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Bricks 4 Kidz® programa, skirta vaikams sukurti nepaprastą atmosferą,
kur vaikai mokosi, stato ir žaidžia su LEGO® kaladėlėmis.

Klasės skirtos mokyti S.T.E.M. (mokslo, technologijų, inžinerijos ir
matematikos) pagrindus.

Edukacija pagrįsta mūsų patentuotų modelių planais, skirtais įkvėpti
būsimus inžinierius ir architektus.

https://www.youtube.com/watch?v=I-JjR8pymZk



Bricks 4 Kidz® yra ugdymo ir užimtumo sistema sukurta JAV, sėkmingai
veikianti 47 šalyse jau daugiau nei 12 metų.

Programa nuolat tobulinama ir papildoma pasitelkiant pasaulinę patirtį.

Naudodamiesi LEGO® kaladėlėmis, kompanija suteikia vaikams linksmų
ir įdomių edukacinių žinių.

Mes tikime, kad vaikai mokosi geriausiai per veiklą, kuri skatina jų
smalsumą ir kūrybiškumą.



Mūsų tikslai

ü Įdiegti	inžinerijos	ir	architektūros	principus.		Išnaudoti	visas	keturias	
S.T.E.M.	koncepcijas;	mokslą,	technologijas,	inžineriją	ir	matematiką.	

ü Padidinti	bendrąsias	žinias	per	diskusijas,	susijusias	su	kiekvienu	
modeliu.

ü Plėtoti	socialinius	/	emocinius	įgūdžius,	tokius	kaip	kantrybė,	
komandinis	darbas	ir	bendravimas.

ü Gerinti	smulkius	ir	didelės	motorikos	įgūdžius,	nes	vaikai	dirba	su	
mažais	komponentais.

ü Naudoti	daugybę	mokymosi	būdų,	kad	vaikai	galėtų	įsitraukti	į	
vizualinius,	kinetinius,	tarpasmeninius	ir	garsinius	mokymosi	stilius.	



Mūsų paslaugos skirtos 3-12 metų vaikams

Mūsų programos suteikia saugią, atsipalaidavusią mokymosi aplinką su kvalifikuotais
mokytojais, kurioje skatinama iniciatyva ir saviraiška.

Specialiai suprojektuoti projektų rinkiniai ir teminiai modeliai suteikia vaikams galimybę
spręsti problemas ir džiaugtis, kaip viskas veikia, tuo pat metu linksmintis ir socializuotis
nekonkurencingoje atmosferoje.



Būreliai darželiuose 3-4 metų vaikams

Bricks	4	Kidz®	programos	pavyzdys:	
https://www.youtube.com/watch?v=86HcJ8DgATw

Vaikų	akys	įsižiebs,	nuo	ryškių	spalvų	DUPLO®	kaladėlių	masyvo!	

Praktikuodami	ikimokyklinio	ugdymo	įgūdžius,	kartą	per	savaitę	vaikai	kuria	modelį ir	
mokinasi	pažinti	pasaulį.	Kiekvienas	užsiėmimas,	kitas	modelis!



Būreliai darželiuose 3-4 metų vaikams
Būrelio eiga:
Ø Pasisveikinimas	ir	lankomumo	sutikrinimas (5	min).	
Ø Temos pristatymas,	diskusija klausiant ir atsakant.	Pilno modelio pavyzdžio parodymas.	

(5	– 10	min)
Ø Modelio statymas porose bei išmoktos raidės nupiešimas,	nuspalvinimas (15	– 20	

min).	Mokytojas padeda,	jei reikia pastatyti modelį.
Ø Laisvas žaidimas,	kūryba su pastatytu modelio ar Lego	kaladėlėmis.	Kol vaikai žaidžia

mokytojas tęsia diskusiją apie tos dienos raidę.	Suskaičiuoja kiek kaladėlių sudaro ją.
Ø Susitvarkymas ir atsisveikinimas (5	– 10	min)	su daina ar eilėraščiu.	

Grupėje	vienas	kvalifikuotas	mokytojas	dirba	su	10-14	vaikų.	Pamokos	trukmė	– 45	min.	
Pamoka	vyksta	vieną	kartą	savaitėje.	Būrelio	mėn.	mokestis	– 25	eur.



Būreliai darželiuose 3-4 metų vaikams
Bricks	4	Kidz®	būrelio	3-4	m.	vaikams	pavyzdys		– RAIDĖ	Dd,	DUCK.

