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Patyriminis ugdymas

Žaislai ir pramogos praeityje

Vaikai ir suaugusieji apie praeitį mąsto skirtingai, todėl mes savo patyriminio ugdymo 

užsiėmimų metu domėjomės vaikų gyvenimu senovėje, viduramžiais ir naujaisiais laikais. 

Pasigaminome  viduramžių medinį žaislą-pinokį, patys išbandėme senuosius žaidimus 

piliavietėje.

O dabar apie viską iš eilės.



Senovės epocha

Pilies muziejus: šachmatai(4), žaidimų kauliukas(5).



Viduramžių epocha

Pasigaminome  gimnazijos technologijų kabinete 

viduramžių medinį žaislą-pinokį.



Viduramžių epocha 

Nagrinėjome istorinius šaltinius – iliustracijas, kuriose suradome daug įvairių žaidimų:

 Rato/lanko ridenimas su pagaliu

 Vaikščiojimas ant kojūkų

 Gaudynės

 Virvės traukimas 

 Kautynės su pagaliais

 Slėpynės

 Akmenukų ridenimas

 Kas ilgiau išsilaikys ant gulsčių statinių

 Druskos svėrimas



Viduramžių epocha

Pilies muziejuje dalyvavome edukacijoje „Viduramžių pramogos ir žaidimai“, kur patys 

išbandėme senus žaidimus, kurie būdavo žaidžiami patalpų viduje: 

 Žiedo (pasagų) metimas ant kuolo 

 Kamuoliuko gaudymas taurele

 Dviejų pagaliukų, surištų virvele, žaidimas (sukti iki vidurio iš abiejų pusių: laimi tas, kas 

greičiau susuka)

 Pagalio atėmimas (du žmonės sėdi ant žemės vienas priešais kitą, per vidurį suglaudę 

pėdas rankomis laiko skersai pagalį: laimi tas, kas pagalį nutraukia į savo pusę)

 Kalavijo laikymas (išlaikyti stačią kalaviją, kai ranka 90 laipsnių kampu: laimi tas, kas išlaiko 

ilgiausiai)



Viduramžių epocha



Viduramžių epocha



Viduramžių epocha



Viduramžių epocha

Pilies muziejuje dalyvavome edukacijoje -šešėlių teatre.





Naujųjų amžių epocha 

Nagrinėjome istorinius šaltinius – iliustracijas, kuriose suradome daug įvairių 
žaidimų:

 Gaudynės 

 Slėpynės 

 „Akla višta“

 Žiedo dalinimas

 Skudurinių lėlyčių gamyba

 Vaikščiojimas ant rankų

 „Sekretų“ darymas

 Žiužio mušimas



Išvados

 Vaikai praeityje, nors turėjo mažai laisvo laiko nuo darbų, žaidė įvairius 

žaidimus

 Praeities žaidimai buvo orientuoti jėgos, miklumo, taiklumo ugdymui

 Žaislus gamino tėvai arba patys vaikai 

 Dažniausiai žaislai buvo gaminami iš medžio


