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„SAVAITĖ BE PATYČIŲ“  
 

        Gr. „Boružėlės“ 

 

         Agnė Mačiukaitė 

        Snežana Masel 



   Tikslas :  ugdyti 
pozityvius vaikų 
bendravimo ir 
problemų sprendimų 
gebėjimus,  skatinti 
pagarbius ir 
draugiškus vaikų 
tarpusavio santykius. 
Padėti vaikams 
suprasti draugystės ir 
pagalbos vienas 
kitam svarbą.  

 



UGDYMO(-SI) UŽDAVINIAI : 

• Žinių : sužinos ir supras, kad bendravimas 
gali būti nuoširdus, pozityvus ir draugiškas. 

• Gebėjimų : gebės dalintis žaisliukais su 
sesutėmis ir broliukais, pasakys “ačiū” ir      

 “atsiprašau”, apsikabins liūdintį šeimos narį. 

• Nuostatų  - suvoks, kad kiekvienas geras 
darbas apdovanoja teigiamomis emocijomis, 
kad draugiškumas svarbus kasdieniniame 
bendravime.  

 



SAVAITĖS UŽDAVINIAI:  

1. Suprasti, kas yra patyčios ir kodėl tai yra netinkamas elgesys?  

 

2. Sužinos, kas yra draugiškas elgesys. Supras, kodėl būtina 
atsiprašyti.  Mokysis žodelį : “atsiprašau”. 

 

3. Mokysis padėkoti, mokysis ir sakys žodelį : “ačiū” .  

 

4. Supras, kas yra draugas : prisimins, kad šeimos nariai taip pat 
yra  geriausi draugai.  

 

5. Išmoks saugoti ir branginti savo žaisliukus, išmoks ir supras, kad 
jais galima dalintis su savo draugais.  

 



    

Temos sąvokos:  patyčios, draugystė,  

pagarba,  sesė, brolis,  šeima,  myliu, 

ačiū, atsiprašau. 



 

Ugdymo metodai: 
 

• Žodiniai:  pasakų skaitymas. 

• Vaizdiniai: https://www.youtube.com/ 

• Praktiniai: pirštukų žaidimai, kūrybiniai 

darbeliai.  

• Literatūra:    

Aivaras Pranauskas “ Kiekvienas  skirtingas, 

kiekvienas reikalingas” 

Gita Balžekaitė „ Vaivorykštės lietus“ 

 



Pirmadienis.  Kovo 23 d. 

KAIP AŠ SUPRANTU PATYČIAS?  

  

• Rytinė mankšta. Klausomės  

mankštos dainelės „Monkey 

Dance | HIT song for kids 

by Kidz Area!!!”   ir 

atliekame pratimus.  Vaikai 

juos turi pakartoti.  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=heTzUg_eIes  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=heTzUg_eIes
https://www.youtube.com/watch?v=heTzUg_eIes


• Paskaitome vaikams ištrauką iš Aivaro 

Pranausko knygos “ Kiekvienas skirtingas, 

kiekvienas reikalingas”. 

 

Lukas lankosi naujame mieste. Priešais didelį senovinį namą jis 

pamato berniuką tarp daugybės balandžių. Berniukas juos 

maitina batono gabaliukais. Norėdamas užkalbinti, svečias 

paklausia:   

 - Kuo tu vardu?  

- Rapolas, – atsako berniukas.  

- Ką tu darai? – paklausia Rapolo Lukas.  

- Aš bandau nubaidyti balandžius, – atsako Rapolas.   

- Ką turi omenyje, nubaidyti?  



- Taip, aš noriu juos nubaidyti. Kiekvieną dieną jau daugybę metų šie 

balandžiai atskrenda prie mūsų namo tuo pačiu metu kiekvieną rytą, 

jie kelia triukšmą ir teršia aplinkui, - pasakoja Rapolas.  

-Tai kodėl tu juos maitini? - nustebęs paklausia Lukas.  

