinką,
laikina krizė. Dažniausiai, kai ugdymosi aplinka palanki ir vaiko raida bei pasiekimai atitinka amžių, nedideliems sunkumams įveikti pakanka tėvų ir pedagogų pagalbos. Tačiau kartais vien pedagogų kompetencijos nepakanka. Sudėtingesnėms problemoms
spręsti reikia sutelkti daugiau pastangų, rekomenduojama kreiptis į švietimo pagalbos
specialistus.
Švietimo pagalba – tai specialistų pagalba vaikams, jų tėvams, pedagogams, orientuota
į vaiką ir jo poreikius bei gebėjimus atitinkantį ugdymą. Šios pagalbos tikslas – užtikrinti
vaiko individualių, specifinių poreikių tenkinimą ir padėti jam tinkamai pasiruošti mokyklai. Švietimo pagalbą ugdymo įstaigoje teikia:
• psichologas, pvz., kai vaikas patiria emocinių, elgesio sunkumų ar po krizės jam sunku prisitaikyti prie pasikeitusios gyvenamosios, ugdymosi aplinkos;
• logopedas, pvz., kai vaikas netaisyklingai taria garsus;
• specialusis pedagogas, pvz., kai vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusių raidos sutrikimų;
• socialinis pedagogas, pvz., kai vaikui reikia individualiai pritaikyti socialinių įgūdžių
programą ar tarpininkauti tarp į keblią padėtį patekusio vaiko ir šeimos, ugdymo
įstaigos;
• tiflopedagogas, pvz., kai vaikas turi regos sutrikimų;
• surdopedagogas, pvz., kai vaikas turi klausos sutrikimų ar naudoja kochlearinius implantus.

Švietimo
pagalbos formos

INDIVIDUALUS
DARBAS SU VAIKU

DARBAS SU
SOCIALINIAIS
PARTNERIAIS

DARBAS
SU GRUPE

ŠVIETIMO
PAGALBOS
FORMOS

DARBAS SU
ĮSTAIGOS
BENDRUOMENE
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DARBAS
SU ŠEIMA

Gerosios praktikos pavyzdys
Emilis
Emilis į darželį, kuriame ugdymas vykdomas lietuvių kalba, atvyko būdamas 4 metų. Berniukas iki 2
metų su tėvais gyveno Kinijoje, 2 metus Lietuvoje. Tėtis su Emiliu kalba kinų kalba, mama – rusų; mama
gimusi ir užaugusi rusakalbių šeimoje Lietuvoje, moka lietuvių kalbą. Tarpusavyje tėvai kalba rusiškai.
Kai šeima apsigyveno Lietuvoje, mama sūnų ėmė mokyti lietuviškų žodžių, vartė knygas, žiūrėjo filmukus, stengėsi kalbėti su vaiku lietuviškai. Emilis daug laiko praleisdavo kieme, kur vaikai kalbėdavo
lietuviškai. Emilis mokėjo nemažai kinų kalbos žodžių ir trumpų frazių, o lietuvių kalba pasakydavo vos
kelis žodžius („mama“, „katė“), nors supranta daugiau. Mama Emilį apibūdino kaip itin judrų, aktyvų,
mėgstantį žaisti su vyresniais kiemo vaikais.
Adaptacinis laikotarpis
Emilio adaptacinis laikotarpis truko apie 3 mėnesius. Berniukas pirmąjį mėnesį po pusdienį praleisdavo su mama, nes nenorėdavo jos išleisti (verkdavo, įsikibdavo į rankovę ir pan.). Pirmąsias dienas jis
tik stebėjo veiklą grupėje, vėliau joje dalyvaudavo tik su mama. Nerimaudavo ir pravirkdavo, kai jos
nebematydavo. Ypač apsidžiaugdavo, kai po keleto valandų ateidavo pasiimti tėtis. Su juo labai tyliai
kalbėdavo kiniškai.
Su grupės vaikais Emilis pirmiausia ėmė žaisti judriuosius žaidimus. Ypač susidraugavo su vienu berniuku, tad auklėtoja skatino šių vaikų žaidimą drauge. Auklėtoja pastebėjo, kad Emilis vartoja neverbalinius ženklus (gestus, mimiką), rusiškus žodžius, trumpas frazes ir trumpus lietuviškus žodelius („ateik“,
„duok“, „noriu“). Nepasisekusias veiklas (pvz.: piešimą, konstravimą iš kaladėlių, dėliones) lydėdavo
stiprios emocinės reakcijos (verksmas, šauksmas) ir agresyvus elgesys ( pvz.: daiktų mėtymas, mušimasis, trypimas kojomis).
Ugdymo procesas ir jo rezultatai
Emilis šią ugdymo įstaigą lankė iki 7 metų. Berniukas įgijo puikius lietuvių kalbos supratimo gebėjimus
ir išmoko pakankamai gerai kalbėti lietuviškai. Liko pastebimos kai kurių garsų tarimo, kirčiavimo ir gramatikos klaidos, taip pat nepakankamai išplėtotas aktyvusis žodynas.
Emilis lietuviškai kalba itin greitai, patempdamas garsus, lyg kiniška maniera. Kalba drąsiai, pasitikinčiai.
Jau paskutiniaisiais ugdymo metais darželyje nesidrovėdavo vaikų paprašytas „pakalbėti kiniškai“, o
paskui pasakyti lietuvišką vertimą. Tai leidžia manyti, kad berniukas darželio aplinkoje jautėsi priimtas,
suprastas ir saugus.
Berniuko socialiniai santykiai su bendraamžiais geri. Paskutinį pusmetį jis jau gebėjo tinkamai valdyti
savo emocijas ir agresijos protrūkių nepasitaikė, nes gerėjant lietuvių kalbos įgūdžiams jau gebėdavo
įvardyti savo norus, emocijas ir pan. Emilis noriai ėjo į darželį, bendravo su vaikais, įsijungdavo ar inicijuodavo veiklą ar žaidimus. Dalyvavo visose šventėse ir pasirodymuose.
Emiliui baigus priešmokyklinio ugdymo programą, auklėtojos parengtoje vaiko pasiekimų ir pažangos
kokybiniame vertinimo ataskaitoje buvo teigiama, jog berniukas turi pakankamai žinių, gebėjimų ir
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padarė pažangą visose kompetencijų srityse. Sprendžiant Emilio ugdymo procese kilusius sunkumus,
glaudžiai bendradarbiavo ugdymo įstaigos darbuotojai (ugdantis pedagogas, auklėtojos padėjėja, logopedė, administracija), tėvai ir pedagoginės-psichologinės tarnybos psichologė.
Sėkmingų rezultatų padėjo pasiekti šie veiksniai:
• Laiku suteikta ir koordinuota pagalba vaikui, kurią inicijavo auklėtoja. Vykdavo reguliarūs susitikimai vaiko gerovės komisijoje, dalyvaudavo auklėtoja, administracijos atstovas, logopedė ir vaiko tėvai.
Būdavo aptariama berniuko ugdymo situacija tiek grupėje, tiek namuose. Po pusmečio dėl užsitęsusių
berniuko emocinių ir elgesio sunkumų komisijos susitikime buvo pasiūlyta mamai kreiptis į pedagoginępsichologinę tarnybą individualioms konsultacijoms. Mamai pritarus buvo taikomi psichologų pasiūlyti
elgesio ir emocijų kontrolės būdai, skatinimo sistema namuose ir darželyje.
• Nuoširdus ir kantrus auklėtojos darbas organizuojant ugdomąją veiklą daugiakalbiam berniukui, atsižvelgiant į jo individualius poreikius. Auklėtoja dažnai būdavo šalia, kad suteiktų pagalbą, su vaiku
kalbėjo rusiškai, siekdama užtikrinti jo fizinius, psichologinius poreikius. Tautinį grupės kampelį papildė
kiniški suvenyrai, kuriuos atsinešė Emilis. Emilio tėtis 6 gimtadienio šventei drauge su sūnumi iškepė tradicinių kiniškų sausainių ir pavaišino grupės vaikus, pamokė valgyti lazdelėmis. Auklėtoja nuolat
bendradarbiavo su logopede, teikusia pagalbą Emiliui, drauge apgalvodavo savaitės temos vaizdines
priemones, žodžius ar simbolius, kuriuos naudojo tiek grupėje, tiek logopedinėse pratybose. Kai Emilis
ėmė daugiau kalbėti lietuviškai, auklėtoja nuolat skatino jo kalbėjimą, netaisyklingus sakinius perfrazuodavo neakcentuodama klaidų, o lavindama foneminę klausą. Mokė vaikus nepertraukti, nesišaipyti,
per žaidimus su Emiliu įtvirtindavo logopedės pateiktą medžiagą.
• Aktyvus tėvų įsitraukimas į vaiko kalbos ugdymo procesą. Mama buvo paskatinta kalbėti su sūnumi
rusų kalba, kad vaikas galėtų įsisavinti abi tėvų kalbas – kinų ir rusų. Tėvai laikėsi rekomendacijos, jog
tinkamiausias būdas išlaikyti gimtąsias kalbas ir mokytis trečiosios kalbos – namuose kalbėti tėvų kalbomis, o darželyje – lietuviškai. Iš pradžių mama skaitė Emiliui knygeles rusų kalba, pati papasakodavo,
ką perskaitė, ir užduodavo paprastus klausimus. Vėliau logopedė paprašė mamos šiek tiek pagelbėti ir
mokant lietuvių kalbos. Nesuprantamus lietuviškus žodžius mama Emiliui paaiškindavo rusiškai. Taip
pat visus metus vaikas atliko žaidybines mokomąsias užduotis, pvz., nupiešti po 5 daiktus, su kuriais
sakoma „vienas“ ir „viena“, „ji“ ir „jis“, „du“ ir „dvi“ ir pan. Mama susitikdavo su logopede aptarti vaiko
pažangos, sunkumų ir lūkesčių. Logopedei mama buvo ne kartą išreiškusi dėkingumą už pastebimai
gerėjančius vaiko ne tik gimtųjų kalbų, bet ir lietuvių šnekamosios kalbos įgūdžius.
• Ilgalaikė logopedo pagalba Emiliui mokantis lietuvių kalbos. Logopedė analizavo šio daugiakalbio vaiko aplinką, gimtųjų kalbų raidą ir bendravimo ypatumus, stebėjo jo komunikacinius gebėjimus įvairioje
aplinkoje – grupėje, salėje, lauke. Surinkti duomenys leido manyti, kad berniuko pirmųjų dviejų kalbų
įgūdžiai nėra pakankamai gerai susiformavę, tad logopedė skatino tėvus kuo daugiau namuose kalbėtis
su vaiku. Logopedė taikė pagalbos metodus, pagrįstus žaidybine ir muzikine veikla, pamėgdžiojimu,
pasitelkdavo savo rusų kalbos gebėjimus aiškindama vaikui nurodymus, daiktų pavadinimus, sąvokas.
Specialistė parengė individualų Emilio lietuvių kalbos ugdymo planą, kuriame numatė garsų tarimo
mokymą, foneminės klausos lavinimą, gramatinių struktūrų formavimą, žodyno turtinimą ir rišliosios
kalbos gebėjimų ugdymą. Logopedės manymu, Emilio lietuvių kalbos mokymuisi itin reikšminga buvo
visų suaugusiųjų kuriama pozityvi emocinė aplinka ir nuolatinis dėmesys.
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Kaip vaikams ir tėvams
gali padėti vaiko
gerovės komisija?

