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;1/duc,Či\I 1:.·r�iu skirtumai,
užcluo<':i•:. Si'u1fyl i.' l• 1, i i.l<>ku.·,;
įt,::in•�)ni. E e·' 1, l y·.. ·i il usias r>' 1s itua.c ij os
p.:::1.si-
padedantis ii'.ospręsti f111i\,,·ij1_1

Autorė pažymi,
idomii� ir

neįdomh�

pasis !dr::=ty1110

veiki o bCtda.s,
skirstymo kot 1fli.ktus, yra hudcd", ta.t'' į,cn1, : , .::iip 11u1 i•
do ai 1 t or ė , �'urit 1ktos eksp0rime11ti11(,s rn1;·:!�';iE1tJ.()�;
ana.liz!!.' alsldeidžicl ryšii1"". tarp įvoil'it� pov(�ikiu i>O-
dų panaudnjimo, sitw'"'ci.jos įtampos ir kl. [ 6}.
O. G o s t iu e 11 i na konstatuoja, kad IPi!"'it1g1�
santykių tarp pasLovaus žaidybinio j unf2i1ii.o pad11<c'
ricJ optimaliausie:l .slrukiura yra ta, !'ai ju,).S j1..u1gin
abi pu s ė sirnpGt.ija, bendri 'l;aidybiniai infr,cesai, lcai
nėra ryškiai isi>5al12jush� pozicinit;f 'Iaidment.,1, kdi
kiekvienas �,aidimo dalyvis gali attikti .ir "vadovo",
ir „atlikE'!jo" v·aidmen�. /\utorė pažymi, k >d tik 3 7%
�aidybinių junginit.Į 110tud fiksuotos pozicin('S struk
tūros. Nors su amžiurn pastebime k(l1·yhiškes11iLJ
žaidybinitĮ junginių didėjimo tendencij<;;, tačiau net
vyresniojo ikimokykJJnio arn%i':1US gl'upėse labiausiai
paplitę pastovO:s ':::aidybiniai jungi11iai: poros - r:ia
dos. J\_/f;:1tyti, kaip spE'j'::l auton"�. tai s11::;iję su be11d
ros vE i kl o s stambesnemis grupelemis organizavimo
su n ku mais . T'odel, norit it suformuoti vaik() gerano
rišką husit·.�ildmą, k\tų vaikų atžvilgiu, n.:-"p,3kanka
apsiriboti vien siužetiniais žaidimais ir' žaidimais
pasiskirsčius vaidmenimis, bet re i k ia p0raudof.i ir
kitos bendr os veiklos galimybes [ 2).
L. K r a i n o va tyrinėjo ikimokyklinuklĮ komuni
katyvinio aktyvumo lygį, aptardama pasil'inlctę dar
b<i ir darbo eigoje sprf�sdama kylančius kl;:;.usiinus,
konfliktinius momentus. I< aip vieną iš mažo komv
„

nikal:yvinio

aktyvumo priežasČiL>

moningos p a ž ifl r o s

į

snve

autore

nurodo

S<�

poziciją be,1dxaarnžilĮ

stoką. Čia ji pažymi, kad pedągogas skati
vaikus aktyvia.i daJyyauti bendrame veikime, su
daryti teigiamus err:ocinius santykius ir susįdomE:ti
bendra veikla, įyaidnti bendros da rbin ė>s veiklos

grupėje
na

turinį.

Veikl� grįsti visuomenei

reikšmingais

moty

naudoti diferencijuot<:t požiūrį į skirtingo ko
munikatyvinio a.ktyvv,mo vai.kus, jungti į dirbančius
pogrupius draugiškai '.::>endt·aujančiu.r-.; vaikus i.r
kielc.denam vaikui gar.�ntuoti darbo rezultato .st'.·km•;
[ 3).

