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VAIZDUOTĖ. KAS TAI? 
 

Vaizduotė yra viena iš mąstymo formų (Grendstad N.M.,1999). Vaikų mąstymo neturėtume 
laikyti neišlavinta, paprastesne suaugusiųjų mąstymo forma. Vaikų mąstymas yra kitoks. Jis kai kuo 
net pranoksta tipišką suaugusiųjų mąstymą. Vienas šių skirtumų – vaizduotė, sukurianti pagrindą 
kitoms mąstymo formoms (Eganas K,1988). Mūsų vaizduotė –  tai virtuali realybė, kurioje galime 
sukurti viską, ko tik mums reikia (Ulevičienė R., 2002). Racionaliam mąstymui būdingas logiškas 
svarstymas, o tai, kas vyksta vaizduotėje, gali peržengti įprastas logikos ribas. Vaizduotėje logika 
tarsi neegzistuoja. T. Hughes (1988) vaizduotę apibūdina kaip gebėjimą sukurti ir išlaikyti mintyse 
vaizdą, ,,paveikslą“ to, apie ką galvojame. Tai ir yra bet kokio mąstymo pagrindas, todėl išlavinta 
vaizduotė svarbi kiekvienam žmogui. Vaizduotė yra stulbinamai stipri jėga. Tai gebėjimas 
sąmoningai kurti naujus vaizdinius, garsus, jausmus. Vaikai nuo mažens pasižymi lakia vaizduote ir 
įgimtu kūrybingumu. Tačiau bėgant laikui ir veikiant vaizduotę slopinantiems šoriniams 
veiksniams, šios savybės silpsta. Vaizduotė – tai ne tik gebėjimas kurti fantastines situacijas, 
vaizduotė gali mums padėti atrasti ir sukurti ką nors visiškai naujo, padeda kuriant, sprendžiant 
problemas. Kartais vaizduotė tampa būdu tvarkytis su sunkiais jausmais, tapti empatiškesniems 
(geriau suprasti kito žmogaus jausmus). Vaizduotėje galima praktikuotis tokiose situacijose, kuriose 
realiai treniruotis neturime galimybės (Rodaris D., 2001). Vaikai vaizduotės dėka gali persikelti į 
kitas erdves, tapti tuo, kuo realiai nėra. 

 



VAIZDUOTĖS IR KŪRYBIŠKUMO SĄSAJOS 
 
 Atliktų tyrimų ir stebėjimų duomenimis, vaizduotė ima reikštis baigiantis antriesiems vaiko 
gyvenimo metams (2,5 – 3 m.) ir yra kūrybiškumo šaltinis. Vaizduotė padeda kūrybiškumui 
pasireikšti, nes joje gali gimti neįprasti vaizdai, scenarijai, idėjos. Dauguma vaikų mėgsta 
įsivaizduoti nebūtus dalykus ar įvykius. Jų vaizduotė turtingesnė, lakesnė negu suaugusiųjų. Vaikai 
,,dirba“ įsivaizduojamais įrankiais, įveikinėja slibinus, bendrauja su ,,nematomais“ draugais. Nuo 3 
iki 7 metų vaiko vaizduotės ribos dar labiau plečiasi. Vaikui, kurio vaizduotė pakankamai laki, iš 
pirmo žvilgsnio paprasti daiktai gali virsti naujais atradimais ir naujais kūrybiniais sumanymais. 
Vaiko vaizduotėje durys gali virsti supynėmis, o siena – dideliu ,,popieriaus lapu“ piešimui ir 
panašiai. Išlaisvinta vaizduotė – esminė kūrybiško žmogaus savybė, nes tik jos dėka vaikas ir 
suaugęs gali susieti žinias ir patirtį, planuoti, kurti naujus ir originalius dalykus, išbandyti save 
įvairiose veiklose ir vaidmenyse, su aistra bei noru atlikti daugybę kitų jo gyvenimą visomis 
prasmėmis praturtinančių dalykų. Kaip tik vaizduotė ir sudaro kūrybinės veiklos pagrindą 
(Bodrova E., 2003).  
 