Vaiko gerovės komisija pataria dėl ugdymo programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Komisijos nariai gali būti įstaigos vadovas arba pavaduotojas, auklėtojai, specialistai, ugdytinių tėvai, vietos bendruomenės seniūnijos,
nevyriausybinių organizacijų atstovai. Kai vaikas turi ugdymosi sunkumų, patartina pirmiausia pasikonsultuoti su specialistu (socialiniu pedagogu, logopedu, psichologu, specialiuoju pedagogu, sveikatos priežiūros specialistu), po to dėl išsamaus vaiko poreikių
įvertinimo kreiptis į vaiko gerovės komisiją, kuri gali rekomenduoti kreiptis į pedagoginę-psichologinę tarnybą dėl pagalbos skyrimo.

Individualios
specialisto (-ų)
konsultacijos

Vaiko
gerovės
komisija

Pedagoginėpsichologinė
tarnyba

Vaiko gerovės komisijoje:
• aptariami pirminiai vaiko specialieji ugdymosi poreikiai;
• teikiama psichologinė, logopedinė, socialinė-pedagoginė pagalba vaikui;
• teikiami siūlymai, metodinė pagalba pedagogams, tėvams;
• padedama spręsti susidariusias krizines situacijas;
• esant būtinybei siūloma tėvams įvertinti vaiko specialiuosius ugdymo(si) poreikius
pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje.
Kada ir kodėl reikia
kreiptis į pedagoginępsichologinę tarnybą?

Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje teikiamos nemokamos konsultacijos vaikams,
tėvams ir pedagogams. Jei vaikui tikslinga skirti specialųjį ugdymąsi, vaiko gerovės komisija (tėvams sutikus) kreipiasi į savivaldybės pedagoginę-psichologinę tarnybą. Specialistai, atlikę vertinimą, rezultatus aptaria su tėvais ir ugdančiu pedagogu, jeigu prireikia,
skiria specialųjį ugdymąsi ir (ar) švietimo pagalbą: rekomenduoja programų pritaikymą,
specialiąsias mokymo ir (ar) techninės pagalbos priemones, ugdymo aplinkos pritaikymo, pasiekimų vertinimo būdus.
Komisija gali siūlyti tėvams kreiptis į pedagoginę-psichologinę tarnybą šiais atvejais:
• norint įvertinti vaiko pedagogines, psichologines, asmenybės ar ugdymosi problemas;
• norint įvertinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius;
• norint įvertinti brandumą mokyklai ar priešmokyklinio ugdymo grupei;
• kai reikalinga socialinė pedagoginė, psichologinė, specialiojo pedagogo pagalba, jei ji
neteikiama ugdymo įstaigoje (ugdymo įstaigoje nėra specialistų).

25

Kaip darželio pedagogai gali prisidėti prie
švietimo pagalbos
specialistų darbo?

• Visuomenė ir tėvai tikisi, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas
yra tas žmogus, kuris gali geriausiai pažinti savo grupės ugdytinio, kaip unikalios asmenybės, individualius poreikius ir juos tenkinti ugdymo procese. Tai didelis iššūkis
pedagogui. Pedagogai turėtų siekti pažinti vaiką kaip unikalią visumą, pastebėti kiekvieną šios visumos dalelę ir prisitaikyti prie vaiko savito vystymosi ir ugdymosi tempo. Vaiko psichinė, emocinė, asmenybės raida priklauso nuo jo šeimos aplinkos, tad
pedagogas turėtų žinoti apie vaiko šeimos kalbinius, kultūrinius, tautinius, religinius
ypatumus.

Asmenybės raida

Lytis

Psichinė raida

Fizinė raida

Kalbinė aplinka

Religija

Kultūrinė aplinka

Rasė
Tautybė

• Stenkitės kuo anksčiau pastebėti požymius, kad vaikui kyla ugdymosi sunkumų. Jei
vaiko pasiekimai negerėja ir skiriasi nuo bendraamžių, išbandykite įvairius ugdymo
metodus, skirtingus bendravimo būdus. Tik išbandę įvairias alternatyvias darbo formas galvokite apie konsultaciją su specialistais – logopedu, psichologu, socialiniu
pedagogu ar specialiuoju pedagogu.

• Pasirenkite atviram pokalbiui su tėvais, kai rekomenduosite jiems kreiptis į pedagoginę-psichologinę tarnybą dėl vaikui kylančių sunkumų. Susirūpinimą keliančių vaiko
raidos požymių apibūdinimas konkrečiais pavyzdžiais iš vaiko kasdienės veiklos darželyje gali įtikinti tėvus nedelsiant kreiptis pagalbos.

• Nereikėtų tiesmukai įvardyti vaiko konkrečių negalių ar sutrikimų. Išvadas ir rekomendacijas teikia tik pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistų komanda po
išsamaus ir visapusiško vaiko specialiųjų poreikių įvertinimo.

• Pasitelkite švietimo pagalbos specialistus, konsultuokitės ir remkitės jų pateiktomis
rekomendacijomis planuodami vaiko ugdomąją veiklą, kad jo ugdymas būtų kokybiškas, o pažanga optimali.

• Nuolat pergalvokite, ar jūsų komandinis darbas su švietimo pagalbos specialistais yra
veiksmingas, ar ugdymas atitinka vaiko galimybes ir didina jo pasiekimus.
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Kaip tėvai gali bendradarbiauti su švietimo
pagalbos specialistais?

• Jeigu jūsų vaiką ugdantis pedagogas, pastebėjęs vaiko raidos sunkumų, pataria kreiptis į specialistus, apgalvokite šį siūlymą. Užduokite sau klausimus: ar pedagogo pastabos apie vaiko pasiekimus, veiklą, elgesį pagrįstos ir argumentuotos; ar minėtas
problemas pastebite kasdieniame bendravime šeimoje, namų aplinkoje; kiek stipriai
pasireiškia pastebėti sunkumai ir kaip jie veikia vaiko ir šeimos gyvenimą?

• Jeigu apsisprendėte kreiptis į švietimo pagalbos specialistus, suteikite jiems visą prašomą informaciją apie vaiką, pasitikėkite specialistų kompetencija. Klauskite patarimų, domėkitės, nesidrovėkite užduoti „nepatogių“ klausimų.

• Nepamirškite, kad pagalbos vaikui procese esate lygiaverčiai partneriai, tad aptarkite
su specialistais vaiko gebėjimų, sunkumų vertinimo išvadas, rekomendacijas, pagalbos teikimo eigą, intensyvumą.

• Namuose atlikite specialistų rekomenduojamas veiklas, pvz., kasdien raskite laiko
logopedo skirtoms kalbinėms užduotims atlikti. Tai stenkitės daryti kuo natūraliau,
žaismingiau, patraukliau vaikui.

Gerosios praktikos pavyzdys
Sharon
Sharon – 6 metų tamsiaodė mergaitė, pradėjusi lankyti darželį Lietuvoje. Tėvams išsiskyrus, ji su mama
grižo į Lietuvą, tėtis liko gyventi Anglijoje. Mergaitė dvejus metus lankė vaikų darželį Anglijoje, kuriame
ugdymas vyko anglų kalba. Mergaitė su mama kalba lietuviškai, o su tėčiu angliškai. Jos anglų šnekamosios kalbos įgūdžiai geresni nei lietuvių. Lietuviškai Sharon kalba nenoriai, pritrūkusi žodžių įterpia
angliškus žodžius arba visą mintį pasako angliškai.
Grupės auklėtoja kreipėsi į socialinę pedagogę dėl Sharon patiriamų emocinių, elgesio ir socialinio bendravimo sunkumų. Pedagogei sunku tinkamai reaguoti į mergaitės emocines reakcijas (liūdna, greit pravirksta) ir elgesį grupėje (staiga supyksta, meta žaislus, o paskui vėl glaustosi aplink, lyg atsiprašydama;
konfliktuoja su keliomis mergaitėmis, nesidalija žaislais). Auklėtoja paprašė socialinės pedagogės stebėti grupės veiklą, atkreipti dėmesį į Sharon elgesį ir padėti jai rasti tinkamo reagavimo būdų. Auklėtoja
nuogąstavo, kad mergaitės netinkamo elgesio su vaikais apraiškos gali trukdyti jai adaptuotis grupėje.
Mergaitės mamai auklėtoja rekomendavo pasikonsultuoti su psichologe. Mama nenoriai, tačiau po keleto skatinamųjų pokalbių sutiko. Jos manymu, psichologinės problemos laikinos ir susijusios su adaptacija naujoje aplinkoje, prastais lietuvių kalbos gebėjimais.
Logopedė, įvertinusi Sharon šnekamąją kalbą, nustatė, kad mergaitei reikia logopedo pagalbos. Specialistė susitiko su mama individualiam pokalbiui, per jį aptarė logopedinės pagalbos teikimo poreikį
ir bendradarbiavimą. Logopedė paaiškino mamai, kad pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus Sharon
logopedo pagalba įstaigoje gali būti teikiama tik ją skyrus darželyje veikiančiai vaiko gerovės komisijai
ir tėvams sutikus.
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Auklėtoja, pasitarusi su logopede, psichologe ir socialine pedagoge, kėlė prielaidą, kad Sharon patiriami
ugdymosi sunkumai asocijuojasi su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Pasikalbėjusi su mama, auklėtoja gavo jos sutikimą pastebėtas mergaitės elgesio ir kitas problemas aptarti vaiko gerovės komisijoje.
Komandinis darbas vaiko gerovės komisijoje
Pirmame komisijos posėdyje dalyvavo darželio administracijos atstovė, grupės auklėtoja, logopedė, socialinė pedagogė, psichologė ir Sharon mama. Auklėtoja vėliau teigė, kad buvo nelengva pradėti susitikimą, nes mama atėjo susijaudinusi, nusiminusi, išsakė nuogąstavimus dėl mergaitės emocinės savijautos grupėje, ar „komisija neuždės etiketės vaikui, kuris ir taip jau išsiskiria iš kitų savo išvaizda ir elgesiu“.
Pedagogės ir specialistės stengėsi susitikime kurti pasitikėjimo, rūpesčio ir savitarpio supratimo atmosferą. Mamos nerimą ir baimes pavyko sumažinti pasakius, kad komisijos nariai griežtai laikysis konfidencialumo, neviešins vaiko asmeninės informacijos, o dėl ugdymo metodų ir specialistų teikiamos
pagalbos visada tarsis su mama, kaip geriausiai mergaitę pažįstančiu asmeniu.
Tiek auklėtoja, tiek specialistai pradžioje pasidžiaugė Sharon gebėjimais, pasiekimais įvairiose srityse.
Auklėtoja pažymėjo, kad mergaitė itin mėgsta piešti, jos piešiniai kūrybiški, juose gausu smulkių ir tiksliai nupieštų detalių. Socialinė pedagogė, stebėjusi grupės vaikus jiems laisvai žaidžiant, pastebėjo Sharon gebėjimą užmegzti kontaktą padedant grupės draugui atstatyti miestą. Logopedė pasidžiaugė, kad
mergaitė domisi paveikslėliais, noriai atlieka garsų tarimo užduotis. Mama suteikė daugiau informacijos
apie mergaitės raidą, dvejų metų ugdymąsi darželyje Anglijoje, santykius su tėčiu. Specialistai aptarė,
kokius mergaitės ugdymosi sunkumus pastebėjo ir kokius pagalbos būdus rekomenduotų.
Mamai sutikus, buvo nutarta, kad logopedė teiks Sharon logopedinę pagalbą 2 kartus per savaitę (individualiai ir vaikų grupėje), medžiagą parinks ir aptars su pedagoge, derindama su priešmokyklinio
ugdymo programos temomis. Mama įsipareigojo prisidėti namuose pakartodama Sharon sąsiuvinyje
logopedės parašytus žodžius, kuo daugiau kalbėti žaidžiant, atliekant kasdienes veiklas, skaityti knygas.
Socialinė pedagogė pravedė visos grupės vaikams 10 socialinių įgūdžių užsiėmimų ir mokė vaikus pasisveikinti, paprašyti pagalbos, atpažinti jausmus, išklausyti, dalytis, bendradarbiauti ir pan.
Psichologė per individualias konsultacijas, taikydama piešimo ir smėlio terapijos technikas, padėjo
mergaitei prisitaikyti prie pasikeitusios aplinkos, išgyventi tėvų skyrybų krizės pasekmes ir kas keletą
savaičių su mama aptarė mergaitės emocinius, elgesio pokyčius.
Auklėtoja pritaikė ugdymo programos turinį atsižvelgdama į Sharon gebėjimus ir taikė individualius
mokymo metodus ir formas (pvz., nurodymus pateikdavo trumpais sakiniais, lėtu tempu, darydama
pauzes, palaikydama akių kontaktą), atsižvelgė į logopedės, psichologės rekomendacijas.
Vaiko gerovės komisijos susitikimai Sharon ugdymosi poreikiams, pasiekimams, kylančioms problemoms aptarti buvo organizuojami kas mėnesį visus mergaitės priešmokyklinio ugdymo metus. Visuose
juose dalyvavo ir mergaitės mama. Buvo pastebima nuolatos didėjanti mokymosi motyvacija ir mergaitės pažanga įgyjant socialinę, pažinimo ir komunikavimo kompetencijas: gerėjo sakytinės kalbos įgūdžiai, bendravimo įgūdžiai, emocinė ir elgesio savikontrolė. Nuolat peržiūrint vaiko individualių poreikių
tenkinimo procesą, komandos nariams besidalijant atsakomybe, buvo sėkmingai padėta vaikui ir jo
šeimai.
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5.
Ugdymas
lietuvių kalba