vais.
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T. R e p l n a, tyrinėjusi auklėtojų nereglamentuo
jamę ikimokyklinukų bendravimą, pažymėjo, kad eg
zistuoja ryški vaikt.J konsolidacija su savo lyties
bendraamžiais ir nustatė, kad 91% vaikų kontaktuo
ja su savo lyties bendraamžiais ir tik 9% su prie
šingos lyties vaikais. Remdamasi tyrim1Į duomeni
mis, autorė daro išvadą, kad jau ikimokykliniame
amžiuje būtinas diferencijuotas požiūris į berniukų
ir mergaičių auklėjimą. Ši socialinė, psichologinė
ir pedagoginė problema itin aktuali įgyvendinant
bendre lavinimo mokyklų reformą [ 4].
r�. S t e r k i n a , stebėjusi vyresniojo ikimokykli
nio arnžaus vaikt! tarpusavio saveiką bendroje
produktyvinėje veikloje, nustatė, kad ne tik pažiO.
ra į' veiklą turi įtakos tarpasmeniniams santykiams
ir vaikų bendravimui. Tarpusavio santykiai grupėje
parodo ir jos pažiūrą į veiklą. Autorė daro išvadą,
kad tik tiksliai apibrėžta, tam tikru bQ.du organi
zuota bendra veikla, paliečianti vaiko interesus,
motyvus ir poreikius, gali padėti formuoti ikimokyk
linio kolektY' o pagrindus [ 5].
č:ia .::iprr . .=.ytuose ir kai kuriuose kituose tyrimuo
se nustatytos vaikų grupinė.;::. veiklos ypatybės lga
lina susidariyti tikslesnį vaizdą apie vaikų interak
ciją grupinėje veikloje ir sudaro galimybę pereiti
prie šios veiklos mokymo. Mokant tikslingai veikti,
grup�se pirmiausia reikėjo išskirti pagrindinius
ro!,i·upinės veiklos komponentus, kuriuos reikia tobu
linti. Remiantis kitų autorių atliktais tyrimais ir kai
kttriais -rr1ŪStĮ per konstatuojamuosius eksperimentus
pastebėtais vaiki.Į grupines veiklos trūkumais, buvo
numatyta pratybomis patobulinti šiuos grupinės veik
los komponentus: 1) išankstinį pasiskirstymą funk
cijomis; 2) lyderiavimo pobūdį; 3) veikimo tikslumę;
4) veikimo tempus; 5) kalbinę komunikaciją tarp
vdklos dalyvių; 6) grupinio veikimo darnumą. Veik
los tikslus ir jų išskaidymą atskirais veiksmais
buvo numatoma palikti eksperimentatoriui,

Eksperimentinio mokymo metodika

Teoriniu mokymo metodikos pagrindu buvo pa
imta psichologine išmokimo teorija, pagal kurią
mokymo sekmę lemia 11otyvacijos, kartojimų ir pa.
stiprinimo faktoriai. Grupiniam veikimui tobulinti
buvo numatyta panaudoti ir psicholosinio treningo
idejas apie tarpasmenybines info1·macijos vaidmenį
teigiamiems santykiams tarp grupės narių formuotis.
Veiklos mokymo tyrimai buvo atlikti Klaipėdos
miesto 33-ojo .i.upšelio-darželio pat'E.'ngiamojoje gru
p�je 1984 m. rugs�jo ir la.pkričio mėnesiais. Bend
ram veikimui buvo sudarytos keturios helerogeniš
kos vaikų triados ( 2 berniukai + l mergaitė ir 2
mergaitės+ 1 berniukas ) . Grupės sudarytos pagal
vaiktĮ pageidavimus, kurie išryškėjo per specielius
pokalbius ( kas su kuo norėtų veikti ) bendroje
grupėje.
Kiekvienai vaikų grupelei atskirai buvo patei
kiama ta pati bendro veikimo užduotis - lopšelio
vaikučiams padaryti tris dovanėlių krepšelius, į
kiekvieną krep šelį sudėti po 10 įvairių žaisliukL!•
Instrukcijoje buvo nurodoma, kokius veiksmus rei
kės atlikti ( apž.iO.rėti žaisliukus, atrinkti reikiamą
kiekį formų, dydžiL!, sudėti į krepšelį. užrišti kas
pinėliu ) , pabrėžiama, jog kiekvieną dovanėlę tud
daryti visi kartu. Kad ji. išeilų gražesnė, iškelia
mas būtinumas iš anksto susitarti, kas kokius
veiksmus atliks, kas vadovaus bendram veikimui,
kaip reikės sekti, kad visi laikytųsi susitarimo,
nesipyktų ir kt.
Kiekviena išskirta grupelė mokėsi susiplanuoti
bendre; veiklą ir padaryti lopšelinukams po tris
krepšelius-dovanėles 7 kartus, su 1-3 dient.t per
traukomis tarp atskirų bendro veikimo pratybų. E ks
perimentatoriaus vaidmenį nno 1-ojo iki 7-ojo veik
los kartojimo buvo stengiamasi vis mažinti, siekiant,
kad planavimo, koregavimo, pasiskirstymo, įvertini
mų ir kitas funkcijas atlikhJ patys vaikai.
Antrajame tyrimtĮ.- etape buvo numatyta patikrinti,
kiek mokyme įgytas bendro veikirr10 nuostatas, mo
kėjimus it.· LąUd�ius vaikai sugeba perkelti ir priQ