Tikslai:
Atpažinti raidę d;	vaikai sužinos apie paukščių ir ančių savybes.	Spalvų atpažinimas,	rūšiavimas,	skaičiavimas,	
piešimas,	surinkimas.
Faktai:
Antis	yra paukščio rūšis.
Paukščiai turi plunksnas – joks kitas gyvūnas neturi!
Plunksnos palaiko paukščio šilumą ir padėda paukščiui skristi.
Antis	gyvena netoli vandens.
Ančių vadinami ančiukais ir jie išsirita iš kiaušinių.
Daina:
Five	Little	Ducks
Five	little	ducks	went	out	one	day	Over	the	hills	and	far	away
Mama	duck	said,	"Quack,	quack,	quack,	quack,"	but	only	four	little	ducks	came	waddling	back...
Repeat	with	four,	three,	two,	one,	then	for	the	last	verse,	sing…
No	little	ducks	went	out	one	day	Over	the	hills	and	far	away
Mama	duck	said,	"Quack,	quack,	quack,	quack,"	and	all	five	ducks	said	quack	right	back!

 

  
 

 

 

 
 

 

 

	



Būreliai darželiuose 5-6 metų vaikams
Bricks 4 Kidz® būrelis vyksta naudojant LEGO®Bricks kaladėles, kurias vaikai labai mėgsta. Siekiant
užtikrinti aukštos kokybės edukacinį žaidimą kiekviena pamoka yra įdomi, praturtinanti vaiko žinias,
kuriant naujus projektus kiekvieną savaitę.

MOKOMĖS
Mūsų apmokyti, patikrinti Bricks 4 Kidz® mokytojai veda diskusiją, susijusią su tos dienos modeliu,
naudojant pedagogų sukurtas medžiagas, skirtas mokyti įvairių dalykų sričių sąvokas. Vaikai sužinos apie
viską iš sukimo momentų ir trinties, robotų, kosmoso žvalgymo ir DAUGIAU!

STATOME
Vaikai mokosi porose, taigi bendradarbiaudami su draugu jie susiduria su praktiniu modeliavimu nuo
koncepcijos iki užbaigimo. Visi mūsų modelių planai yra sukurti Bricks 4 Kidz® dizainerių. Jų nėra žaislų
parduotuvėse!

ŽAIDŽIAME
Kiekvienoje pamokoje yra skiriama šiek tiek laisvo laiko, suteikiant vaikams galimybę plėtoti ir išplėsti
savo kūrybiškumą ir vaizduotę.



Būreliai darželiuose 5-6 metų vaikams
Būrelio eiga:
Ø Pasisveikinimas,	lankomumo	sutikrinimas,	taisyklių	priminimas (5	min).	
Ø Temos pristatymas (prezentacija arba diskusija klausiant ir atsakant).	Pilno modelio

pavyzdžio parodymas.	(5	– 10	min)
Ø Modelio statymas porose (20	min).	Mokytojas padeda,	jei reikia pastatyti modelį.
Ø Laisvas žaidimas,	kūryba su pastatytu modelio ar Lego	(15	-20	min).	Kol vaikai žaidžia

mokytojas tęsia diskusiją apie tos dienos raidę.	
Ø Susitvarkymas ir atsisveikinimas (5	– 10	min).	

Bricks	4	Kidz®	programos	pavyzdys:	
https://www.youtube.com/watch?v=86HcJ8DgATw

Grupėje	vienas	kvalifikuotas	mokytojas	dirba	su	10-14	vaikų.	Pamokos	trukmė	– 45	min.	
Pamoka	vyksta	vieną	kartą	savaitėje.		Viena	tema	6	modeliai.		Temų	pavyzdžiai:	
architektūra,	energija	visur,	išradimai,	judėjimas	ir	pan.	Būrelio	mėn.	mokestis	– 25	eur.



Būreliai darželiuose 5-6 metų vaikams

Bricks	4	Kidz®	būrelio	5-6	m.	vaikams	pavyzdys		– VĖJO	MALŪNAS.

Tikslai:
Diskutuoti apie išradimus,	kaip išradimai atsiranda,	kaip jie veikia,	sužinoti vėjo malūnų
istoriją ir jų panaudojimo būdus.
Pagrindiniai terminai:	išradimas,	būtinybė,	krumpliaračiai.
Faktai:
Ant	krumpliaračio yra “dantys”,	kurie gali pastumti kažką ir perduoti energiją iš vieno
objekto į kitą.
Kai	vėjas	pučia	į	malūno	sparnus,	jie	pasuka	įrenginį,	kuris	mala	grūdus.
Vėjo	malūnai	gali	būti	naudojami	ir	energijos	sukūrimui.



Kontaktai
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www.bricks4kidz.lt
FB:	Bricks 4	kidz Lietuva

Jolanta,	mob.	+37068697829,	,	e-paštas:	Lietuva@bricks4kidz.com
Gintarė,	mob.	+37065285424,	e-paštas:	galekniene@bricks4kidz.com