KODĖL SVARBU LAVINTI VAIZDUOTĘ 
 

Lavindami vaizduotę, leidžiamės į tokį pasaulį, kuriame viskas įmanoma. Tai visų įmanomų 
galimybių pasaulis. Apie tai kalbėjo didieji mokslininkai. Dauguma įgyvendintų išradimų, kuriais 
dabar naudojamės, kažkada atrodė tik nerealūs vaizduotės vaisiai. Pavyzdžiui, Albertas Ensteinas 
realiatyvumo teorijos suformulavimą priskyrė vaizduotės galiai. Garsus vokiečių chemikas 
Augustas Kekulė atrado benzeno molekulės struktūrą tik dėl to, kad pradėjo regėti vizijas, 
neatitikusias mokslinių schemų. Vaizduotė mus išlaisvina iš paprasto suvokimo – teigia filosofas, 
rašytojas, vaizduotės ir kūrybingumo tyrinėtojas Kristupas Sabolius (2018).  

Vaizduotės lavinimas itin svarbus šiuolaikinei vaikų kartai, daug laiko praleidžiančiai prie 
kompiuterių, telefonų ir televizorių ekranų – pačių didžiausių ir greičiausiai veikiančių vaizduotės 
naikinimo įrankių. Technologijų amžiuje, turime iš naujo pramankštinti vaizduotės ir kūrybiškumo 
raumenis, neleisti jiems aptingti. Žmonės dažnai pamiršta, kokia stipri jų vaizduotė, kiek daug ji 
gali pakeisti. Kad ji pagyvėtų, turime išmokti dozuoti technologijas, o kartais – gyventi visiškai be 
jų (Sabolius K.,2018). Turime stabdyti vaizduotės slopinimo ir skurdinimo procesus ir kuo skubiau 
sudaryti sąlygas ir  padėti turtinti bei visais būdais lavinti vaikų vaizduotę.   
 
KAIP LAVINTI VAIKŲ VAIZDUOTĘ 
 
 Svarbu leisti vaikams kartais panuobodžiauti, neužpildyti jų visos dienos veiklomis. 
Labiausiai reiktų be reikalo vaizduotės neslopinti – leisti vaikui daug žaisti, ypač ikimokykliniame 
amžiuje. Duoti vaikui pasirinkti, kaip jis nori žaisti, netaisant jo (pvz., jei vaikas žaidžia, kad 
arklys valgo akmenis, nereikėtų pataisyti, kad iš tiesų jis valgo šieną – vaikas tai sužinos 
besimokydamas). Šiandien vaikai vis daugiau laiko praleidžia prie televizoriaus ir kompiuterio 
ekranų. Animaciniuose filmukuose personažai turi iš anksto sugalvotus vardus, charakterius, kitas 
savybes, o tai visiškai nelavina vaizduotės. Kurti savas istorijas, improvizuoti ir svajoti – 
nepalyginamai naudingiau. Vaikas savo mintyse gali sukurti neįtikėtinus vaizdinius, jei tik bus 
palankios sąlygos vaizduotei ir kūrybiškumui pasireikšti. Tėvai ir pedagogai turėtų priimti vaikų 
idėjas ir jų nekritikuoti, nes toks suaugusiųjų elgesys slopina vaiko pasitikėjimą savimi, menkina 
savivertę ir norą kurti bei svajoti ateityje. 
 
 



VAIZDUOTĘ SKATINANTYS VEIKSNIAI 
 
• Laisvi nekontroliuojami žaidimai ir žaismė. 
 Žaidimas yra pagrindas, nuo kurio vėliau atsiskiria visos vaikų meninės veiklos formos. 
Laisvai žaisdamas vaikas jas sujungia. Jis vienu metu piešia ir pasakoja istoriją. Vėliau ima žaisti 
kurdamas ne tik tekstus savo žaidimo personažams, bet ir žaidimo dramaturgiją. Ir tai dar ne viskas. 
Kur reikia, jis padainuoja, muzikuoja, šoka. Kiekviena šių veiklų atskirai neturi jokios meninės 
vertės, tačia tai jau yra kūrybinis procesas (Vygotskis L., 1930; Bodrova E., 2003). Filosofas 
Kristupas Sabolius, tyrinėjantis vaizduotę ir kūrybingumą taip pat teigia, kad vaizduotę skatina 
žaidimas. Ką tik gimęs žmogus dar nėra ,,instaliuotas“ į socialinę aplinką. Jis dar nežino, kaip jam 
reikia elgtis, ką privalo daryti, todėl be perstojo eksperimentuoja, bando tai, kas mums atrodo 
kvaila, nerūpestinga, žaisminga. Kaip tik žaismės ir žaidimo klausimas čia pats svarbiausias. 
Žaismė, kaip yra pastebėjęs Nobelio premijos laureatas Johanas Huizinga, yra daug senesnis 
dalykas nei kultūra. Žaidžia gyvūnai, nors žmonės jų visai nemokė to daryti. Vaikų irgi nereikia 
versti žaisti, jie tai daro iš prigimties. Tai, ko juos išmokome, yra veikiau žaidimai – su savo 
taisyklėmis ir tikslingumu. Tuo tarpu žaismėje nėra jokių išankstinių taisyklių, tai laisva veikla, ji 
nesusijusi su reikmėmis, tikslingumu. Žaismė yra kūrybingumo pagrindas – nes žaidžiant 
patiriama laisvė. Vaikams tai įgimta, bet išėję į mokyklą tampame pragmatiškesni, vis labiau 
orientuoti į rezultatą, o ne į procesą, todėl prarandame savaiminį malonumą, kurį teikia panirimas į 
žaismę. Kūrybinė vaizduotė yra tiesiogiai susijusi su laisva žaisme. Jos tikrai nereikia mokyti 
vaikų, tačiau būtina ją naudoti, kad nepamirštume. Tai galima palyginti su plaukimu. Vos gimę 
kūdikiai dar moka plaukti, tačiau jeigu jiems nesuteikiame galimybės iš karto panirti į vandenį, 
praranda šį gebėjimą. Tada tenka mokytis iš naujo. Kurti galime visi, tik dažnai apie tai esame 
pamiršę. 
 
