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Gamtosauga ir H. Gardnerio intelektų teorja
 Kokie stebuklai slepiasi ant žemės ir po žeme? 

Į kelionę kviečia Sliekas.
Sliekas siūlo išmokti susisukti į mazgą, sužinoti ,,
žolės kotletų” (S. Paltanavičius) recepto, išmokti 
draugauti, rūpintis, kitų įdomių dalykų.
,,Po žeme” keliausime kartu su  ugdymo įstaigos 
programos filosofinio pagrindimo vienu iš pagrindų 
- Howardo Gardnerio intelektų teorijos 
natūralistiniu intelektu, Santariškių lopšelyje - 
darželyje vykdytais projektais-
,,Žemė ir jos tyrinėjimai”- Atviros kūrybinės 
dirbtuvės, “Mažasis gamtos saugotojas”

Pastabūs vaikai rado šį mažylį.



Ugdymo įstaigos programa ir intelektų teorija

Darželio programa  remiasi H.Gardnerio filosofija, 
daugialypių intelektų teorija. Programa siūlo“

• “Organizuoti veiklą individualiai, mažose grupelėse 
(“Gera pradžia”), su visa grupe, todėl reikia mokėti 
gerai atpažinti vaiko intelekto tipą, jo gebėjimą 
išspręsti problemą arba kažką sukurti; 

• ugdymą integruoti”

http://santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2016/06/UGDYMO-PROGRAMA-
D.pdf
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“Jie visi dar mažukai’



Vykdytuose projektuose stebime intelektų įvairovės 
teorijos sklaidą

H. Gardneris pateikė „daugialypį intelekto paveikslą“. 
Jis teigia, kad asmuo turi nuo septynių iki devynių 
intelekto tipų, kuriuos galima lavinti visą gyvenimą.
 H. Gardnerio teorijos nustatyti intelektų tipai: 
kalbinis (lingvistinis), loginis (matematinis), vizualinis 
(erdvinis), muzikinis, kinestetinis, tarpasmeninis, 
intrapersonalinis (asmeninis), gamtinis 
(natūralistinis), egzistencinis.



Daugialypio intelekto teorija ir gamtosauga,ekologija
Kaip organizuoti ugdymą, atsižvelgiant į H. 
Gardnerio daugiapypę intelektų teoriją.

Pritaikant H.Gardnerio daugialypio intelekto 
teoriją, siūloma vadovautis 6 žingsniais:

1 žingsnis: Daugialypio intelekto teorijos pristatymas

2 žingsnis. Mokytojo intelekto tipų visuma (profile)

3 žingsnis. Besimokančiųjų intelekto tipų visuma (profile)

4 žingsnis. Planuojamų naudoti metodų analizė

5 žingsnis: Pamokos/veiklų planavimas

6 žingsnis: ĮgyvendinimasSliekai gyvena grupėje.



Gamtosauga ir intelektų teorija
●    Paprastai asmenybė atsiskleidžia per kelis minėtus 

intelekto tipus, nes kiekvienas turime kitokią 
intelekto tipų visumą (profile). 

●    Per asmens talentus, gabumus, hobius, pomėgius 
išryškėja jo savitumas. Mokytojas, pritaikydamas 
H. Gardnerio teoriją praktiškai, atranda 
besimokančiųjų prigimtinius intelektus ir „žadina 
miegančius“.                          

● Naudojant įvairius mokymo metodus, galima 
sukurti autentišką mokymosi patirtį 
besimokantiesiems, skatinti jų dalyvavimą ugdymo 
procese, pagerinti jų pasiekimų rezultatus. 
Besimokantieji jaučia pasitenkinimą mokydamiesi 
jiems tinkamiausiais būdais, kadangi jie naudoja 
savo stipriąsias savybes, labiau pasitiki savimi, 
jiems nereikia prisitaikyti prie mokytojo metodų.Vaikai be streso skaičiuoja, matuoja.