Lietuvių kalbos ir
krašto pažinimas

R

emiantis tarptautine praktika, rekomenduojama, kad įvairių etninių ir kultūrinių
grupių šeimų vaikų ugdymas darželyje turėtų vykti gyvenamosios šalies valstybine kalba. Tuo siekiama, kad vaikai kuo anksčiau išmoktų gyvenamosios šalies
valstybinę kalbą šalia savo gimtosios ar šeimos kalbos ir vėliau galėtų sėkmingai
dalyvauti šalies gyvenime – mokytis, dirbti, tapti visaverčiais visuomenės nariais.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose siektina organizuoti kalbinio ugdymo
procesą taip, kad vaikai iš įvairių etninių ir kultūrinių grupių šeimų galėtų efektyviai įsitraukti į kiekvieną ugdomąją veiklą.
Ikimokyklinio ugdymo pakopoje, kai vaikai dar silpnai supranta lietuvių kalbą ir nemoka ja kalbėti, lietuviškame darželyje jie gali jausti diskomfortą. Pedagogai turėtų gebėti
suteikti vaikams fizinio, psichologinio, emocinio saugumo jausmą, pamažu pratindami
juos prie negimtosios (lietuvių) kalbos.

Natūralus
bendravimas

Natūralusis ugdymo metodas, kitaip vadinamas panardinimu į kalbą, yra pats veiksmingiausiais kalbinio ugdymo būdas ankstyvajame amžiuje. Auklėtoja su ugdytiniu bendrauja lietuvių kalba taip, kaip namuose vaiko mama bendrauja su vaiku jo gimtąja kalba – kalba aiškiai, trumpais sakiniais, frazes pakartoja kelis kartus, kalbėjimą sustiprina
gestais, mimika, pasitelkia vaizdines priemones ir pan. Kalbama nuolatos, daug ir apie
viską – įvardijama, ką matome, ką veikiame, kaip jaučiamės ir t. t. Vaikas nuolat girdi
šnekamąją lietuvių kalbą ir pamažu ją natūraliai įsisavina.
Vaikas gali suprasti, kas jam sakoma, ir tai parodyti savo reakcija – atlikdamas tam tikrus
veiksmus, auklėtojos prašymus. Tačiau pats gali nekalbėti lietuviškai ilgą laiką. Tai yra
natūralus ankstyvosios dvikalbystės ar daugiakalbystės procesas – vadinamasis tylusis
periodas, todėl nereikėtų baimintis dėl to, kad vaikas į jam pateikiamus klausimus neatsako lietuviškai.

Vaiko gimtosios
kalbos poreikis

Siekiant užmegzti emocinį ryšį ar padėti vaikui kai kuriose kebliose situacijose, darželio
pedagogams, nemokantiems vaiko gimtosios kalbos, patartina išmokti kelias svarbiausias frazes, sakinius ar klausimus vaiko gimtąja kalba, pvz., ar viskas gerai, kas nutiko, ar
tau ką skauda, ir pan. Šių minimalių kalbinių išteklių pakaks, kad vaikas pasijustų saugiau, jei kiltų sunkumų. Tikėtina, kad vaikas, dar nemokantis kalbėti lietuviškai, parodys
auklėtojai, ko nori, ką skauda ir pan.
Norėdamas komunikuoti, vaikas į auklėtojos klausimus, pasakymus gali reaguoti savo
gimtąja kalba. Tačiau jeigu auklėtoja nesupranta, ką vaikas sako, patartina, jei įmanoma,
į darželį pasikviesti vaiko kalba kalbančią padėjėją, savanorę, vaiko kalbinės bendruomenės narę. Jei vaiko tėvai turi galimybių vaiko adaptacijos periodu dalyvauti darželio
grupės veiklose, tuomet galima pasitelkti ir juos.
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DIENOTVARKĖ
IR RITUALAI

Siekiant, kad kitakalbiai vaikai, menkai temokantys lietuvių kalbą, darželyje jaustųsi saugūs, kad žinotų, kas ir kada vyksta kiekvieną dieną, vaikai mokomi prisiminti dienotvarkę. Pasiekti komfortą padeda ir žaismingi kasdieniai ritualai.

Laikrodis – ką
dabar veiksime?

Darželyje ant sienos pakabiname paveikslėlius, vaizduojančius kasdienės rutinos veiksmus su nurodyta valanda ir veiklos pavadinimu, pvz., 09.00 – pusryčiai (valgome pusryčius); 11.00 – žaidimai lauke (žaidžiame lauke) ir t. t. Auklėtoja tam tikru laiku atkreipia
vaikų dėmesį į paveikslėlį ir paaiškina, ką dabar visi veiks. Kai vaikai įpranta prie dienotvarkės, auklėtoja gali parodyti valandą ir paklausti jų – ką dabar veiksime? Matydami
paveikslėlį ir jį nusakantį žodį (pvz., pusryčiai), vaikai pamažu mokosi atpažinti rašytinius
žodžius, siedami juos su paveikslėliais ir su sakytiniais ar ištartais žodžiais.
Namuose. Tokia veikla gali būti pritaikoma ir namuose, akcentuojant vakaro šeimos veiklas – kada valgysime vakarienę, klausysimės pasakos, žiūrėsime filmuką, prausimės, eisime miegoti ir pan. Tėvai galėtų paskatinti vaiką nupiešti paveikslėlius, iliustruojančius
jo ir šeimos narių vakaro veiklas namuose. Paveikslėlius galima pakabinti ant sienos,
šalia laikrodžio. Rodykite į laikrodį ir kalbėkitės su vaiku, ką veiksite. 5–7 metų vaikui
pokalbiai apie ritualus gali padėti geriau pažinti laikrodžio laiką, kadangi tokio amžiaus
vaikai skaičius dažniausiai jau pažįsta.
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Ryto ratas

Rytais visa grupė sustoja į ratą tradiciniam pasisveikinimo ritualui – gali būti dainuojama
pasisveikinimo dainelė, sakoma skanduotė, eilėraštukas, daroma linksma mankštelė ir
pan. Pasirinktą ryto rato kūrinėlį ar veiklą kartokite kasdieną – tol, kol visi vaikai išmoksta dainelę, skanduotę, eilėraštuką. Po to keiskite veiklą ar tekstą, pvz., jei per ryto ratą
sakote eilėraštį, kitą savaitę dainuokite dainelę. Pasirinkite daineles, kurias galima dainuoti atliekant judesius, imituojant gyvūnų garsus.
Išmokti dainelių galima pasitelkiant vaizdo ir garso įrašus, pvz., iš svetainės
www.animotukas.lt
„Du gaideliai“: www.youtube.com/watch?v=UQ2LA9uybJo
„Plaukė žąselė“: www.youtube.com/watch?v=lB1Yfg7Z1bc
„Žvirbli, žvirbli“: www.youtube.com/watch?v=Yu0-y1nhWvo
„Šarkele varnele“: www.youtube.com/watch?v=RJa-FZzUcx8
„Aš turėjau gaidį“: www.youtube.com/watch?v=p62EgQ-eeH0
„Tindi rindi riuška“: www.youtube.com/watch?v=CFEnnM6fAWs

Orų stebėjimas

Kiekvieną rytą vaikai su auklėtoja aptaria orus. Galima pildyti savaitinį orų kalendorių
– vaikai savo asmeniniame orų stebėjimo lape kasdien nupiešia tos dienos orus atspindinčius simbolius, pvz., saulė, debesėlis, lietus, snaigės, rūkas, vėjas. Taip vaikai išmoks
savaitės dienų pavadinimus ir gamtos reiškinių pavadinimus. Vyresni vaikai gali brėžti
temperatūros kreivę – kiekvieną dieną tuo pačiu metu pasižiūrėti į termometrą ir pažymėti oro temperatūrą lape.
Namuose. Vaikai su tėvais gali pildyti panašų savaitės orų kalendorių kiekvienos dienos
pabaigoje arba savaitgaliais.

Paskaitykim!

Kiekvieną dieną tuo pačiu metu skiriama šiek tiek laiko skaitymui, t. y. skaitomo teksto
klausymui. Jaunesniems vaikams tiks trumpesni (1–4 min.) tekstukai, vyresniems – ilgesni (iki 10 min.). Vaikams patiks trumpi eilėraštukai apie gamtą; sakmės apie saulę,
vėją, žvaigždes, laumes, raganas, aitvarus; padavimai apie upių, ežerų, pilių, piliakalnių,
miestelių atsiradimą; pasakėčios apie gyvūnus. Jei pristigsite knygų, pasinaudokite internete esančiais ištekliais:
www.eilerastukaivaikams.blogspot.lt
www.vaikams.lt/sakmes
www.vaikams.lt/padavimai
www.vaikams.lt/pasakecios
www.eilerasciai.lt/pasakecios
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Pasikalbėkim!

Kiekvienos dienos pabaigoje tuo pačiu metu skiriama laiko apmąstyti ir pasikalbėti, kaip
sekėsi diena darželyje, kaip vaikai jaučiasi. Patartina visiems susėsti ratu ant grindų ar
kilimėlio. Kiekvienas grupės narys pasako, kaip jaučiasi, kas buvo įdomu, kokios veiklos
patiko labiausiai, ko išmoko, kaip bendravo su draugais ir pan.
Jeigu vaikams dar sunku savarankiškai reikšti mintis, auklėtoja kiekvienam vaikui užduoda klausimą ir pateikia keletą atsakymo variantų, kad vaikas galėtų pasirinkti. Svarbu,
kad pakalbėtų visi vaikai, tad tokios pokalbių grupelės turėtų būti nedidelės.
Vyresni vaikai, gebantys kalbėti lietuviškai, gali patys klausinėti vieni kitų. Vaikams patiks žaidimas vaidmenimis „Radijo interviu“, kai vienas vaikas vaidina žurnalistą, o kitas
– pašnekovą. Vaikai žaidžia poromis, keičiasi vaidmenimis.