• Žaidimai  su laisvomis, neįpareigojančiomis detalėmis. 
 Nuo 3 iki 7 metų vaiko vaizduotė dar labiau plečiasi ir šiame etape labiausiai dominuoja 
žaidimai. Būtent žaisdami vaikai mokosi suvokti, atsiminti, būti dėmesingi ir išreikšti emocijas. 
Todėl labai svarbus įrankis vaiko vaizduotės lavinime – tai žaislai. Kuo mažiau žaislas daro pats, 
tuo labiau jis skatina vaikus pasitelkti vaizduotę. Būtent todėl pasaulyje išpopuliarėjo milžiniškų, 
bet lengvų ir įvairiausiais kampais jungiamų detalių rinkiniai, iš kurių vaikai turi galimybę, 
pasitelkę vaizduotę ir kūrybiškumą,  susikurti vis kitus žaislus ir objektus. Tokie žaislai kaip 
kaladėlės, molio ir purvo tešla, netradicinės lipdymo medžiagos, įvairūs akmenėliai, gamtinė 
medžiaga, atsitiktiniai buityje naudojami daiktai yra vieni geriausių vaizduotę lavinančių žaislų 
namuose.  
 
• Žaidimas kartu su vaikais. 
 Vaikui augant, psichologai pataria skirti ne vis daugiau pinigų naujiems žaislams, bet laiko 
pabūti ir pažaisti drauge su vaikais. Tėvai su mažyliais gali kartu statyti dėlionę, žaisti stalo 
žaidimus ir strateginius žaidimus. Tai padeda vaikui mokytis spręsti problemas, kurti savo istoriją, 
improvizuoti, lavina vaizduotę, ugdo kūrybiškumą. Maža to, stalo žaidimai suvienija šeimą 
linksmam geram laikui, padeda susikoncentruoti, todėl yra nepakeičiami vaiko raidai. 
 
• Patirtinė laisva procesinė dailės veikla. 
  Atsižvelgiant į vaiko amžių parinktos kuo įvairesnės dailės raiškos priemonės 
(nestandartinio dydžio popieriaus ar medžiagos atraižos, įvairios mentelės, įvairūs daiktai 
atspaudėliams ir pan., savo gamybos lipdymo masės, savadarbiai dažai), būdai (pirštukų tapyba, 
procesinė dailės kūryba -  varvinimas, liejimas, taškymas ir pan.), suteikia vaikams sąlygas ir 



daugiau galimybių laisvai kurti. Spontaniška, intuityvi dailės veikla, paremta patirtiniu procesu, 
skatina realaus pasaulio autentiško suvokimo refleksiją grafinėje raiškoje. Eksperimentuojant 
įvairiomis netradicinėmis dailės raiškos priemonėmis ir būdais, aktyvinama vaizduotė, skatinamas 
kūrybiškumas. Galėdamas laisvai piešti, tapyti, eksperimentuoti be jokių suaugusiųjų lūkesčių bei 
nurodymų, vaikas susikuria savą vidinį pasaulį ir kartu pateikia neįtikėtinai įspūdingą išorinio 
pasaulio interpretaciją (Czisch, 2007). Labai svarbus suaugusiųjų palaikymas, pagarba ir dėmesys 
vaiko kūrybai. Visa tai skatina pasitikėjimą savo jėgomis, skatina drąsius sprendimus ir smalsumą 
veikti bei atrasti. 
 