Gamtosauga ir intelektų teorija

● Natūralistinis intelektas atskleidžia žmogaus gebėjimą 
stebėti ir suvokti skirtumus tarp atskirų gyvųjų būtybių 
rūšių (augalų, gyvūnų) bei analizuoti gamtos objektus, 
reiškinius, procesus. Šio tipo intelektas padeda žmonėms 
pažinti ir suvokti gamtos dėsnius bei nustatyti ryšius tarp 
atskirų gamtos reiškinių. 

● Vaikai, turintys šio tipo intelektą, jaučia didelį potraukį 
aplinkos ir pasaulio pažinimui, dar labai ankstyvame 
amžiuje rodo prieraišumą gyvūnams.

● Juos paprastai domina pasakojimai, pokalbiai, televizijos ir 
radijo laidos apie gyvūnus ir įvairius gamtos reiškinius. Jie 
taip pat lengvai įsimena apibūdinimus, pavadinimus, 
kategorijas ir duomenis apie gamtinius objektus ar jų rūšis. 

Vaikai sužino daug naujų dalykų, mokosi rūpintis pasauliu, kurio 
nemato, nepažįsta: rūpinasi, kad sliekams netrūktų drėgmės, 
studijuoja sliekų meniu.



Gamtosauga ir natūralistinio intelekto teorija
 Natūralistinio tipo vaikai domisi:

●  Gyvūnais ir augalais – jų globa ir apsauga, anksti 
išreiškia rūpestį ir suinteresuotumą saugoti ir tausoti 
nykstančias gyvūnų ir augalų rūšis. 

● Itin stipriais, išlavėjusiais natūralistinio intelekto 
gebėjimais pasižymi šių specialybių atstovai: 
girininkai, botanikai, biologai, veterinarai bei 
aplinkos apsaugos ekspertai.

●  Yra pastebėta, kad ryškus natūralistinis intelektas 
padeda jo savininkams pastebėti, išskirti iš aplinkos 
pavienius objektus, reiškinius, jų detales. 

● Tokie žmonės žino augalų ir gyvūnų rūšis, mėgsta 
juos klasifikuoti. 

Vaikai žaidžia  žaidimą - “Surask skirtumus”



Gamtosauga ir natūralistinis intelektas 

• Kartais vaikai pareiškia ypatingą 
susidomėjimą tokiomis mokslo sritimis ( 
vėliau, mokykloje) kaip biologija, zoologija, 
botanika, meteorologija, paleontologija ar 
astronomija.

Projekto kaliforniniai sliekai grupėje gyveno apie 2 
savaites, vaikai sliekais rūpinos: purškė vandenį, 
maitino, sužinojo daug naujo.



Gamtosauga ir natūralistinis intelektas 

Projektų metu vaikai stebėjo, kaip 
keitėsi terariumai.



Gamtosauga ir natūralistinis intelektas 

Vaikams gamtoje kyla noras 

 stebėti, tyrinėti, atrasti joje inovacijų bei ramybę ir 
poilsį, nuolat kelti klausimus kodėl?,

kam? ir ieškoti atsakymų – tai būdinga natūralistiniu 
intelektu pasižyminties žmonėms. Jie

išsiskiria: pagarba ir meile gamtai, jos sukurtiems 
turtams, noru saugoti ir globoti gyvūnijos

ir augalijos pasaulį, išradinėti naujas augalų ar 
gyvūnų veisles.

Vaikai studijuoja sliekų meniu. Kodėl sraigė nuolat išlipdavo 
ir apgrauždavo vaizdinę medžiagą? (mėgsta popierių). Kodėl 
sliekams blogai įtin smarkus lietus (sliekai kvėpuoja visu 
kūnu ir paskęsta).



Gamtosauga ir natūralistinis intelektas 

“Sliekų namų” atidarymai - projektas “Žemė ir jos tyrinėjimai” Gyveno: Kaliforniniai sliekai, suvežti iš įvairių 
apylinkių).