-Mano tėvai viską išbandė ir suprato, kad geriausias būdas juos 

išvaikyti yra juos pamaitinti. Kai jie sulesa viską iki paskutinio trupinio, 

išskrenda.  

 

Tikiuosi, kad ši istorija pralinksmino. Rapolas elgėsi kvailai, 

galvodamas, jog baido paukščius, bet iš tikrųjų juos maitindamas 

priversdavo sugrįžti. Ką tai turi bendro su patyčiomis? Labai daug. 

Tikroji priežastis, dėl kurios sulaukiame patyčių yra tai, jog į patyčias 

reaguojame ir dėl jų nuliūstame.  Tai, ko gero, skamba nelogiškai: 

vaikai tave erzina, tu tampi liūdnas ir susikrimtęs; tu nenori, kad jie 

tave erzintų, nori, kad jie liautųsi, bet tavo liūdnumas yra būtent tai, 

kas priverčia juos ir vėl tave erzinti. 

 

 



 

• Kūrybinė užduotėlė : „ DRAUGYSTĖS 
MEDIS“  iš druskos tešlos.  
 

      Reikės :  

• 1 stiklinės miltų; 

• 0,5 stiklinės druskos; 

• 110 ml vandens. 

 

      Darbas : 

• Sumaišome miltus su druska, supilame vandenį. Vandens reikia tiek, kad tešla 
būtų standi, eitų minkyti ir lipdyti. 

• Išminkę tešlą – lipdome savo draugystės medį (Vaikui reikia padėti). 

• Nulipdytą medį, kepame – džioviname orkaitėje 125 -135 laipsnių temperatūroje, 
20 -30 minučių.  

• Spalviname pasirinktinai ,tuo ką turime namuose : guašu, flomasteriais, akvarele 
(Vaikui reikia padėti). 

• Medį galima papuošti  folijos arba popieriaus lapeliais, žiedeliais. 

 

        Draugystės medžio reikšmė :  Medis žmogui suteikia užuovėją ir pavėsį. Taip 
pat ir mes galime suteikti  užuovėją ir pavėsį nuo blogų žodžių, liūdesio ir 
nuoskaudų. Ką kiekviena medžio šakele norėtume pasakyti ar palinkėti? Tai gali 
būti jūsų linksmi atsiminimai ar nuotykiai... 
 



• Pirštų žaidimas: „Šarkelė varnelė“ . 
 

           https://www.youtube.com/watch?v=3YELMIId34s 
 

                                                              Šarkelė varnelė  

                                                                        Čia grūdo, čia malė, 

                                                                 Čia košelę virė,  

                                                                         Mažus vaikus sodino  

                                                               Ir košę dalino.  

                                                         Tam davė,  

                                                          šitam davė,  

                                                        tam davė, 

                                                         šitam davė, 

                                                                   Mažutėliui neliko.  

                                                                           - Bėk, pelele, vandenėlio!  

                                                                       - Bijau balto katinėlio.  

                                                                   Bėgu bėgu stukenu  

                                                                               Ir Motiejų ( Jūsų vaiko vardas) kutenu... 

 

• Pasivaikščiojimas lauke. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3YELMIId34s
https://www.youtube.com/watch?v=3YELMIId34s
https://www.youtube.com/watch?v=3YELMIId34s


Antradienis. Kovo 24 d. 

„DRAUGIŠKAS ELGESYS - 

SUSITAIKYMAS“ 

 
• Rytinė mankšta.  Klausome mankštos 

dainelės:   „Galva Pečiai Keliai Pirštai - 

Mankštos Dainelė | Mažylio TV“ ir 

atliekame pratimus. Vaikai juos turi 

pakartoti.  

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjk

VtO4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4


Galva, pečiai, keliai, pirštai! 

 Galva, pečiai, keliai, pirštai! 

 Akys, ausys, burna, nosis!  

Galva, pečiai, keliai, pirštai! 