nimas buvo
taikvti S'"'vav(?iksmėje veikloje. Patikri
vaiki} grupelėms
pačioms
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nt:
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lt<:tas
atl
gai išdė
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Nuo pirrnųji..J
palanki i .šm oki m o mot)n.r!Olcij-čt.

u*.siėmimtĮ fo rmav osi

I.šry.škėjo .šie pagrindiniai m o kymo si motyvai: 1)
grupinio veikimo siekimas ( „jei viėnas dirbsi - bus
liūd n a", 11 kai kurtu įdomesnius kvietimus padarom,
l()

kiekvienas sugalvoja ką nors" ir p an. ) ; 2) sieki.
naudingais kitiems ( „mažiukai bus paten
kinti, džiaugsis, kad mes ruošėme dova nė l e s" fr
pa n . ) ; 3) grožio siekimas ( ,, s m a gu , kad ž ais lai
spalvingi, g ra žus , kad yra daug i1· įvaide� :Zaisl•f
ir pan.); 4) savo asmenybės rei k šmingumo .sieki
mas ( 11kai per .šventes jL.J, (mažy.jLJ) mamos aL::is
ir mes jiems padovanosime, jie p a s a kys , kad ŠE:šia
mečiai padarė" ir pan, ) .
Per pratybas atliktus grup i nio veildmo pasikeiti
mus aprašysime pagal atskirus to veikimo kompo
nentus.
1. Pasiskirstymas funkcijomi::; (kas ką darys)
Bendras veikimas reikalavo iš anksto numatyti bū�
sirnos bendros veiklos planą, tarpusavyje pasiskirs
tyti, kas kokius veiksmus atli ks , sekti, k ad visi lai
kytųsi susitarimo ir. tik i.§siai�kinus kiekvieno daly
vio funkcijas pradėti kartu veikti . Jau pirmuosiuose
eksperimentinio veikimo užsiėmimuose pastebėjome,
kad, aiškindamiesi pirminius dalyvių pageidavimus,
vaikai ne i� kąrto suprato bendr·os veiklos esmę veikė nesitardami, kiek.vienas dalyvis atsirinkdavo
ir pasidedavo prieš save jam patikusius �ėl.isliukus.
Mindaugas: „Susistatysiu sau. Katinėlį turiu vieną,
du tankai, viena ma.šina, mažiukas laivelis" (proto
kolas Nr. 2).
Tačiau pratybų eigoje vaikas - įsisąmonina, kaa,
norint veikti kartu, reikia susitarti, kas kę darys.
Štai tos pačios grupeles pokalbio fragmentas. 'I'o
mas: „Dabar Diana tegu kraus". l\1indaugas: „pa
lauk, reikia visiems susitart" (protokolas Nr. 10).
Pirmosiose p1•atybose buvo dažni alvE:jai, kai vai
kai derindavo kiekvieną veiksrnę atskirai, bet ilgai�
niui jie pradeda prognozuoti bendrą veiksmų planą.
Kristina: „Reikia susitarti, kas des, kas riš, kas
laikys". Egidijus: „Ir kas rodys" (protokolas Nr. 29).
Kelia vieni kitiems reikalavimus, kad butų laikoma
si išankstinio susitarimo veikti kartu. JuliL.s: „Dabar
mano eil& rodyti, kaip pradžioje susitarėm. Jurga
daba1· laikys, o tu (Jurgitai) užd.ši" (protokolas
Nr. 2.8). Per antrąjį tydmo etapę, apie kul'į jau
kalbėjome eksperimentinio mokymo metodikoje, ste-