Metų laikai ir
gimtadieniai

Ant sienos kabo plakatas – metų laikus atspindintis paveikslas, o aplink jį – visų grupės
vaikų nuotraukos ar jų pačių piešti portretai, priskirti tam tikram metų laikui pagal vaiko
gimimo datą. Metai, mėnuo ir diena užrašyti prie kiekvieno vaiko nuotraukos.
Vaikai gali nuolat pasižiūrėti į plakatą ir aptarti grupės draugų gimtadienio laiką – kurie
yra gimę tuo pačiu metų laiku, tą patį mėnesį ar tą pačią dieną; kieno gimtadienis jau
buvo, o kieno dar bus; kursi jaunesnis, o kuris vyresnis ir pan. Vaikai išmoksta įvardyti
metų laikus, mėnesius, dienas, pasakyti savo ir draugų gimimo datą.
Jei nori, vaikai gali papasakoti grupės draugams, ką veikė per gimtadienį, savo pasakojimą susieti su gamtos reiškinių, orų apibūdinimu, pvz., buvo labai šilta, važiavome prie
ežero, maudėmės, žaidėme su kamuoliu, valgėme tortą ir ledus.
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Namuose. Tėvai su vaikais namuose gali susikurti panašų plakatą, skirtą šeimos ar giminės narių gimtadieniams – užrašyti jų vardus, giminystės ryšį, metų skaičių. Pvz., teta
Jelena, 44 metų; pusbrolis Andrius, 15 metų. Vaikai išmoks šeimos ir giminės narių pavadinimus, nepamirš pasveikinti artimųjų.

KRAŠTO
PAŽINIMAS
„Seku seku gamtą“

Jei darželyje turite galimybę žiūrėti vaizdo įrašus („YouTube“), rekomenduojama vaikus
supažindinti su Lietuvos gamta ir lankytinomis istorinėmis vietomis.
www.youtube.com/watch?v=LqiozsFXbSg
Filmas „Seku seku gamtą“ leis pajusti vaikams Lietuvos gamtos grožį, žadins gerus jausmus, skatins svajoti ir fantazuoti. Filme gyvūnai prabyla žmonių kalba, tai kupinas vaizduotės pasakų pasaulis, kuriame bendraujama su medžiais, gėlėmis, paukščiais, žvėreliais, vabalėliais.
Pažiūrėję šį filmą jaunesni vaikai gali įvardyti, kokius gyvus padarėlius matė, ką jie veikė,
ką kalbėjo, kas vaikams labiausiai patiko. Vyresni vaikai gali papildomai pasidalyti savo
emocijomis ir patirtimi apie gamtą – ką jie mėgsta veikti gamtoje, kokie augalai ar gyvūnai juos žavi, kas būdinga Lietuvos gamtos peizažui.

„Neregėta Lietuva“

www.youtube.com/watch?v=9hkwOONxNCw
Šis iš fotografijų sukurtas trumpas filmukas leis pamatyti vaikams Lietuvos grožį iš
paukščio skrydžio.
Prieš žiūrint filmuką, su vaikais galima paspėlioti, ką jie tikisi pamatyti. Filmuką rekomenduojama žiūrėti kelis kartus.
Pirmą kartą žiūrėdami vaikai susidaro bendrą įspūdį, bendrais bruožais aptaria, ką matė
– miestus, upes, ežerus, salas, tiltus, kelius, miškus, pilis, bokštus, bažnyčias, jūrą, kopas,
saulę, debesis ir t. t.
Žiūrėdami antrą kartą vaikai gali balsu įvardyti tai, ką tuomet mato – tarsi įgarsindami
nebylų filmuką. Žiūrint trečią kartą galima kartkartėmis stabdyti vaizdą ir visiems smulkiau aptarti, kas jame rodoma.
Jaunesnio amžiaus vaikai gali nupiešti, kas jiems labiausiai patiko matytame filmuke, ir
papasakoti, ką nupiešė. Vyresnieji galėtų nupiešti vietą, kurią norėtų aplankyti, ir paaiškinti kodėl. Darželyje galima surengti piešinių apie Lietuvą parodėlę.
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ŽAIDIMAI
„Žodžių medžioklė“

Darželio kieme ant medžių, krūmų, tvorų, žaidimų įrangos pakabinamos kortelės su žodžiais, parašytais didžiosiomis raidėmis. Žodžiai gali būti gerai žinomi ir vartojami kasdieną (pvz., ačiū, prašau, atsiprašau, labas, viso gero, valio) arba skirti tam tikrai dienos
ar savaitės temai (pvz., medis, žolė, akmuo, sūpynės, kamuolys). Žodžiai nebūtinai turi
būti susiję su gamta ar žaidimų aikštele, tai gali būti bet kokie vaikams jau pažįstami
žodžiai – maistas (bandelė, bananas, jogurtas), baldai (kėdė, stalas, lova), rūbai (batai,
kepurė, pirštinės) ir pan.
Vaikai gauna užduotį surasti kuo daugiau jiems atpažįstamų žodžių. Pribėgę prie žodžio,
jį pasako (perskaito), nusikabina kortelę ir ieško kito pažįstamo žodžio.
Šį žaidimą patogu žaisti mažomis komandomis (4–5 vaikai ir auklėtoja), organizuojant
varžybas – kas per nurodytą laiką „sumedžios“ daugiau žodžių. Patartina parengti kuo
daugiau kortelių, tą patį žodį užrašyti kelis kartus, kad visos komandos galėtų surasti
visus žodžius.
Žaidimas tinkamas priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, kurie jau pradeda susipažinti su raidėmis ir atpažįsta parašytus žinomus ir dažnai vartojamus žodžius.
Namuose. Tėvai gali žaisti panašų žaidimą su vaikais namuose – ant baldų, namų apyvokos daiktų, rūbų priklijuoti lipniuosius lapelius su tų daiktų pavadinimais. Per paskirtą
laiką vaikai turi surasti kuo daugiau lapelių ir pasakyti (perskaityti) atpažįstamus žodžius.
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„Keliaujame
po Lietuvą“

Šiam žaidimui reikia Lietuvos žemėlapio ir kelių paveikslėlių su lankytinomis vietomis,
kurios būtų įdomios vaikams, pvz., Jūrų muziejus ir delfinariumas, Kryžių kalnas, Arklio
muziejus, Molėtų observatorija, Trakų pilis, Gedimino pilis, šokolado fabrikas, Sniego
arena, vandens parkas ir pan.
Vienoje kambario pusėje ant stalo ar grindų padedamas žemėlapis. Kitoje kambario
pusėje ant stalo ar grindų išdėliojami užversti lankytinų vietų paveikslėliai. Paveikslėlių
turi būti tiek, kiek grupėje yra žaidėjų. Patartina žaisti mažomis grupėmis.
Pirmasis žaidėjas iš krūvelės ištraukia vieną paveikslėlį, bėga prie kito stalo, kur yra
Lietuvos žemėlapis, ir padeda paveikslėlį ant žemėlapio toje vietoje, kur paveikslėlyje
pavaizduotas objektas, pvz., laivo paveikslėlį padeda ten, kur yra Klaipėdos uostas. Žaidėjas grįžta prie savo komandos, susimuša ranka su kitu žaidėju, tuomet pradeda žaisti
šis. Kai visi paveikslėliai išdėlioti, žaidimo dalyviai eina prie žemėlapio ir su auklėtoja
aptaria, ar teisingai sudėliojo paveikslėlius.
Žaisti įdomiau, kai dalyvauja kelios komandos. Tada galima organizuoti varžybas – kuri
komanda greičiau ir teisingiau sudėlios paveikslėlius. Tuomet reikės kelių žemėlapių,
kelių komplektų paveikslėlių ir didesnės patalpos.
Prieš žaidžiant šį žaidimą būtina su vaikais patyrinėti Lietuvos žemėlapį, įvardyti populiarias vaikų ir šeimų lankomas vietas, pasidalyti įspūdžiais – kas kur yra buvę ir ką matę.
Žaidimas padės linksmai apibendrinti vaikų žinias, įgytas kitose veiklose.

„Dėlionių varžybos“

Šiam žaidimui reikės kelių Lietuvos žemėlapių. Žemėlapiai sukarpomi, sukarpytos dalys
sumaišomos – taip sukuriama dėlionė. Vaikai dirba komandomis, kiekviena komanda
prie atskiro stalo. Komandos užduotis – kuo greičiau sudėlioti dėlionę, t. y. atkurti Lietuvos žemėlapį. Jaunesnių vaikų grupėje dėlionės dalių turi būti mažiau ir jos yra stambesnės, o vyresnių vaikų grupėje – dėlionės dalių daugiau ir jos yra smulkesnės.
Dėlionių konkursui taip pat galima panaudoti vaikams gerai pažįstamų Lietuvos lankytinų vietų nuotraukas, pvz., Gedimino pilies, Trakų pilies, Kryžių kalno. Taip pat tinka
konkrečios vaikų gyvenamosios vietos (miesto, miestelio) aplinkos objektai – bažnyčios,
tiltai, paminklai ir pan.
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Gimtosios kalbos ir
kultūros išlaikymas
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augiakalbėse ir daugiakultūrėse visuomenėse yra svarbu kiekvienam asmeniui išlaikyti savo tautinį identitetą. Vaikai nuo ankstyvojo amžiaus turėtų būti
skatinami suvokti ir puoselėti savo etniškumą. Mišriuose vaikų darželiuose
ypač svarbu sukurti ugdymo aplinką, kuri padėtų vaikui suvokti, kokios jis tautybės, kokia jo gimtoji kalba, šeimos ar giminės kilmė ir pan. Darželių ugdytiniai turėtų
būti supažindinami su kalbų ir tautų įvairove, mokomi ją gerbti ir vertinti.

DAUGIAKALBĖ
DARŽELIO APLINKA
Žodžių kampelis
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Daugiakalbiuose darželiuose pedagogai ir vaikai gali vieni iš kitų išmokti įvairių kalbų
žodžių ir frazių, pvz., „labas“, „ačiū“, „šaunu“, „viso gero“. Pasirinktą žodį ar frazę galima
užrašyti įvairiomis kalbomis ant plakato ar stendo, pakabinti jį matomoje vietoje ir kasdieną pakartoti, kol visi išmoks. Po to pasirinkti kitą žodį ir t. t. Vaikai, kurių gimtosiomis
kalbomis užrašyti žodžiai, gali būti kitų vaikų „mokytojai“ ir padėti šiems vaikams prisiminti žodžius jų gimtąja kalba.

Vardai
gimtąja kalba

Paprastai darželyje kiekvienas vaikas turi asmeninę erdvę, naudojamus daiktus – spintelę, stalčių, dėžutę, lovelę ir pan. Ant šių daiktų galima priklijuoti lipdukus ar didesnius
lapus, kuriuose užrašytas vaiko vardas jo gimtosios kalbos rašmenimis ar koks nors žodis
gimtąja kalba („labas“, „valio“ ar pan.). Vyresnius darželinukus, kurie pradeda pažinti
raides, galima paskatinti pačius užsirašyti, perrašyti savo vardą gimtosios kalbos rašmenimis arba jį nupiešti.

