
PRANEŠIMAS: „STREAMPRANEŠIMAS: „STREAM
veiklų integravimasveiklų integravimas

plėtojant įvairias vaikoplėtojant įvairias vaiko
kompetencijas“kompetencijas“

 
 

STREAM – tai mokslas (Science),
technologijos (Technology), skaitymas

(Read),  inžinerija (Engineering), menas (Art),
matematika (Math). 

 
 

Parengė: Mokytoja, dirbanti pagal
IU programą Jūratė Dzindzalietienė

 



Prie STEAM pridedama raidė R. Taigi STEAM
+ R = STREAM. 

Akronime STREAM R raidė – tai skaitymas
bei rašymas. Pasitelkus šias šešias sritis
kiekvienas vaikas turi galimybę atrasti,
įdomiai ir įvairiapusiškai pažinti mus

supantį pasaulį.



KAIP KEIČIASI MOKYMAS (IS) PER STREAMKAIP KEIČIASI MOKYMAS (IS) PER STREAM
VEIKLAS...VEIKLAS...

taisyklės, rutina
mokymasis iš vieno šaltinio

mokymas kaip daryti
konkretūs įgūdžiai

vaikai laukia nurodymų
paklusnumas, atkartojimas

ekspertiškumas

 
NUO...

 

 

IMPROVIZACIJA
MOKYMASIS PASIRINKTI ŠALTINIUS

MOKYMAS MOKYTIS
PRINCIPO SUPRATIMAS

SAVARANKIŠKUMAS
DALIJIMASIS PATIRTIMI

BENDRUOMENĖ

 
IKI...

 



– tai skirtingų, tačiau tuo pačiu ir labai vieną
kitą papildančių mokslo šakų junginys. Juk be

mokslo neturėtume inžinerijos ir
technologijų, o be jų - mokslo atradimų. Tas

pats su matematika, menu ir skaitymu.



SOCIALINĖ KOMPETENCIJA - kai vaikai turi
supratimą, kas yra gerai, kas blogai. Draugauja,

bendrauja su draugais: užjaučia, tariasi, padeda.
Daugiau supranta žodžių ir veiksmų pasekmes. Ieško
tinkamų sprendimų ką nors išbandydami, tyrinėdami,

jausdami... 
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA - kai vaikas
saugiau elgęsi aplinkoje. Veikdamas pasitiki savimi ir

savo gebėjimais. Atpažįsta savo ir kitų jausmus,
emocijas, reiškia jas tinkamai. Laikosi susitarimų,

kontroliuoja savo žodžius, veiksmus...



KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA - kai vaikas kalba
laisvai reikšdamas savo patirtį, mintis. Klausosi
kitų, supranta jų norus. Žaidžia siužetinius,
imitacinius žaidimus, atpažįsta ir inscenizuoja

garsus. Naudojasi IKT, kuria planus, žymi daiktus,
simbolius...

PAŽINIMO KOMPETENCIJA - kai vaikas įvaldo
tyrinėjimo būdus, išbandydamas juos praktiškai
sprendžia problemą. Noriai įsitraukia ir plėtoja
veiklą atkakliau, imasi iniciatyvos veikti pats...



MENINĖ KOMPETENCIJA - kai vaikas spontaniškai
reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas
emocijas ir jomis dalinasi su visais. Didžiuojasi ir

džiaugiasi savo ir kitų kūryba. Siūlo naujas,
netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina. Pastebi

pasikeitimus, grožisi aplinka, pasauliu...
 



NUO GAMYBOS IKI TYRINĖJIMŲ...



,,DARŽELIO LAPAI, jų skaičiavimas, matavimas KITAIP"
 



SU ŠVENTĖMIS SUSIPAŽĮSTAMA KITAIP...



VANDENS MATAVIMO PRIEMONĖS PAPRASTAI IR
AIŠKIAI...



LAUKE IEŠKOTA IR RASTA, TYRINĖTA IR SUSIETA SU
KASDIENYBE...



LAUKE IEŠKOTA IR RASTA, TYRINĖTA IR SUSIETA SU
KASDIENYBE...