mčlS bū.ti
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bėjome, kaip vaikai sugeba panaudoti įgytus mok�
jimus naujoje bendroje veikloje. Čia vaikai, ja u p ri eš
pradėda m i kartu veikti be eksperimentatoriaus pa
galbos, patys savo iniciatyva planuoja, kas ką da
rys, de ri nd am i savo norus su kitais grupės daly
viais. Kristina: „Aš galėsiu visus karpyti?", Greta:
„o aš galėsiu visus paišyti? O jis (Al fred as) ga
lės visus klijuoti. Alfredai, sutinki':'" Alfredas: 11 Su
tinku". Šiame etape, jei vienas kuris iš vai k ų no
rėdavo pakeisti veiklos pobūdį, tai kreipdavo.si į
kitus grupės narius, laukdamas jų pritarimo. Valdo
nė: „Dabar aš noriu piešti ka roliu kus . Galima?"
Darius (Jurgai): 110 aš iškirpsiu tavo Limpopo, ge
rai?" (protokolas Nr. 4 5).
2. J..1yderiavimas. Vyresniojo ikimokyklinio am
�iaus vaiky grupiniame veikime visais atvejais (iš
skyrus dvi grupeles pirmosiose bendro veikimo
pratybose) išsiskyrė lyderis (o kartais ir ne vie
nas) ir vadovavo visos grupelės veiklai. Jurgita:
„Tu dėk taip, kad gulėtu<, o dabar palaikyk, su
suk". Julius: "O tą ar dėt?", Jurgita: „ Ne„ ne, ma
�as žaislas, nebus vaikams kę žaisti, §' ::ili �tai tų"
(prot ok olas Nt·. 2 8 ) . Lyder iai dažniausbi buvo
mergaitės, ypač ten, kur reikdavo daugiau dėmesio
skirti estetinei veiklai ( siu�eto kompozicija, spal
VlĮ ir forrniĮ derinys). J<\:ristina: „Pažiūrėk, pavar
tyk, gra.1-esniL! parink". Greta: „Dar vieną, apvalų,
graž.ų" ( protokolas Nr. 27). Tai pastebėjome, kai
vaikai a.plikavo kvietimus, darė dovanėles:-krep
šelius. Tvarknnt konstruktorių, iniciatyvesni buvo
be rni ukai . Tai p a ro dė jų veiksmai it· pasisakymai.
Egidijus: 11Nekišk taip. netilps, dėk k n i p aš" (pro
tokolas Nr. 54), Mindougas: 11Aš viską žinau, ko
tu bijai, �ia .tas kampas trukdo" (protokolas Nr. 50).
t�ia mergaitės dažnai užleisdevo vadova uj a !l l: i as
po zi cij as berniukams. „Aš tau padavinėsiu, aš ne
moku", sako Jurga, nors veiklos pradžioje buvo
parei�kusi: „Aš dėsiu, o tu man padavinėk" (pro
tokolas Nr. 52). Ten, ktAr g rupi ni am veikimui va
dovavo lyderis - demokratas, buvo jau�iami pa
garbesni tarpusavio santykiai, vyrauja nti interakci
.ios rUšis - kooperacija, kalbinis bendravirna.s š.io-