• Knygų skaitymas vaikams. 
 Mokslininkai ištyrė, kad reguliarus, vos 30 min. trukmės knygų skaitymas per dieną lavina 
vaikų kūrybiškumą ir vaizduotę. Net patys mažiausieji, besiklausydami mamos ar tėčio skaitomos 
pasakos, mintyse kuria vaizdinius, siekiančius kur kas toliau, nei skaitančiojo ištarti žodžiai. 
Geriausias vaizduotės ,,treniruoklis“ – knyga su kuo mažiau paveikslėlių. Paveikslėliai trukdo 
vaizduotei, nes pateikia aiškią ir tik vieną teksto interpretavimo versiją. ,,Vaikui knygos nereikia, 
vaikui reikia jam skaitančio knygą nepraradusio arba turinčio išlaisvintą vaizduotę suaugusio 
žmogaus, kuris skaitydamas užduotų vaikui provokuojančius klausimus“ (Sigutė Ach., 2016). Vaikų 
vaizduotę išlaisvina atviri, neturintys atsakymo variantų klausimai, skatinantys veikti vaikų mintis 
netikėtomis kryptimis. Skaitant pasaką, galime klausti vaiko, kaip jis įsivaizduoja vieną ar kitą 
veikėją, kaip jie atrodo ir panašiai. Klausimai: ,,Įsivaizduok, jeigu...?“, ,,Kas nutiktų, jeigu...?“ ne 
tik puikiai sužadina minčių srautą, bet ir suteikia galimybių patiems kurti.  
 
• Vaiko pažintinių gebėjimų žadinimas. 
 Vaikų vaizduotės lavinimas neturėtų būti vertinamas atsainiai. Skaitymas, naujos patirtys ir 
kelionės tikrai padės plėsti vaizduotės ribas. Juk kartais vaizduotė yra svarbesnė net už žinias. 
Žinios yra ribotos, o vaizduotė gali apimti visą pasaulį ir pasiekti kosmosą. Juk ji ir padėjo sukurti 
visus dalykus, kuriuos turime ir naudojamės dabar. Tai, ką žmonija sukurs ateityje, taip pat bus 
dabartinės vaizduotės ir kūrybos vaisiai. Todėl vaikams labai svarbūs ir tiesioginiai įspūdžiai bei 
naujos patirtys. Kelionės, parodų, koncertų, spektaklių, muziejų ir kitų pažintinių vietų lankymas 
padeda turtinti, žadinti, kurstyti vaizduotę. Kuo daugiau vaikas patirs ir pažins, tuo platesnis bus jo 
vaizduotės laukas. Žinoma, kiekvieno vaiko vaizduotė ir kūrybiniai gebėjimai skirtingi, todėl 
vaizduotės lavinimas, atsižvelgiant į vaiko poreikius bei gebėjimus yra labai svarbi jo kūrybiškumo 
ugdymo proceso dalis.  
 
 
VAIZDUOTĘ SLOPINANTYS VEIKSNIAI 
 
• Nepatenkintas smalsumas. Nekūrybingi ar pavargę tėvai. 
 Žinoma, kad vaikai mokosi iš tėvų – tai akivaizdi tiesa. Tačiau, dažniau vaikai turi ne 
nekūrybingus, o pavargusius tėvus. Tai milžiniška socialinė problema, visuotinis reiškinys, kurį 
nesunku pastebėti visuose pasaulio kraštuose. Žmonės dirba, siekia karjeros, mėgina paklusti 
socialinės aplinkos reikalavimams, kol pavargsta gyventi. O tuomet vaiko noras žaisti tik sukelia 
erzelį. Neretai, pavargusiems nuo gyvenimo tėvams, tampa nelengvu uždaviniu užauginti kūrybišką 
vaiką. Jiems tenka nuolat atsakinėti į begalinius, o kartais sunkius, kūrybingų atsakymų 
reikalaujančius klausimus, pvz., ,,ką pusryčiams Afrikoje mėgsta valgyti zebras?“ Tėveliai, prislėgti 
rūpesčių, nei žino, nei nori žinoti, ką tie zebrai ėda. Čia ir iškyla dilema: baisu nuslopinti savo vaiko 
smalsumą, tačiau kartais tiesiog negalime, nemokame ar nenorime jo išklausyti, pabandyti atsakyti 
ar paskatindami vaizduotės tėkmę. 