KAŽKAIP SAVAIP MATUOTA, FIKSUOTA,
ĮRODYTA...



LENGVIAU SUPRASTI MATANT VISKĄ SAVO AKIMIS...



KAS TIKRA VISADA ĮDOMU...



APIE SUDĖTINGUS DALYKUS... PAPRASTAI, ĮSIMINTINAI...



TYRIMAI, KAIP KAS VYKSTA, KASDIEN KEIČIASI...



Pasinėrus į STREAM užsiėmimą vaikas turi
galimybę prisiliesti prie kiekvienos srities

ir suvokti, kaip glaudžiai jos susijusios. Kad
ir kurią iš raidžių pasirinktume norimai

temai nagrinėti, visų svarbiausia –
patyriminis mokymas. 

Būtent tai yra STREAM pagrindas. 



Rašytinės bei sakytinės kalbos gebėjimų
galima mokytis įtraukiant kuo daugiau STREAM

elementų: žaidimų, tyrinėjimų,
eksperimentų, asmeninės patirties. Taigi į

klausimą: „Ar su raidėmis galima susipažinti
žaismingai, skatinant vaikus smalsauti,

domėtis, mąstyti, išsiaiškinant iškilusius
klausimus?"

Pamatyk ir atsakyk...



Kokias skirtingas raides gali padaryti naudodamasis dantų krapštukais
ir plastilinu? Vaikai gamino savo vardo raides.



 
Gyvos raidės. Vaikai rodė gyvai raides, tuo pačiu ir mankštinosi...



 
Ar galima iš gamtos priemonių pagaminti raides?



 
Ar iš maisto pagamintų raidžių taip pat būna?



 
 Ar mūsų raides galime sutikti žurnaluose? Ats.:Žinoma



 
Ar draugo raidės kitokios? Kuris vardas ilgiausias, patyrinėjam?



 
STREAM iššūkis. Žaidimai su raidėmis...



 
Vardų kryžiažodis...

 
 



 
Atraskim ir sudėkime raides drauge...



 
Vedam, raidę, pasakom ją, gaunam žodį. Qr kodą

atkoduojam.
 



 
Susipažįstam, kopijuojam, spėjam, grindžiam, analizuojam..

 



 
Sudėsiu paveikslėlį, žodis susidės pats... Sudėsiu žodį - paveikslas

susidės irgi pats, o jei dar rungtyniaujant...



 
Formos, raidės, kerpam, kopijuojam, spalvinam, renkam

raides...



 
Rašom išnykstančias raides...



 Raidės raidėse...



  
AR PRISIMENATE, KO BUVO KLAUSTA?

(Ar su raidėmis galima susipažinti žaismingai, skatinant vaikus 
 domėtis, mąstyti, išsiaiškinant iškilusius klausimus?)

 
JŪSŲ ATSAKYMAI...

 
 
 



 IŠVADA. Skatina vaikų iniciatyvumą, suteikia
pasitikėjimą savo jėgomis. Taip pat atskleidžia

kūrybiškumo, analizavimo, komandinio darbo,
planavimo bei atkaklumo gebėjimus. Pagalba geriau

įsisavinamos teorinės žinios.
Nukreipia vaikus į tarp dalykinį mokymosi susiliejimą,

mąstymo naudojimą sprendžiant problemas. 
 
 
 



 IŠVADA. Sukurta tinkama ugdymo(si) aplinka
skatina daugelio vaikų smalsumą, iniciatyvumą,

motyvuoja ir aktyvina vaikų mąstymą. 
 Iššūkiai, probleminiai klausimai ir savarankiškas
atsakymų ieškojimas į juos, gebėjimas spręsti

problemas, komandinės veiklos, kūrybos,
tyrinėjimo, pažinimo procesas per patirtį – visa

tai suteikia galimybę vaikams patenkinti savo
smalsumą, 

 



 

 
Taigi, mes, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojai,
suteikime ugdytiniams galimybę taip veikti, kad jie patirtų

sėkmę, auginančią jų galias.
 
 