se grupelėse vyksta paklausimų, pasiO.lymų forma.
Kristina.: „Grybuką galiu pie.št?", Greta: 11GraŽLJ
gali. Gėlytę gali, rutuliuką ir storus tokius lapelius,
lengviau iškirpt" (protokolas Nr. 46), arba Kristi
na sako: „Sutinkat, kad a.š dėčiau žaislus į lent-.1ną". "Sutinkam", - atsako jai grupės dalyviai (pro
tokolas Nr4 33). Tai ypač bO.dingos trečios fr ant
_ros trejukės veiklos savybės. Demokratinio tipo
grupelėse daugiau tariamasi tarpusavyje: 0 dabar,
Jurga, gal katinėlius?" (protokolas Nr. 38) arba 0
krepšelius kur desim? Va čia, dėk į apatinę lentynų"
(protokolas Nr. 39).
3. Bendro veikimo tikslumas_ ( KokiLJ pasitaikė
klaidų.) Iš pradžių pastebėjome, kad dauguma vai
kų neturi aiškaus, išankstini.o *:aisliukų paskirstymo
į atskirus krepšelius-dovanėles pla no. Kiekvienas
skuba atsirinkti kuo daugiau jam patikusių žaisliu
kų, pamiršdamas juos suskai�iuoti, paskubomis de
da į krepšelius, nekreipdamas dėmesio į žaisliukų
paskirstymo įvairumą, sud�jimo kokybę, stengiasi
kuo daugiau, atlikti veiksmų ir gr 2ičiau užbaigti dar
bą. Pasitaike tokiLJ atvejų, kai paskutinei dovanelei
pritrūko žaisliukų. Mindaugas: „Per mažai žaisliu
kų, ką ą.esim į šitę. krepšelį" (protokolas Nr. 2),
arba į tą pačią dovanelę sudeda po kelis vieno
dus žaislus. Diana: „Palauk, čia jau du meškiukai"
(protokolas Nr. 10). Daugiau klaidų daro konflik
tuojančios grupelės, kartais pamiršdamos pasiskirs
tyti funkcijomis, arba darbo procese nesilaiko su
sitarto veiksmų eilišttumo. Tai bQdinga ketvirtos
grupelės veiklai. Valdone:• „Dariau, kodėl tu du kar
tus imi, dabar Jurgos eilė" (protokolas Nr. 9).
Nors per mokymo procesą ir išlieka kai kurios
vaikų spontaniškos elgsenos apraiškos, tačiau jų
pačių iniciatyva keliami aukštesni estetiniai reika
11

11

lavimai žaislus atrinkti ir: juos išdėstyti. Valdonė:
11Gra�us paukščiukas, dėk. Batuotą. katiną., batuot�
katiną. į šitą. dėk" (protokolas Nr. 6). Kristina: 11 ši
to (kiškio) nereik. 'I'� palik, tas gražus. Va, kokia
graži dovanėlė" ( pr�tokolas Nr. 18). Pastebi ir pa
tys bando koreguoti pasitaikančius veiksmų netiks
lumus. Ju�ga: „Kur pieši, ne ant tos pusės, iš ku
rios pusės klijuoji" (pr:)tokolas Nr. 47).
13