Šeimos medis

Darželyje, kuriame yra įvairių etninių grupių vaikų, ant kiekvieno vaiko spintelės galima
pakabinti piešinį, vaizduojantį vaiko šeimos medį, kuriame užrašyti vaiko ir jo tėvų, brolių, seserų vardai gimtąja kalba. Jei darželyje ugdomi iš kitų šalių atvykusių šeimų vaikai,
gali būti vaizduojama šalies, kurioje jie gimė ar iš kurios atvyko, vėliava.
Vaikai, padedami auklėtojų, gali patys sukurti savo šeimos medį. Kabindami piešinį vaikai gali trumpai pristatyti savo šeimą – kokios tautybės, kokia kalba ar kalbomis šeimos
nariai kalba namuose, kokioje šalyje gimė ar iš kur atvyko.
Namuose. Tėvai kartu su vaikais namuose gali sukurti giminės medį. Taip vaikas susipažins su įvairiais giminės nariais, kuriuos galbūt mato rečiau, kai ką apie juos sužinos – kur
gyvena, kokia jų tautybė, kokiomis kalbomis kalba ir pan.

Suvenyrų
parodėlė

Darželiuose, kuriuose ugdomi iš kitų šalių atvykę vaikai, galima skirti vietos ir nuolat
eksponuoti įvairius suvenyrus – vaikų gimtųjų šalių vėliavėles, žemėlapius, atvirukus ir
pan. Vaikas, atnešęs į parodėlę suvenyrą, gali papasakoti, ką tas daiktas vaizduoja ar
simbolizuoja.
Vaikams gali patikti patiems gaminti suvenyrus, atspindinčius jų kraštą – iš plastilino,
modelino, molio ar kitų darželyje naudojamų meninio ugdymo medžiagų. Vaikų darbelius galima rodyti suvenyrų parodėlėje. Vaikai gali būti parodėlės „gidais“ ir atvykusiems
„lankytojams“ paaiškinti, ką jie pavaizdavo savo darbelyje.
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ŠVENTĖS
Gimtadienis
darželyje ar
namuose

Dauguma darželių turi tradiciją švęsti vaikų gimtadienius. Daugiakultūriuose darželiuose patartina vaiko gimimo dienos šventę susieti su jo gimtąja kalba, etnine kultūra.
Galima papuošti patalpą vaiko tautybę atspindinčiais simboliais, parašyti sveikinimą jo
gimtąja kalba, klausytis jo tautybės tradicinės muzikos, jei įmanoma, paragauti tradicinių desertų.
Kai kuriose šalyse, pvz., Norvegijoje, į daugiakultūrį ugdymą darželiuose stengiamasi integruoti ir vaiko namų aplinką, pvz., skatinamas darželio grupės vaikų lankymasis
draugų namuose gimimo dieną. Jei tėveliai gali ir sutinka priimti, vaikams tai tampa
galimybe susipažinti su draugo namais, paragauti šeimos tradicinių valgių, pažaisti žaidimų, pažiūrėti nuotraukų ar filmų, paklausyti draugo tėvelių pasakojimų apie šeimos
tradicijas ir pan.

Dainų ir
šokių diena

Šiai veiklai organizuoti prireiks vaikų tėvelių pagalbos. Jei tėveliai linkę dainuoti ar šokti, pasikvieskite juos, kad pamokytų visus grupės vaikus dainelių savo gimtąja kalba ar
savo tautos tradicinių šokių arba ratelių. Tėveliams galėtų pagelbėti ir tautinių bendrijų
kultūros centrų atstovai, kurie užsiima kultūrine edukacine veikla – pasikvieskite juos į
darželį.
Mokant vaikus dainų įvairiomis kalbomis, reikėtų paaiškinti, apie ką bus nauja daina, o
besimokomos dainos tekstą susieti su gestais, judesiais, stengiantis pavaizduoti, apie ką
dainuojama – taip vaikai lengviau įsimins dainos tekstą ir melodiją. Dainelės mokymąsi
galima kartoti kasdieną per ryto ratą – sustojus rateliu, kartojant dainos posmelius ir
judesius.
Darželyje, kuriame yra trys ugdymo kalbos (pvz., lenkų, lietuvių, rusų), vaikai gali išmokti
3 daineles skirtingomis kalbomis ir po vieną kiekvienos tautos šokį. Vaikai gali rengti reguliarius mini koncertus savo tėveliams, pvz., penktadienio popietę. Vėliau galima
dainų ir šokių repertuarą papildyti ir surengti dainų ir šokių dieną. Tokia šventė gali būti
organizuojama ugdymo etapo pabaigoje arba kokios nors kalendorinės šventės proga.
Namuose. Tėveliai kartu su vaikais gali namuose mokytis dainų, kurias jie kartu dainuos
per darželio dainų šventę. Vaikai gali pamokyti tėvus kitų tautų šokių ar ratelių, kuriuos
išmoko darželyje.
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Pažintis su pasaulio
kalbų ir kultūrų įvairove
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arželiuose vaikai susipažįsta ne tik su savo gyvenamosios šalies kultūra, bet ir
su įvairių šalių kultūriniais ypatumais. Supažindinti vaikus su pasaulio kalbų
ir kultūrų įvairove patartina žaismingomis, jų amžiaus tarpsniui tinkamomis
formomis. Pažinimo veiklos vykdomos ugdomąja kalba. Nauja informacija pateikiama vaikams patraukliu būdu, skatinant tyrinėti, atrasti, patirti džiaugsmą.

Tautų mugė

Ir daugiakalbiuose, ir lietuviškuose darželiuose galima organizuoti tautų mugę. Jei darželį lanko įvairių etninių kultūrinių grupių šeimų vaikai, galima pakviesti tėvelius prisidėti
prie šventės organizavimo – pagaminti tautinių patiekalų, surengti įvairių šalių suvenyrų
parodą, klausytis tradicinės muzikos ar patiems koncertuoti, pamokyti vaikus ir auklėtojus savo tautos dainų ar šokių.
Jei darželis vienakalbis, galima pasikviesti tautinių bendrijų atstovų, kad supažindintų
vaikus su šalies tautinių bendrijų kultūrinėmis tradicijomis, arba patiems auklėtojams,
tėvams ir vaikams suvaidinti įvairių tautų atstovus. Tam reikės iš anksto pasidomėti pasirinktų tautų papročiais, patiekalais, muzika, tautiniais rūbais. Vaikai gali piešti piešinius
ar daryti rankdarbius, atspindinčius įvairių tautų ypatumus. Galima surengti suvenyrų ar
vėliavėlių parodą.
Visi tautų mugės dalyviai gali išmokti keletą žodžių įvairiomis kalbomis, pvz., „labas“.
Pavyzdžių rasite šioje dainelėje:
www.youtube.com/watch?v=GpTR1wF4M6k
Filmukų peržiūra ir aptarimas – naudingas būdas susipažinti su pasaulio tautomis, jų
tradicinėmis šventėmis, patiekalais. Pateikiame keletą filmukų nuorodų įvairiomis temomis:
• Pasaulio tautų šventės:
www.youtube.com/watch?v=neKSOWHBG3Q
• Tradiciniai įvairių tautų šokiai:
www.youtube.com/watch?v=-zysw-OFVnA
• Ką valgo pusryčiams įvairių tautų žmonės:
www.youtube.com/watch?v=ry1E1uzPSU0
• Tautų šventės ir tradiciniai patiekalai:
www.youtube.com/watch?v=7JxOUwwkgzg
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Kelionių
įspūdžiai

Grįžę iš kelionių po užsienio šalis, vaikai gali pasidalyti su grupės draugais įspūdžiais,
parodyti kelionės nuotraukų, skaidrių. Jei darželyje yra žemėlapis ar gaublys, jiems galima pasiūlyti parodyti, kur yra lankyta šalis. Jei į užsienį keliauja ne visi vaikai, galima
paprašyti vaikų pasidalyti įspūdžiais iš kelionių po įvairius Lietuvos regionus, papasakoti
apie aplankytas vietas ir pan.
Kelionių įspūdžiais gali pasidalyti ir vaikų tėveliai – papasakoti, kuo ypatinga lankyta
šalis, ką naujo, įdomaus sužinojo, ko išmoko, kuo nustebino tos šalies gyventojai ar papročiai. Tėvai gali parengti skaidrių pateiktis ar rodyti filmukus, komentuodami vaizdus
ir patirtus nuotykius.
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Pasaulio pasakos

Prieš klausantis įvairių pasaulio šalių pasakų ar skaitant pasaką, patartina supažindinti
vaikus, kokios šalies ar tautos pasaką jie išgirs, kur ta šalis yra, kokia kalba ten kalba žmonės. Jei pasaką ar knygelę parašė konkretus autorius, galima parodyti autoriaus portretą (pasinaudojant internetu), žemėlapyje surasti autoriaus šalį, įvardyti, kokia originalo
kalba buvo parašyta pasaka ar knygelė.
Namuose. Tėveliai su vaikais gali žiūrėti ekranizuotas pasaulio pasakas per televiziją
arba klausytis garso įrašų „YouTube“ kanale. Garso albumų su pasaulio pasakomis galima rasti, pvz., šiais adresais:
„Gražiausios pasaulio pasakos“:
www.youtube.com/playlist?list=PLevKc2z1IBWIgm5MI0_0i__JCCvPkfb-9
„Gražiausios Artimųjų Rytų pasakos“:
www.youtube.com/watch?v=rrEbpzPoxJo

Pasaulio žemėlapis

Šioms veikloms rekomenduojama pakabinti ant sienos pasaulio žemėlapį ir iš anksto
susipažinti su pasaulio šalimis (pvz., šiaurė, pietūs) ir žemynų pavadinimais. Jeigu darželyje mokoma anglų kalbos, susipažinti su žemynų pavadinimais galima naudojant šią
iliustruotą dainelę: https://www.youtube.com/watch?v=Xy7e_KAUz7s.
• „Pavadinimai“. Kiekvienas vaikas turi savo darbo lapą su pasaulio žemynų kontūrais.
Vaikai gali nuspalvinti žemynus skirtingomis spalvomis ir pasakyti, kokia spalva kokį
žemyną nuspalvino. Ant žemėlapio vaikai gali priklijuoti korteles su žemynų pavadinimais, po to – priklijuoti gyvūnų paveikslėlius ir įvardyti, kas kur gyvena (pvz.,
kengūros gyvena Australijoje). Šioms veikloms reikės tiek žemynų pavadinimų ir tiek
gyvūnų paveikslėlių rinkinių, kiek grupėje yra vaikų. Jei vaikai dar nežino gyvūnų pavadinimų, pasimokykite jų, naudodami korteles arba internete randamą informaciją.
Vyresni vaikai gali patys piešti gyvūnus ant tų žemynų, kuriuose jie gyvena.
• „Estafetė“. Kai vaikai jau įsisavina žemynų ir gyvūnų pavadinimus, galima organizuoti
komandų varžybas – estafetę. Viename patalpos gale ant dviejų stalų padedami du
pasaulio žemėlapiai – žemynų kontūrai. Kitame patalpos gale ant dviejų stalų išdėliojamos užverstos kortelės su žemynų pavadinimais ir gyvūnų paveikslėliais. Vaikai padalijami į dvi komandas. Komandos išsirikiuoja estafetei prie stalų su paveikslėliais.
Užduotis komandai – kuo greičiau ir kuo tiksliau sudėlioti žemynų pavadinimus ir gyvūnų paveikslėlius ant žemėlapio. Pirmas žaidėjas ima nuo stalo kortelę ir bėga prie
savo komandos žemėlapio, padeda kortelę reikiamoje vietoje, grįžęs susimuša rankomis su antru komandos nariu, šis ima kitą kortelę, bėga prie žemėlapio ir t. t. Kai
abi komandos išdėlioja visas korteles, vaikai su vadovais aptaria, ar teisingai išdėlioti
žemynų pavadinimai ir gyvūnų paveikslėliai, kartu ištaiso netikslumus.
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Vėliavos, šalys
ir kalbos

