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Įvadas. 

Gamta suteikia unikalią galimybę smalsauti, tyrinėti, išbandyti, domėtis. Natūralus 

stebėjimas, tyrinėjimas ir pažinimas duoda tikrus ir įvairius pojūčius. Stebėdamas, tyrinėdamas 

gamtoje vaikas daug sužino, patiria emocinius išgyvenimus ir įgauna vidinę ramybę. Formuojasi 

ekologiniai įgūdžiai bei įpročiai. 

Pedagogas ugdymo procese skatina vaikus siekti gėrio bei harmonijos santykio su aplinka ir 

pačiu savimi, tad nuo mažens mokomasi gyventi darnoje su gamta. Vaikai gamtai neabejingi, ją 

stebi, tyrinėja ir patiria pažinimo džiaugsmą. Artimiausioje aplinkoje vaikai domisi įvairiais gyviais. 

Pasivaikščiojimas „Žvangučio sode“ ugdytiniai atranda pačių netikėčiausių slėpinių - voratinklius, 

besislepiančius vorus, neapdairias, įkliuvusias museles. Tokie atradimai sužadina norą pažinti ir 

sužinoti išsamiau apie vorų gyvenimo būdą. Vorai skirtingi, paslaptingi, mistiški. Voras gyvenantis 

savoje aplinkoje jaučiasi saugus. Kartais vaikai, nežinodami jų gyvenimo ypatumų, būna atsargūs, 

jų vengia.  

Ikimokyklinio amžiaus (3- 4 m.) vaikai galėtų susipažinti bei sužinotų daugiau, išsamiau apie 

vorus, organizavome pažinimo ekskursijas darželio teritorijoje į artimiausią aplinką (rūsį, 

sandėliuką, prie kelmo, medžių paunksmėje, atokioje, mažai lankomoje vietoje).  

Tikslas - išsiaiškinti, kiek vaikai turi informacijos apie vorus: kur jie gyvena, kuo maitinasi, 

ar bijo ir ar norėtų su jais susidraugauti. 

Uždaviniai: siekti, kad vaikas: 

1. Ugdytųsi vaikų susidomėjimą vorų gyvenimo ypatumais; 

2. Lavintųsi vaikų kūrybiškumą, saviraišką; 

3. Gaminant vorus naudotųsi gamtinę medžiagą ir antrines žaliavas; 

4. Ugdytųsi išradingumą, originalumą piešiant, štampuojant, veriant, aplikuojant; 

5. Klausytųsi ištrauką iš J. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“; 

6. Žaistų, vaidintų, dainuotų, imituotų, improvizuotų ir įsijaustų į vorų gyvenimą; 

Interviu metodu atlikome apklausą, kurios metu gvildenami šie klausimai: Ar nori daugiau 

sužinoti apie vorus?; Ar matei vorą? Kur gyvena vorai? Kuo maitinasi vorai? Ar bijai voro? 

Apklausos metu išsiaiškinome, kad vaikai apie vorus turi mažai informacijos, dalis jų bijo ir 

visi norėtų apie juos sužinoti daugiau. 
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Ugdymo(si) procese pateikti metodai: 

1. Ekskursijos, išvykos, gamtotyra, pokalbiai. Artimiausioje 

aplinkoje ugdytiniai domėjosi voratinkliais, jų dydžiais ir įvairove. 

Atokiausiose vietose vaikai diskutavo bei samprotavo kodėl rūsyje 

yra voratinkliai, o grupėje nėra.  

2. Stebėjimai, tyrinėjimai, eksperimentai. Daug dėmesio skyrėme vorų ir voratinklių raštų 

įvairove, vartant knygas, enciklopedijas, žiūrint mokomuosius filmus. 

Tyrinėjome naudojant skaitmeninį mikroskopą, didinamuosius stiklus. 

Ugdytiniams kilo noras išbandyti ar tvirtas 

voratinklis ir pučiant išsiaiškinti, kodėl taip 

greitai pasislepia voras. Susidomėję voro 

išvaizda, kūno dalimis, skaičiavo kiek turi jis 

kojų, kokio dydžio kūnas, galva. Prisirinkę 

kaštonų, įvairaus dydžio akmenukų, šakelių, antrinių žaliavų bei siūlų, 

nutarėme pasigaminti savo voriukus ir voratinklius. 

3. Kūrybiniai bandymai, saviraiška, žaidimai. Pasigaminę vorus iš 

skirtingų medžiagų surengėme parodą. Vaikų kūryboje, saviraiškoje ir 

meniniuose darbuose naudotos skirtingos dailės technikos. Kūrybiniuose 

bandymuose vaikai drąsiai reiškė savo mintis ir įsivaizdavimą, kaip gyvena 

vorai. Klausant dainelių apie vorus, vaikai judesiais imitavo, improvizavo 

judesius.  

 

 

Atrasti, apžiūrėti, garsiai aptarti voratinkliai, jų ypatingi audiniai, raštai suteikė vaikams 

nuostabą, džiaugsmą ir atradimą. Atlikome antrinę apklausą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Ikimokyklinio amžiaus vaikų žinios apie vorus. 
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1.     Ar nori daugiau
sužinoti apie vorus?

2.     Ar matei vorą?

3.     Kur gyvena vorai?
4.     Kuo maitinasi

vorai?

5.     Ar bijai voro?

pirminė
apklausa
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Apibendrinimas 

 Svarbus vaiko domėjimasis vorais artimiausioje aplinkoje; 

 Sudaromos sąlygos pažinti, tyrinėti gamtą; 

 Siekiama, kad vaikai bendrautų, tausotų ir būtų atsakingi už gamtos saugojimą; 

 Pažinimo procese būtina naudoti pažangius pažinimo poveikio būdus; 

 Palaipsniui pažįstant vorus ugdytiniai įveikia baimės. 
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