4. Bendro veikimo tempai vaikų grup1neJe veiklo
je yra sl�irtingi ir priklauso nuo kclhJ faktorių. Iš
pradžiLJ dauguma grupelių užduotis atlikdavo per
B-10 minučiLJ, tačiau grupės dalyviai veikia atskį ....
rai, skubotai, nepakankamai skiria dėmesio užduo
ties atlikimo kokybei, siekia tik vieno tikslo - kuo
greičiau atlikti pavestą darbą. l:)er pratybas mokant
vaikus įvertinti savo darbo rezultatus, pagerojo do
venėliLJ paruošimo kokybė, bet pailg2jo bendro vei
kirr.o trukmė. Tačiau· dėl mokymo, ypač tai pastebi
me jau še�tajame, septintajame eksperimentinio mo
kymo ir kontroliniuose užsiėmimuose, veikimo tem
pai vėl sutrumpėdavo. Kaip pastebėjome, grupinio
veikimo trµkmė dar priklauso nuo lyderitivimo tipo
ir emocinės atmosferos. grupėje. Autokratinio tipo
bendro. veikimo grupelėse veikla užsitęsdavo dėl
grupeJės viduje kylančitJ tarpasmeninių prieštaravi
mų, konkv.ren<:inių veiksmų, o demokratinio tipo
grup�lėse dėl ilgų svarstymLJ, dvejonių, siekiant ko
kybiškesnitJ rezultah„J. Tačiau kylant išmokimo ly
giui ir autokratinio, ir demokratinio tipo grupelėse
laiko tempai vėl sutntmpėdavo. Mūstį nuomone,
bendro grupinio veikimo tempų trukmei tul'.i. įtakos
lyderiavimo tipas, grupinio veikimo išmokimo lygis
ir ilgalaikis produktyvus grupinis bendravimas.
5. Kalbinės komunikacijos pobūdis. Pirmuosiuo
se eksperimentinio mokymo užsiėmimuose vaikų
demesys daugiau nukreiptas l savo veiksmus. Kal
binis bendravimas pasireiškia nurodymų: 11 Tu palai
kyk k1·epšeŲ" ( p rot okol as Nr. 2), - kito vaiko
veiksmų pristo.bdymo: „Daugiau nebeimkit, kitoms
palikt" (protokolas Nr. 3) arba gin�ų forma: 11Leisk
man daryti. Tu nežinai ką reik daryti" (protokolas
Nr. 6 ). Pasteb&ję šiuos grupinio veikimo trO.kumus,
vaikftms priminėme, kad, norint kartu paruošti gn:1.
žesnes dovanėles, reikia tarpusavyje pasitarti k
dirbti neskubant ir nesipykstant. Ilgesnį laikę dir�
bant kartu, vaikų kalboje atsiranda svarstymai, dve
jonės dėl žaislo pasirinkimo, jų išdėstymo, pasiU�·
lymai dėl �aislo paskidies, estetinės išvaizdos, krei-·
piniai į grupės dalyvius, laukiant patarimo ar prita
rimo. Štai keletas tokio kaibėjimo pavyzdžių. Kristi·�
l4

na: "Kokia maža dovanėlė, gal įdėkim didesnį?"
(ima meškiuką) (p·rotokolas N r. 18). Kristina: "Ką
man dabar paišyti?". G reta: „Obuoliuką pk.šk dide
li" (protokolas Nr. 46) arba „Lapės n ed ėk , sulū
w
!us, bus ne g.r aži dovana" (protokolas Nr. 3). Šie
teigiami kalbėjimo poslinkiai būdingi ir naujomis
grupinio veikimo sąlygomis.
6. Bendr o veikimo d arna. Atskirose gr up el ėse
tiek eksperimentinis mokymas, tiek perkelta. į nau
jas sąlygas savaranki.ška vaikų veikla taip pat ge
rėjo. Per pirmąsias pratybas kai kuriose grupelėse
nebuvo tarpusavio veiksmų derinimo arba atski rų
dalyvių veiksmai (traukia, stumia, plėšia) bei pa
sisakymai buvo agresyvūs: „Nelįsi.;:, trau!-ds, kur
taip suki" (protokolas Nr. 7) arba „Davai, imk, ko
tu žiopsai, ot gausi" (protokolas Nr. 9) Įr kt. Per
keletą užsiėmimų .grupinis veikimas dar nėja, nors
ne visose grupelėse vienodu tempu. Greiėiausiai
grupinis veikimas darnėja trečioje demokratinio tipo
grupelėje, kur dalyvių norai ir p<"geidavimai nepri
mętami iš viršaus, bet surandami visai nauji, gru
pės narių veiksmus veikiantys būdai, kaip tai dat·o
Greta: „šita tinka?" (ima žaislinį kačiuką ir bučiuo
ja du kartus). Grupės dalyviai nustebę susižvalgo
ir pritaria jos pasiQlymui (protokolas Nr. 26). Kaip
rodo tyrimų duomenys, grupinio veikimo mokymas
daro teigiamos įtakos ir keMrtosios, sunkiausiai
�usidarančios� autokratinio tipo . grupelės darniam
veikimui. Cituojame šios grupelės pokalbį. Valdonė:
„Meškiną sunku iškirpti, jęi nori tu kirpk". Jurga:
„Gerai, duok, aš kirpsiu, o tu pie�k" (protokolas
Nr. 43). Grupinės veiklos teigiama emocinė atmo
sfera, didesnis produktyvumas ir grupinio veikimo'
darna bei veikimo tikslumas dažniausiai buvo pa
stebimi tose grupelėse, kur vyravo dr augiš kas fur�k
cijų pasiskir,stymo eiliškumas. Kristina: „Aš rišau,
dabar aš dėsiu". Virga: „Aš dabar gražiai užrišiu" .
. E�idiius: 110 aš skaičiuosiu" (protokolas Nr. 27).
Kiekybiniai mokymo rezultatai pateikiami lente
lėje.
Iš lentelės matome, kaip keitėsi kiekvieno bend
ros veiklos komponento, rezultatai per septynis už15