Šioms veikloms reikės kortelių su įvairių šalių vėliavomis. Patartina kartu su grupės vaikais pasirinkti, kokių šalių vėliavas norėsite pažinti. Tai gali būti artimos Lietuvos kaimynės, populiarios atostogų šalys, anglakalbės šalys, tolimos šalys ir pan.
• Kortelių žaidimas. Vaikai pasiūlo jiems žinomas šalis, kurių vėliavas norėtų pažinti,
pvz., Estija, Airija, Turkija, Japonija, Argentina. Auklėtoja parengia korteles su vaikų
pasiūlytų šalių vėliavomis.
Korteles gali nupiešti ir patys vaikai – iš atminties, pasižiūrėdami į pavyzdį internete
ar knygoje. Kiekvienas vaikas piešia po vieną skirtingą kortelę, taip visi vaikai vienodai prisideda prie žaidimo kūrimo. Jei grupė didelė, vaikai poromis sukuria po vieną
kortelę, kad kortelių skaičius nebūtų per didelis. Kai kortelės parengtos, visi vaikai
susipažįsta su visomis kortelėmis, auklėtojos ir grupės draugų padedami įvardija visų
vėliavų šalis.
Užverstos kortelės išdėliojamos ant stalo, vaikai iš eilės traukia po vieną ir pasako
vėliavos šalies pavadinimą. Jei pasako teisingai, kortelę pasilieka. Jei neteisingai –
kortelę padeda atgal ant stalo ir visos kortelės sumaišomos. Laimi tas, kuris žaidimo
pabaigoje surinko daugiausia kortelių. Patartina žaisti mažomis grupelėmis, kad vaikui netektų ilgai laukti savo eilės traukti kortelę.
Kai vaikai išmoksta kortelėse pavaizduotų vėliavų šalių pavadinimus, galima žaidimą
paįvairinti – žaidėjas, ištraukęs kortelę, pasako, kokios šalies tai vėliava ir kokia yra
tos šalies kalba, kaip žmonės toje šalyje kalba, pvz., Vokietija, vokiečių kalba, žmonės kalba vokiškai. Šiam žaidimui, ypač jaunesnių vaikų grupėse, patartina pasirinkti
vėliavas tokių šalių, kurių valstybinė kalba yra viena ir sutampa su šalies pavadinimu.
• Atminties žaidimas („Memory“). Atminties žaidimas internete, padedantis įsiminti
Europos Sąjungos šalių vėliavas
http://europa.eu/kids-corner/memory/index_en.htm#/game
• Žaidimas su kamuoliu. Auklėtoja meta į viršų kamuolį klausdama „Kur žmonės kalba
prancūziškai?“ Žinantis atsakymą žaidėjas pagauna kamuolį ir atsako: „Prancūzijoje“.
Galima klausti: „Kokia kalba žmonės kalba Prancūzijoje?“
• Stalo žaidimas „Pingviniuko kelionė“. Šis stalo žaidimas padės vaikams pasikartoti išmoktus šalių ir kalbų pavadinimus. Žaidžiama nedidelėmis grupelėmis. Žaidėjas
meta kauliuką ir žingsniuoja pirmyn tiek žingsnių, kiek taškų išmetė. Atsistojęs ant
langelio, žaidėjas turi pasakyti, kokios šalies tai vėliava. Vyresni vaikai gali papildomai
pasakyti, kokia kalba vartojama toje šalyje. Jei žaidėjas atsistoja ant skritulio su Lietuvos vėliava, jis paeina vienu langeliu pirmyn ir kalba apie tą šalį. Laimi tas žaidėjas,
kurio pingviniukas greičiausiai nukeliauja į „pingvinų šalį“.
Prieš žaisdami žaidimą, nuspalvinkite langelius norimų šalių vėliavų spalvomis arba
priklijuokite vėliavų korteles.
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• Žaidimas su gaubliu „Skrendam oro balionu!“
Jei darželyje yra gaublys, pažaiskite žaidimą „Skrendam“ – pakvieskite vaikus
paskraidyti oro balionu ir nuskristi į kokią nors šalį. Šalį galima išsitraukti burtais, tam naudokite oro balionų su šalių vėliavomis paveikslėlius. Prieš žaidimą
kartu su vaikais nuspalvinkite oro balionus norimomis šalių vėliavų spalvomis.
Žaidėjas ištraukia oro balioną su vėliava ir įvardija, į kokią šalį skrenda jis ir jo
draugai. Suka gaublį ir ieško, kur yra ta šalis. Galima įsmeigti oro balioną ant
gaublio reikiamoje vietoje. Pavyzdžiui, ištraukia oro balioną su Japonijos vėliava, sušunka „Skrendam į Japoniją!“, ant gaublio parodo Japoniją ir įsmeigia
oro balioną ten, kur pažymėta Japonija.
Jeigu vaikai moka skaityti (atpažinti žodžius, rašyti ar perrašyti) žinomus žodžius bei skaičius, žaidimui galima naudoti kelionės bilietą. Vaikas, išsitraukęs
kelionės šalį, gauna kelionės bilietą, kurį turi užpildyti prieš skrisdamas – nupiešti šalies vėliavą, užrašyti savo vardą, kelionės laiką ir savo vietą balione.
Paklausinėkite vaikų daugiau apie jų kelionės šalį, pvz.: ką žinote apie šią šalį;
kas yra šios šalies sostinė; kokia kalba šioje šalyje kalbama; koks maistas populiarus.
Jei turite galimybių, pasinaudokite priemone „Google vaizdai“, parodykite vaikams tos šalies lankytinas vietas, kaip atrodo tradiciniai kostiumai, kokie yra
tradiciniai patiekalai ir pan.
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Pasaulio
įvairovė

Jei darželyje vaikai mokosi ir anglų kalbos, rekomenduojame keletą filmukų anglų kalba
apie pasaulio įvairovę, pvz.:
Šalys, tautybės, vėliavos, simboliai:
www.youtube.com/watch?v=jdedFee84yI
Apie pasaulio žmones ir kalbas:
www.youtube.com/watch?v=FtYjUv2x65g
Kas yra kultūra:
www.youtube.com/watch?v=hgXpN6ZBKIM
Apie žmonių įvairovę:
www.youtube.com/watch?v=KJ1ygFknjYo
Apie skirtingą odos spalvą:
www.youtube.com/watch?v=2oOHoHhBgk8
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8.
Esminiai ugdymo
principai

Daugiakalbio ir
daugiakultūrio ugdymo
patirtis darželyje
„Saulės gojus“

D

arželis “Saulės gojus” yra sukaupęs didžiulę patirtį ugdant vaikus daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje. Darželį lanko įvairių tautybių vaikai, kalbantys įvairiomis gimtosiomis kalbomis. Vaikai mokosi užsienio kalbų, yra skatinami pažinti pasaulio kalbų ir kultūrų įvairovę.

Darželio „Saulės gojus“ ugdymo filosofija grindžiama šiuolaikine pasauline patirtimi,
derinant įvairių sėkmingų ugdymo krypčių principus ir elementus – Vokietijos miško
darželių, Italijos „Reggio Emilia“, Švedijos „Pažinimo medžio“ ir kt. Ugdymo procesas
organizuojamas remiantis klasikine Howardo Gardnerio intelektinės įvairovės teorija, ją
praktikoje sėkmingai realizuoja kūrybingi pedagogai ir jiems talkinantys rūpestingi tėvai.
Siekiama, kad vaikai augtų nepatirdami įtampos ir lavėtų savo tempu ir pagal savo galimybes. Gausybė įvairių veiklų vaikams patrauklioje aplinkoje leidžia „atrakinti“ kiekvieno vaiko talentus ir skatina vaikų individualumą bei savarankiškumą.
Vaikai ugdomi visapusiškai – sudaromos sąlygos skleistis jų pojūčiams ir gebėjimams,
emocijoms ir intelektui. Ugdymo veiklos organizuojamos pagal temas, kuriomis sujungiami įvairūs dalykai ir lavinami skirtingi intelekto tipai.
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Gerosios praktikos pavyzdys
Tema „Visata“
Kalbiniam intelektui lavinti klausėmės lietuvių liaudies pasakų apie saulę, mėnulį, žvaigždes. Deklamavome eilėraščius, stebėjome inscenizacijas, žaidėme improvizacinius žaidimus, kūrėme kosmines
istorijas. Matematiniam intelektui plėtoti skaičiavome Saulės sistemos planetas, matavome jų atstumą
nuo Saulės, suradome mažiausią ir didžiausią planetą, susipažinome su saulės laikrodžiu.
Erdviniam intelektui lavinti sukūrėme Saulės sistemos maketą, o planetų dydžiams palyginti naudojome daržo ir sodo gėrybes. Atlikome eksperimentų su gaubliu ir staline lempa. Iš „Lego“ konstravome erdvėlaivius, iš kėdžių, suolelių, skarų statėme raketas. Per jogos užsiėmimus mokėmės pasveikinti saulę.
Žaisdami su balionais vaizdavome astronautų nesvarumo būseną. Judėdami ratu ir sukdamiesi aplink
save vaizdavome Žemės, Mėnulio sukimąsi aplink Saulę. Tai – kinestetinio intelekto plėtojimo veiklos.
Sužinojome, kad pasaulyje sukurta galybė dainų, šokių apie Saulę, Žemę, Mėnulį, žvaigždes. Muzikinį intelektą įtraukėme dainuodami apie saulelę, klausydamiesi elektroninės (kosminės) muzikos. Natūralistiniam intelektui lavinti namuose kartu su tėveliais vaikai stebėjo Saulės nusileidimą, Mėnulio
fazę, žvaigždėtą dangų, ieškojo Grįžulo Ratų. Visatą vaizdavome įvairiomis kūrybiškumą ir meninius
gebėjimus lavinančiomis priemonėmis. Liedami klijus ir barstydami blizgučius sukūrėme galaktiką.
Darydami nudažytų stiklainių dangtelių antspaudus vaizdavome planetas, o iš įkirpto šiaudelio antspaudukų išėjo tikros žvaigždutės. Kūrėme raketų modelius iš kartoninių popieriaus ritinėlių, juos dažėme, dekoravome.
Savaitės temų veiklas papildo ir tėveliai. Tėvų domėjimasis vaiko interesais, pokalbiai apie praleistą
dieną turi didžiulę įtaką socialinio intelekto formavimuisi. Temai apie visatą vienas tėtis į grupę atnešė
tikrą teleskopą! Vaikai tyrinėjo aparatą, stebėjo tolius už darželio tvoros. Trijų savaičių pažintį su visata
užbaigėme išvyka į planetariumą, klausėmės paskaitos „Surask savo žvaigždelę danguje“, besisukančiame kupole stebėjome naktinį dangų ir parsivežėme šūsnį neišdildomų įspūdžių!

Ankstyvojo kalbų
mokymo(si) nauda

• Keliomis kalbomis kalbantiems žmonėms atsiveria daug galimybių. Dėl knygų, filmų,
bendravimo įvairiomis kalbomis mums tampa prieinamos ir suprantamos kitos kultūros. Kuo daugiau kalbų mokame, tuo platesnė tampa mūsų pasaulėžiūra.