Gamtosauga ir natūralistinis intelektas 

 Dviejų projektų terariumai.



Gamtosauga ir natūralistinis intelektas 

Sliekų “virusas” -  
“Šermukšniukų” grupėje 
sliekai gyveno su 
pertraukomis apie pusantrų 
metų. “Gyveno “sliekų 
gumulas”, kaip sakė vaikai.



Vykdytuose projektuose “Žemė ir jos  tyrinėjimai”, “Mažasis 
gamtos saugotojas” skleidėsi ir kiti intelekto tipai.
Jau minėtasis natūralistinis

Sliekai vaikams rodė, kad iš įvairių vietų žemės skiriasi: mokėsi naujų sąvokų juodžemis, durpės, priemolis, molis, 
smėlis, žemė tinkama dirbti, netinkama dirbti ir t.t.t



 Kalbinis - mokėsi naujų žodžių, teriminų, interpersonalinis - per santykį su gamta atranda save.

Karlina:  sakė, kad labai patiko “maišyti košę”.



Tarpasmeninis (darbus atliko porose), erdvinis (apipavidalino “sliekų namelius”).

Lavinami kiti intelekto tipai: “Piešti ant akmenų - vienas malonumas” - sakė Amelija.



Kinestetinis (susiriesti/”susirišti” į  vairius mazgus), kalbinis (išmokti išradingai pateikti gamtinę 
medžiagą (ką valgo sliekas)

Belekaip patiko mazgus rišti! Buvo lengva - iškart pavyko! 

Buvo linksma, geras jausmas ir mano brolis taip moka.

Aš norėjau, bet man nelabai patiko, nes buvo sunku, labai skaudėjo viską...

Matas atnešė žolės, 
žolės kotletams, 
sakė, tik tik be 
seilių, geriau 
kotletus maišyti su 
vandeniu



Matematinis - loginis, natūralistinis. 

Vaikai liniuotėmis matavo augalo šaknis, augalo dydį, stebėjo 
savaime išaugusius augalus, juos prižiūrėjo. Susipažino su 
augalus padedančiais prižiūrėti prietaisais: anemometru, 
vėjarode, drėgmės, temperatūros  matuokliu.



Matematinis- loginis, erdvinis Sliekas vaikus mokė prietaisus pasigaminti patiems. 



Į projektus aktyviai įsitraukė tėveliai

Tėveliai: atspausdino žemės modelį, parūpino 3D rašikliais, atspausdino 
Pteranodono, skraidančio roplio, gyvenusio kreidos periodu, atspaudą, pravedė mokymus.



Negali  rūpintis tuo, ko nepažįsti.

H. Gardneris:  (Gardneris,1999) ,,..norėtųsi, kad 
vaikai suprastų pasaulį ne todėl, kad pasaulis yra 
žavus ir žmogaus prigimtis yra žingeidi, kad jie 
suprastų jį tam, kad būtų pasiruošę padaryti 
pasaulį geresniu”.

Negali  rūpintis tuo, ko nepažįsti.

“Vaikai domisi tuo, ką pažįsta, myli ir 
rūpinasi tuo, ką žino, mato iš arti”. S. Paltanavičius, 
2018



Ačiū už dėmesį.

Sliekai įlenda iki 2 m.gylio į žemę. Projekto metu 
atsiradę: širšių lizdai, laukinių bičių korys, cikadų 
išnaros. 



Naudota:
http://forvardas.lt/h-gardnerio-intelektu-ivairoves/

https://www.google.com/search?q=H.%20Gardn
erio%20intelektu&tbm=isch&hl=lt&tbs=rimg:CVX
XuWBmbYfIYQ7S1IkYCOnD&sa=X&ved=0CBs
QuIIBahcKEwiomMv6vontAhUAAAAAHQAAAA
AQNg&biw=1017&bih=603#imgrc=TKXwQ7VxI2
or_M&imgdii=8IcWRZLEodnU3M


