
MOKYMASIS BE VADOVĖLIO –
LAISVĖ KŪRYBAI

NAUJAMIESČIO GIMNAZIJA
PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA METODININKĖ

ALMA BRIEDIENĖ



KŪRYBIŠKOS ASMENYBĖS SAVYBĖS

KAIP TO NEPRADANGINTI?





GENIALUMAS SUSIDEDA
IŠ 1 PROCENTO ĮKVĖPIMO

IR 99 PROCENTŲ PLUŠĖJIMO

THOMAS EDISONAS



ŠIANDIEN AŠ ........

Šiandien  aš   ........................... .
Šiandien aš  .................... , nes   .......................... .
Šiandien aš ....................., tačiau .........................
Šiandien aš  .................... , bet  .......................... .



TAIP, IR .......

Ar verta mokytis daugybos lentelę?

 Taip, ir tada mokėsiu daugiau nei mano brolis.
 Taip, ir tada galėsiu suskaičiuoti pinigus.
 Taip, ir tada galėsiu mokytis dalybos. 
 ........



„KODĖL?“ GRANDINĖLĖ

 Kodėl reikia valyti dantis?
 Todėl, kad nebūtų mikrobų.
 Kodėl blogai, jei yra mikrobų?
 Todėl, kad jie ėda dantis.
 Kodėl blogai, kad mikrobai ėda dantis?
 Todėl, kad atsiranda skylutės.
 Kodėl blogai, kai atsiranda skylutės?
 Todėl, kad gali skaudėti.
 Kodėl blogai, kad skauda?
 .........................



ATVIRKŠČIAS KLAUSIMAS

 Kodėl reikia tingėti mokytis?



IŠ ATSKIRŲ DETALIŲ .....

 Ar esate kada nors išbandę panašų kūrybos 
būdą?



PICASSO FACE
Pasiskirstome grupėmis, imame „Picasso Face“ lentelę, 
balto popieriaus lapą, spalvotus pieštukus.

Metu kauliuką        piešiu (iškritusią) veido formą
draugas meta kauliuką          piešia nosį                       

...smakrą, kairę akį, dešinę akį (1 darbą piešia visi grupės nariai). 







MOKOMĖS KURTI MĄSTYMO ŽEMĖLAPIUS



NAUDODAMI ĮVAIRIUS METODUS
PLANUOJAME KŪRYBINIUS DARBUS



RENKAME INFORMACIJĄ



INFORMACIJĄ RENKAME IR SISTEMINAME
Į ĮVAIRIAS LENTELES



Pažvelk į probleminį klausimą
kritiko – realisto – svajotojo 

vaidmenimis,            

Kodėl reikia sportuoti?
Kritikas – Realistas – Svajotojas

Kad augčiau sveikas ir stiprus.

Būsiu stipriausias planetos žmogus.

Jei daug sportuosiu - labai pavargsiu.



METODAI,                                               
KURIE LEIDŽIA IŠVENGTI ŠABLONIŠKŲ DARBŲ
 O jeigu katės susidraugautų su pelėmis, ką pasikviestų į svečius?

(derinami priešingi dalykai) 
 Kodėl gi ne/medžiagos (batai gali skraidyti, šviesti, mąstyti)
 Tikrovė ar prasimanymas/mokslo pasiekimai (mokytojai robotai, 

atostogos kosmose)
 Pasakų salotos/Snieguolė + Grinčas,                               

Auksaplaukė + 7 nykštukai
 Kelionė į praeitį/ateitį
 Dviejų skirtingų daiktų sujungimas - naujo sukūrimas ir 

pristatymas
 Paveikslo minties pratęsimas
 Atgijimas – tai galimybė negyviems daiktams atgyti (prakalbo

gėlės)
 Judėjimas/sustingimas – vaikščiojantys medžiai, nejudantys 

lėktuvai
Metodinė priemonė

„Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas,  sprendžiant praktines problemas“



„TIESKIME TILTUS“



PUIKIEJI KLAUSIMAI
(PAGAL FEURSTEINĄ)

Kaip tu tai atlikai?
Kur dar galėtum pritaikyti šį procesą?
Kaip galima sukurti kažką panašaus?

+
Kriterijai/įsivertinimas/vertinimas/atsakas

+
Kito darbo siekiai ir lūkesčiai



KURKIME, IEŠKOKIME -
NEBŪKIME NUOBODŪS SAU IR KITIEMS,
TADA MOKYTI BEI MOKYTIS BUS            
ĮDOMU IR GERA ...
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