• Ankstyvoji vaikystė yra palankiausias tarpsnis žaismingai mokytis užsienio kalbų.
Dažnai būgštaujama, kad vaikai, mokydamiesi antros kalbos, neįstengs gerai išmokti
savo gimtosios kalbos, papildoma kalba jiems bus pernelyg didelis krūvis. Tokie ir
panašūs būgštavimai nepagrįsti, ypač jei darželyje pradėtos mokytis užsienio kalbos
toliau mokomasi mokykloje. Vaikui nebūtina visiškai įvaldyti vieną kurią kalbą prieš
pradedant mokytis kitos.

• Kalbų mokymasis skatina vaikų bendrąją kognityvinę raidą. Kadangi vaikai savo supratimą apie kalbą nesąmoningai perkelia ir į gimtąją kalbą, gimtosios kalbos įgūdžiais jie dažnai net lenkia bendraamžius. Spartesnę protinę raidą įrodo, pvz., geresni tokių vaikų matematikos pasiekimai.
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• Besimokantys lietuvių kaip negimtosios kalbos vaikai sąmoningiau vartoja ir savo
gimtąją kalbą. Net jei vaikas iš anglakalbės šeimos vėliau, ko gero, lietuvių kalbos nebevartos ar ją vartos retai, susipažinimas su šia kalba turės neabejotinai didelę įtaką
jo kalbinio intelekto plėtrai ir kognityvinių gebėjimų raidai.
Kalbiniam ugdymui –
panardinimo
(imersijos) metodas

Darželyje „Saulės gojus“ mokoma dviejų užsienio kalbų – anglų ir vokiečių. Užsienio
kalbų gebėjimai ugdomi taikant panardinimo (imersijos) metodą. Naujos kalbos vaikai
mokosi visą dieną girdėdami ją natūraliai vartojamą savo aplinkoje. Pedagogai užsienio
kalbą vartoja taip, kaip namuose ar šeimoje vaiko tėvai vartoja vaiko gimtąją kalbą.
Natūralioji kalbinio ugdymo kryptis ir panardinimo metodas grindžiami tais pačiais procesais, kurie vyksta, kai vaikas įsisavina gimtąją kalbą. Pedagogė bendrauja su ugdytiniu
lygiai taip, kaip mama bendrauja su kūdikiu – kalba aiškiai, raiškiai, pakartoja žodžius ir
frazes keletą kartų, pabrėžtinai intonuoja, kalbą sustiprina mimika, gestais. Komunikacija paremiama vaizdiniais – vaikams rodomi tam tikri daiktai, apie kuriuos kalbama, ar
veiksmai, kuriuos norima atlikti.
Toks natūralus bendravimas yra palankesnis vaikui nei bet kuris kitas kalbų mokymosi
metodas – vaikas gali tik klausytis ir parodyti, kad suprato ar nesuprato, kas kalbama.
Vaikas nepatiria psichologinio spaudimo iš karto kalbėti ir atsakyti į klausimus.
Panardinimo (natūraliojo ugdymo) metodu ugdomo vaiko „tylusis laikotarpis“ gali trukti
iki vienerių metų, kai vaikas nekalba, nors supranta, ką kalba aplinkiniai. Vaikas pats
pradeda kalbėti, kai yra tam pasirengęs. Pradėjęs kalbėti, gali iš karto vartoti frazes,
sakinius.

Principas
„Vienas žmogus –
viena kalba“

Įgyvendinant dvikalbį ar daugiakalbį ugdymą, laikomasi principo „vienas žmogus – viena
kalba“. Tam tikros kalbos specialistai su vaikais bendrauja tik tam tikra kalba, pvz., vokiečių kalbos pedagogė su vaikais bendrauja tik vokiškai, anglų kalbos – tik angliškai. Vaikai
konkrečią kalbą sieja su tam tikru asmeniu ir bendraudami su juo natūraliai vartoja būtent tą kalbą. Vaikams iš mišrių šeimų šis principas gali būti gerai pažįstamas, kuomet jie
namuose su motina bendrauja jos kalba, o su tėvu – jo kalba.
Anglų ir vokiečių kalbos mokytojos (auklėtojos) laisvai kalba užsienio kalba, vaikams neišsiduoda mokančios kalbėti lietuviškai. Per „Ryto ratą“ lygiagrečiai vartojamos 2 kalbos
(anglų arba vokiečių ir lietuvių). Vaikai pasirenka, kokia kalba atsakyti. Jeigu klausia mokytojas „anglė“ – atsako angliškai, jeigu klausia mokytoja „lietuvė“ – atsako lietuviškai.
Taip pat darželyje nuolat stažuojasi studentai iš įvairių užsienio šalių, jie dirba pedagogių
asistentais. Todėl vaikai, norėdami bendrauti su kitakalbiais auklėtojais, natūraliai priversti kalbėti to asmens kalba.
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Sakytinės kalbos
įsisavinimo etapai

Užsienio kalba įsisavinama ir išmokstama palaipsniui, kaip ir gimtoji – pradedama nuo
sakytinės kalbos supratimo, po to atsiranda kalbėjimas, kiek vėliau mokomasi suprasti
rašytinę kalbą (skaityti), dar vėliau – rašyti. Sakytinei kalbai būdingi tam tikri etapai:

• Vaikas nuolat girdi užsienio kalbą, kuria su juo bendrauja pedagogas, taip jis pripranta prie kalbos skambesio ir ima suvokti prasmes. Kadangi kalba vartojama tam tikrose konkrečiose situacijose, pamažu vaikas pradeda iš klausos suprasti, kas kalbama
tam tikrame kontekste, pvz., labas rytas, ačiū, eime pusryčiauti, pradėkime ir pan.

• Vaikas pradeda geriau suprasti, ką sako angliškai ar vokiškai kalbantis mokytojas.
Paprastai tai įvyksta po pusės metų, kartais vėliau. Kai vaikas supranta, kas sakoma,
pats nori reaguoti į tai, ką girdi. Iš pradžių reaguoja savo gimtąja kalba. Mokytojas kreipiasi užsienio kalba, o vaikas atsako gimtąja, nes taip jam patogiau – taip jis
parodo, kad suprato, ką pasakė mokytojas. Šiame etape vaikai paprastai vartoja tik
pavienius žodžius: ačiū, prašau, laba diena, viso gero, atsiprašau ir kt.

• Vaikai prabyla frazėmis, trumpais sakiniais. Iš pradžių jie gali maišyti abiejų kalbų
(gimtosios ir užsienio) žodžius, vėliau kalbas diferencijuoja.

• Vaikai pradeda laisvai kalbėti užsienio kalba, bendraudami su pedagogu per įvairias
darželio veiklas.
Integruotas
ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo grupėse mokantis užsienio kalbos pasitelkiamas integruoto
dalyko ir užsienio kalbos mokymo (IDUKM) metodas (angl. Content and Language
Integrated Learning, CLIL). Remiantis šiuo metodu, dalis ugdymo veiklų vyksta anglų
kalba. Darželyje vykdomi integruoti teminiai projektai, pvz., miško projektas + gamtos
pažinimas + anglų kalba. Projektas „Tautos ir šalys“ apima daug kalbų.
Projektas „Tautos ir šalys“. Tai tradicinis „Saulės gojaus“ projektas, kuris trunka tris keturias savaites. Linksmai ir žaismingai susipažįstame su kitos šalies simboliais, tradicinėmis šventėmis ir papročiais, gamta, žymiausiais architektūriniais statiniais, gaminame
tradicinius patiekalus, skaitome pasakas, dainuojame dainas, žaidžiame populiariausius
žaidimus, išmokstame pagrindinių mandagumo žodžių ir frazių įvairiomis kalbomis. Taip
vaikai jau susipažino su Vokietija, Japonija, Latvija, Danija, Vengrija, Didžiąja Britanija,
Rusija, Suomija, Lenkija, Italija, Belgija, Turkija, Ukraina.
Šiame projekte noriai talkina tėvai, iš svetur atvykusios studentės praktikantės, profesinę kompetenciją mūsų įstaigoje didinantys Europos šalių ikimokyklinių įstaigų vadovai
ir pedagogai. Pažindami kitas tautas ir šalis vaikai mokosi pastebėti ypatumus ir vertinti
skirtumus, atrasti, jog įdomesnė ir vertingesnė yra įvairovė, o ne vienodumas. Taip ugdomės pagarbą ir toleranciją.
Projektą vainikuoja mokslo metų pabaigos šventė „Tautų ir kultūrų mugė“. Tai kasmetė
daugiakultūriškumo ugdymo šventė, parodanti vaikų daugiakalbystės pasiekimus. Vaikai atlieka įvairių tautų (pvz., ukrainiečių, žydų, lenkų, japonų) dainas tų tautų kalbomis,
kurių mokėsi per projektą. Kartu su tėvais ruošiamas tautinių valgių stalas.
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9.

Patarimai tėvams –
kaip mokytis kalbos
kartu su vaikais

D

arželio pedagogai turėtų paskatinti ugdytinių tėvus padėti vaikams mokytis
lietuvių kalbos namuose. Jeigu tėvai patys gerai nemoka lietuvių kalbos, visa
šeima gali mokytis kartu, atlikdama įdomias veiklas ir naudodamasi įvairiomis priemonėmis. Pedagogai su tėvais turėtų nuolat aptarti, kokias kalbinio
ugdymo veiklas tėvai atlieka namuose, kaip jiems sekasi.

Pasakos,
istorijos, knygos

• Kartu su vaiku klausykitės lietuviškai įgarsintų pasakų, kurių gausu interneto svetainėse. Pateikiame kelias nuorodas:
www.vaikams.lt/pasakos/audio-pasakos
www.zvaigzdele.lt/pasakos-vaikams
www.pasakosvaikams.lt/pasakos-mp3
www.audiopasaka.lt
www.pasakeles.com/audio-recording/pasakos
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/3343
• Klausykitės tos pačios pasakos kelis kartus, vaikams tai patinka. Tai ypač naudinga sakytinės kalbos lavėjimui, nes pakartotinai girdėdami sakytinius tekstus vaikai lengvai
įsimena žodžių junginius, frazes, sakinius, dialogus, ilgesnes ištraukas. Kelis kartus
išgirdę pasaką, vaikai vėliau patys galės ją pasekti.
• Išklausę pasaką ar istoriją, pasikalbėkite su vaiku – kokia jos pagrindinė mintis, ko
mes galime pasimokyti, koks personažas labiausiai patiko ir pan. Paprašykite vaiko
nupiešti piešinių pagal girdėtą istoriją ir papasakoti, ką nupiešė. Taip vaikai lengviau
prisimins istorijos siužetą ir pateiks savo nuomonę apie ją.
• Skatinkite vaikus domėtis knygomis. Eikite į biblioteką, kartu išsirinkite knygų, kurias
skaitysite ar vartysite. Prieš skaitydami aptarkite pavadinimą, iliustracijas. Skaitydami ilgesnę knygelę, kartkartėmis stabtelėkite ir paspėliokite, kas toliau nutiks istorijos personažams. Knygelę perskaitę, su vaiku aptarkite, kas labiausiai patiko.
• Jei šeimoje tėvai kalba skirtingomis kalbomis, galima skaityti tą pačią pasaką lietuvių
kalba ir kita kalba ar kalbomis. Rinkitės populiarias pasakas, kurios išverstos į įvairias
kalbas ir kurių siužetai vaikams jau gali būti pažįstami iš filmukų. Žinodami pasakos
siužetą, vaikai lengviau supras įvairių kalbų tekstus.
• Jei pritrūksite knygelių ir norite skaityti, paieškokite pasakų tekstų internete:
http://www.pasakorius.lt/
http://pasakos.org/
http://lietuviupasakos.lt/
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Televizija, radijas,
mediateka