 
• Kontroliuojamas žaidimas. 
 Kontroliuojamas žaidimas, kai nurodoma vaikui kaip jis turi žaisti, slopina vaizduotę, 
kūrybiškumą, smalsumą, riboja veikimo laisvę.  
 
 
• ,,Protingi“ žaislai. 
 Dabartiniai žaislai yra paruošti ,,galutiniam naudojimui“, todėl neskatina vaiko vaizduotės ir 
greitai pabosta. Jei žaislas turi dvidešimt mygtukų, kuriuos paspaudus atliekamas tam tikras 
veiksmas, vaikui neprireiks pasitelkti savo kūrybiškumo.  
 
• Į rezultatą orientuota dailės veikla. 
 Kai vaikui nurodoma kaip kažką nupiešti. Pvz. visi vaikai darželio grupėje privalo nupiešti 
vienodus medžius pagal tam tikrus lekalus, saulės būtinai turi būti su tam tikru skaičiumi spindulių 
ir geltonos, o dangus mėlynas. Visiškai slopinama vaiko vaizduotė bei kūrybiškumas. Kyla įtampa, 
baimė blogai atlikti tikslią užduotį, ugdosi nepasitikėjimas savo jėgomis. 
 
• Animaciniai filmukai. 
 Racionaliam mąstymui būdingas logiškas svarstymas, sukuriantis ribas. Tai, kas vyksta 
vaizduotėje yra daug plačiau, mintis gali peržengti šias įprastas logikos ribas. Vaizduotėje logika 
tarsi neegzistuoja. Skirtingi tyrimai rodo, kad animaciniai filmukai neskatina vaizduotės lavinimosi. 
Animaciniuose filmukuose pateikiami personažai turi iš anksto numatytus charakterius, pomėgius, 
simbolius ir kitas maksimaliai apibrėžtas savybes, todėl neskatina vaikų pasitelkti savo kūrybinių 
galių, o priešingai – jas slopina.  
 
• Nepagarba vaikui ir jo veiklai. 
 Kai kalbantis, pasakojantis vaikas neišklausomas, nuolat pertraukiamas, neleidžiant jam iki 
galo išdėstyti savo minčių. Kai raginamas greičiau pasakyti ką norėjo. Kai nuolat netikėtai 
nutraukiamas vaiko žaidimas, neleidžiama laisvai būti savo vaizduotės pasaulyje žaidimų metu. Kai 
vaiko kūryba kritikuojama ir pan.  
 
• Nuolatinis IT naudojimas 

Dažnai patys tėvai užkerta kelią vaiko vaizduotės lavėjimui pasirinkdami lengviausią vaiko 
užimtumo sprendimo kelią nuolat duodami žaisti telefoną ar planšetę. Viena vertus, šios 
technologijos padeda vaikams ugdytis kai kuriuos gebėjimus, tačiau ilgainiui vaizduotei ir 
kūrybiškumui tai kenkia. Kompiuteriniuose žaidimuose yra manipuliuojama jau paruoštais 
šablonais, nėra jokios galimybės betarpiškai patirti pasaulio visais pojūčiais. 
 
 
VAIZDUOTĖS LAVINIMO BŪDAI 
 
• Apžiūrėkite su vaiku kokią nors vietą, objektą, tarsi matytumėte pirmą kartą, stengdamiesi 
pastebėti tai, ko anksčiau nepastebėjote. 
 
• Paprašykite vaiko apibūdinti kokį jam gerai žinomą dalyką, veiksmą ar daiktą.  
 
• Paprašykite vaiko sukurti pasaką apie kokį nors daiktą, pvz. šaukštą. 
 



• Skaitykite knygas smulkmeniškai įsivaizduodami ir įvardydami kaip atrodo aplinka, veikėjai. 
 
• Paprašykite atpažinti įvairius daiktus liečiant ar tik iš jų kvapo. 
 
• Bandykite kiekvienam skoniui, garsui išrinkti spalvą. 
 
• Kartu su vaiku stebėkite debesis, jų formas ir ieškokite panašumų su gyvūnais. 
 
• Darykite įvairių daiktų dažų atspaudus ir įžvelkite juose kažką prasmingo. 
 
• Skatinkite kurti savo muziką, išgaudami garsus akmenėliais, savo kūnu ar kitais netradiciniais 
instrumentais. 
 
• Pieškite, kurkite įvairiomis netradicinėmis priemonėmis, netradicinėse erdvėse, neįprastais būdais.   
 
• Pabūkite su vaiku tyloje, klausydami aplinkos garsų ir aptarkite ką girdėjote. 
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