Veiklos išmokimo ir perkėlimo įvertinimai

( balų

vidurkiai

)

Pratybt� eil. nr.

Veikimo parametrai

l

ll

l III l

IV

l

v

l

VI

l

l

VII

VIII
4,8 .

Pasiskirstymas funk1,5

3,2

3,7

4,2

4,5

4,5

2,0

3,5

4

4

4

4,5

4,5

4,7

!urnas

1,7

3,7

3,5

3,7

3,7

4,5

4,7

3,5

3

3,5

3,7

4

4,5

Veikimo tempai

cijomis
Lyderiavir;nas

3,7

Bendro veikimo tiks4,5

5

4,4

4,2

4,5

4,8

Kalbinės komunikacijos pobūdis

2,5

3,7

3,7

4

4

Bendro veikimo darna

1,7

3,5

3,2

3,7

4

4,2

4,7

4,7'

siėmimus. Be to. šoninėje ( dešinėje pusėje ) grafo
je pateikti duomenys rodo tų pa�ių komponentų
įvertinimų vidurkius per tris kontrolinius patikrini
mus l savaveiksmis žaislų tvarkymas, sveikinimo
aplikavimas, konstruktoriaus detalių sudėjimas ) .
Duomenys rodo. kad išankstinio planavimo ir gru
pinės veiklos išmokimas vyko pagal įgQdžiq forma
vimosi dėsningumus ( rezultatai gerėjo netolygiai ) .
SeptinhĮ pratyb� rezultatus lygindami su veiki
mu naujomis sąlygomis, reikalaujan�iomis nuo
statų ir įgūdžių perkėlimo (VIII grafa ) , pastebime
kai kurių parametrų net šiek tiek geresnius rodik
lius ( išskyrus veikimo laiką ) negu per paskutinį
pi·atybų etapą.
I.švados
1. Tyrimų rezultatai patvirtino mūsų hipotezę,
kad vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikams gali
ma suformuoti kai kurias išankstinio sąmoningo pla
na:vimo nuostatas., mokėjimus veikti kooperuojantis.
Dėl mokymo gerėja santykiai tarp veiklos partnerių,
bendras grupinis veikimas darosi darnesnis, suma'!"
žėja konkur:encinių konfliktinių situacijų ir padaugė
ja tarpusavio kooperacijos veiksmų siekiant visiems
bendro tikslo, formuojasi vaikų asmenybės kolekty
viškosios savybės, auga grupinės veiklos rezulta
tyvumas.
2. Aprašyti grupinės veiklos išmokimo duomenys
·

teidHa teigti, kad, rup inantis vaikų kolektyviškumo
ugdymu ikimokyklinės e įstaigose, reikia s udaryti
daugiau grupinio veikimo ga l imybi tĮ . Pasinaudodami
�io eksperimentinio mokymo patyrimu, mes m ėgins i
me parengti vaiktĮ bendros veiklos koope racinė s
interakcijos formavimo metodinius

pagrindus.
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Summary
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