• Žiūrėkite su vaikais televizijos laidas – animacinius filmukus, ekranizuotas pasaulio
pasakas, filmus visai šeimai, pažintines laidas apie gamtą, gyvūnus. Pažiūrėję filmuką
ar laidą, aptarkite, kas labiausiai patiko.
• Vakarais ir savaitgaliais klausykitės radijo laidų. Įjunkite radiją, kai vaikas žaidžia, kad
aplinkoje nuolat girdėtų kalbinį foną. Linksmos vaikiškos dainos paskatins vaiką patį
norėti dainuoti ar šokti.
• LRT mediatekoje rasite televizijos ir radijo laidų vaikams įrašų, tad galėsite žiūrėti ir
klausytis jums tinkamu laiku kelis kartus, pvz.:
Gustavo enciklopedija: http://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/program/1732
Tetos Betos viktorina: http://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/type/2/category/1356
Vaikų radijo teatras: http://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/program/65568
Vaikų šalis, Vaikų klubas: http://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/program/65568

Interaktyvūs
žaidimai

Išnaudokite informacines technologijas, namuose turimus elektronikos prietaisus – kompiuterius, planšetes, telefonus. Suaugęs asmuo turi būti su vaiku ir užduotis atlikti kartu, o
jas atlikus aptarti, kaip sekėsi. Būtina su vaiku susikurti mobiliųjų technologijų naudojimosi taisykles, pvz., kiek laiko per dieną bus skiriama filmukams, žaidimams ir pan.
Rekomenduojamos mokomosios svetainės:
http://www.ziburelis.lt/index.php?p=nemokamai
http://www.frepy.eu/part_lt.html
https://ismaniejirobotai.lt
http://www.tuciai.lt
Rekomenduojamos mobiliųjų įrenginių programėlės:
Lietuvių liaudies pasakos
https://itunes.apple.com/us/app/lietuviu-liaudies-pasakos/id612268513?mt=8
Abėcėlė
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.tutotoons.app.abecele
https://itunes.apple.com/us/app/abcc-lietuviska-abecele/id990537780?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telesoftas.mokomesabc
Mano žodžiai: mokomės tarimo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ev.learnwords
Linksmieji garsai
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.erfe.gtegw&hl=en
Paveikslėlis – žodis - tarimas
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.tutotoons.app.zodis
https://itunes.apple.com/app/id974578169
Interaktvios pasakaitės „SaulyTučiai“
https://play.google.com/store/search?q=saulytuciai&c=apps
Interaktyvi animuota knygutė „Braškių diena“
https://itunes.apple.com/us/app/braskiu-diena-i/id501005553?mt=8
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Spalvos vaikams
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.tutotoons.app.spalvosvaikamslt
https://itunes.apple.com/us/app/id944913183
Skaičiai 1-10
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.tutotoons.app.skaiciai110skaiciuoklt
https://itunes.apple.com/app/id960250621
Didelis ir mažas
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.tutotoons.app.didelisirmazas
https://itunes.apple.com/app/id960611832
Vaisiai ir daržovės
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.tutotoons.app.vaisiaiirdarzoves.free
https://itunes.apple.com/us/app/vaisiai-ir-darzoves/id1018203618?mt=8
Gyvūnai
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ev.gyvunai1
Virtuvėje
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ev.virtuveje
Transportas
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ev.transportas
Kuprinėje
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ev.kuprineje
Spintoje
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ev.spintoje
Kasdien
namuose

• Išnaudokite kasdienę buitinę veiklą vaiko žodynui plėsti, pvz., kartu įvardykite maisto
produktus, esančius ant stalo, šaldytuve ar pirkinių krepšelyje. Kalbėkitės su vaiku
apie įvairius namų apyvokos daiktus, kam jie skirti, kaip jie veikia, pvz., arbatinukas,
sulčiaspaudė, viryklė, dulkių siurblys, šluota.
• Gamindami maistą paprašykite vaiko apibūdinti produktus, kokiuose patiekaluose
jie naudojami, pvz., ką galima pagaminti iš miltų, su kuo galima valgyti blynelius ar
makaronus, kokie stalo įrankiai naudojami maistui gaminti ir valgyti.
• Įvardykite visus savo ir vaiko atliekamus veiksmus, pvz., dabar tave apkabinsiu, pilu
tau sriubos, tvarkau drabužius, netrukus eisime į lauką, tu susidėsi žaislus į dėžę,
lentyną, apsirengsime ir t. t. Skatinkite vaiką reaguoti, užduoti klausimų.
• Minkite mįsles. Pažaiskite žaidimą – užduodate vaikui gerai žinomą mįslę, o jam atsakius paraginate sukurti savo mįslę apie tą daiktą. Paprašykite vaiko sukurti mįslių
apie savo žaislus.
• Žaiskite vaiko amžių ir interesus atitinkančius stalo žaidimus, ugdančius kalbą. Tam
tiks „Alias Junior“, „Domino spalvos“, „Abėcėlė tau ir man“, „Žodžių loto“ ir pan.
• Vakare aptarkite dienos veiklas. Į pokalbius galite įtraukti vaizdines priemones, pvz., žaislus, buities daiktus. Skatinkite, kad vaikas pats papasakotų, kas tą dieną jam labiausiai
įsiminė. Rekomenduojama, kad dienos aptarimų pokalbiai taptų šeimos kasdienybe.
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Kieme, gatvėje

• Būdami kieme, parke, miške, gatvėje, kalbėkitės apie viską, ką matote – medžius,
pastatus, daiktus, automobilius, žmones, gyvūnus. Įvardykite, apibūdinkite, ieškokite panašumų ir skirtumų, skaičiuokite ir pan.
• Žaisdami kieme kalbėkite apie žaidimo aikštelių įrangą (žolė, smėlio dėžė, sūpynės,
krepšinio lankas, kamuolys ir t. t.) ir apie įvairias veiklas, sportavimą (bėgti, šokinėti,
suptis, mėtyti kamuolį, spardyti kamuolį ir t. t.).
• Vaikščiodami gamtoje kartu su vaiku tyrinėkite augalus ir kalbėkite apie juos – suraskite pievoje kuo daugiau žydinčių augalų ir juos apibūdinkite nusakydami spalvą,
dydį, formą, kvapą, vertindami, kas labiausiai patinka ir kodėl.
• Pažaiskite žaidimą „Kas ką veikia“. Pamatę kokį nors gyvą padarą – paukštį, vabzdį,
drugelį, pasakykite, kaip atrodo, ką veikia, kaip juda. Pvz., varna – didelė juoda, ji
vaikštinėja, dairosi, ieško maisto, lesa, plasnoja, skrenda, karksi.
• Parduotuvėje paprašykite vaiko padėti jums parinkti reikiamas prekes ir jas įvardyti
dedant į krepšelį. Namuose, kartu iškraunant pirkinių krepšelį, bus lengva atsiminti
produktų pavadinimus.
• Gatvėje kalbėkitės apie saugų eismą, pėsčiųjų ir vairuotojų pareigas. Vaikams ir visai
šeimai patiks Lietuvos policijos parengti mokomieji animaciniai filmukai apie saugų
ir tinkamą elgesį kelyje ir viešosiose vietose: http://www.policija.lt/lt/animacija.
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10.

Internetiniai ištekliai
įvairiomis kalbomis

A

nkstesniuose leidinio skyriuose pateikiama nemažai nuorodų į interneto svetaines, kuriose pedagogai, tėvai ir vaikai gali rasti įvairių kalbinio ir kultūrinio
ugdymo išteklių lietuvių kalba. Specialistams ir visuomenei aktualios įvairiapusiško vaikų ugdymo informacijos gausu svetainėje www.ikimokyklinis.lt.

Toliau pateikiama nuorodų į interneto svetaines, kuriose pedagogai gali rasti daugiakultūrio ugdymo darželiuose informacijos ir medžiagos įvairiomis kalbomis.

Anglų kalba

www.preschoolrainbow.org/multicultural.htm
Svetainėje aprašomos veiklos turėtų padėti vaikams geriau suvokti tautų ir šalių skirtumus, susipažinti su simboliais ir tradicijomis. Kiekvienos veiklos apraše pateikiama
autoriaus komentarų, patarimų.
www.childfun.com/themes/world/multicultural
Portale galima rasti darželinukams skirtų veiklų aprašų, sugrupuotų pagal temas, pvz.,
darbeliai, žaidimai, užkandžių receptai, dainos, eilėraščiai, pirštukų žaidimai ir pan.
www.mamalisa.com/blog
Tinklaraščiu gali naudotis ne tik pedagogai, bet ir tėvai su vaikais. Čia pateikiama pažintinė informacija apie įvairių pasaulio šalių kultūrines tradicijas – filmukai, dainų, eilėraščių įrašai, švenčių aprašai ir iliustracijos ir pan.
www.songsforteaching.com/diversitymulticulturalism.htm
Svetainėje galima rasti įvairių pasaulio šalių dainų, kurios moko suvokti ir vertinti pasaulio tautų ir kultūrų įvairovę. Pateikiami dainų įrašai ir žodžiai – originalo kalba ir vertimas
į anglų k.
www.brighthubeducation.com/preschool-lesson-plans/124765-cultures-around-theworld-preschool-teaching-ideas-on-multiculturism/?cid=parsely_rec
Turtingas portalas pedagogams su išsamiais patarimais, kaip organizuoti daugiakalbį ir
daugiakultūrį ugdymą darželiuose. Pateikiami metodiniai principai, išsamūs veiklų planai ir aprašai su iliustracijomis.
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Lenkų kalba

www.przedszkola.edu.pl/aktualnosci/inne
Svetainėje galima rasti 500 edukacinių veiklų darželinukams, kurios apima daugybę temų, tarp jų – veiklos, skirtos vaikų supratimui apie pasaulio kultūrinę įvairovę ugdyti.
www.ceo.org.pl/pl/slady/news/materialy-pomocnicze-wielokulturowosc
Čia rasite sėkmingų daugiakultūrio ugdymo projektų ir gerosios praktikos pavyzdžių. Aprašai, iliustracijos ir vaizdo įrašai suteiks pedagogams vertingos informacijos ir idėjų, kaip panašias veiklas galima organizuoti savo ugdymo įstaigoje ar
šalyje.
www.3jezyki.pl/european-language-label/?postnav=3714
Šioje svetainėje pateikiamas išsamus gerosios praktikos pavyzdžio aprašas: trikalbis lopšelis-darželis Varšuvoje, kuriame vaikai ugdomi daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje. 2012 metais ši iniciatyva pelnė tarptautinį Europos ženklo
(European Label) apdovanojimą. Svetainėje informacija pateikiama penkiomis
kalbomis.

Rusų kalba

www.allforchildren.ru
Portalas skirtas vaikams ir jų tėvams, tačiau juo gali naudotis ir pedagogai. Pristatoma daug žaismingų ugdomųjų veiklų – animacinių filmukų, žaidimų, dainelių,
pasakojimų, eilėraščių, paveikslėlių ir t. t.
www.maam.ru/detskijsad/tema-puteshestvie-v-stranu-tolerantnosti.html
Šiame tarptautiniame švietimo portale daug dėmesio skiriama vertybiniam ugdymui – įvairovės supratimui, tolerancijai. Pateikiama gerosios praktikos pavyzdžių,
praktinių patarimų.
http://sadik100.vrn123.ru/education-and-development/5-polikulturnoe-obrazovanie-v-detskom-sadu-100-oao-rzhd.html
Šioje svetainėje vienas darželis dalijasi savo gerąja patirtimi kultūrinio ugdymo
tematika. Pateikiama daug nuotraukų, iliustruojančių ugdomąsias veiklas.
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