  

Galva, pečiai, keliai, pirštai, 

 keliai, pirštai!  

Galva, pečiai, keliai, pirštai, 

 keliai, pirštai!  

Ir  akys, ir ausys, ir burna, ir nosis! 

  

 Galva, pečiai, keliai, pirštai, 

 keliai, pirštai!  

Galva, pečiai, keliai, pirštai, 

 keliai, pirštai!  

Galva, pečiai, keliai, pirštai, 

 keliai, pirštai!  

Ir akys, ir ausys,  

ir burna, ir nosis!  

Galva, pečiai, keliai, pirštai,  

keliai, pirštai! 

 



• Bandome  mintinai išmokti K.Kubilinsko eilėraštuką  

„ Balionėlis“ : 
  

                                                  Apvalainas balionėlis  
                                            Kyla, kyla lig lubų...  
                                             Aš ir rainas katinėlis  

                                         Juo pažaisime abu.  

  

                                                            Bapt! - nupuolė balionėlis.  
                                                       Capt! - jį puolė katinėlis...  

  

                                                             Balionėlis jau, kad sprogo,  
                                                     Katinėlis jau, kad šoko...  

                                                Aš juokiuosi ir verkiu,  
                                              Aš baruosi ir šaukiu:  

                                               -Tu su savo nageliu  
                                                Eik sau gaudyti pelių!  

 



• Kūrybinė užduotėlė :  
Sukurti „Susitaikymo – 
Draugystės gėlę“.  

 

    Draugystės gėlę galima 
kurti pasitelkiant įvairius 
kūrybinius metodus : 

 

• Piešti pirštais, naudojant 
dantų pastą; 

• Klijuoti su klijais ir folijos 
gabaliukais ant pasirinkto 
popieriaus lapo; 

 



Keli draugystės gėlės gamybos 

pavyzdžiai :  
 



• Papasakoti vaikams, 

koks yra draugiškas 

elgesys : kaip reikia 

dalintis žaisliukais, 

užgavus atsiprašyti, 

apsikabinti. 

Pasimokyti  ir suprasti 

žodelį  : atsiprašau.  

 

• Pasivaikščiojimas 

lauke.  

 



Trečiadienis. Kovo 25 d 

MOKAUSI PADĖKOTI. ŽODELIS 

AČIŪ.  

• Rytinė mankštelė. Klausomės dainelės „ 

Sporto Dainelė - Vaikiškos Dainelės Dainų 

Karuselė.TV“. Rodome vaikams pratimus. 

Vaikai turi pakartoti. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv

9k0umM&t=27s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0umM&t=27s
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Rankeles ištiesk, rankeles 
sulenk ir apsisuk ratu ir 

apsisuk ratu.  

              Kojeles ištiesk, kojeles 
sulenk ir apsisuk ratu ir 

apsisuk ratu.  

              Klubus pasukiok, 
klubus pasukiok ir apsisuk 

ratu ir apsisuk ratu.  

              Rankelę suk kairėn, 
galvelę suk dešinėn ir 

apsisuk ratu ir apsisuk ratu. 

              Labai svarbu sportuot, 
labai svarbu sportuot ir 
apsisukt ratu ir apsisukt 

ratu.  

 



• Paklausyti pasakojimo :  Oskaras Vaildas „ Ištikimas 

draugas“         

       https://www.youtube.com/watch?v=TGm7I923Fi8 

• Kūrybinė užduotėlė  - 

eksperimentas. „ Pažadinkime 

kirmėliukus iš servetėlių“  

 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=GU3RokJc8GE 

https://www.youtube.com/watch?v=TGm7I923Fi8
https://www.youtube.com/watch?v=GU3RokJc8GE
https://www.youtube.com/watch?v=GU3RokJc8GE
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• Paskaityti  vaikams eilėraštuką „ Išvarysiu blogą orą“. 

Pasimokyti žodelį  “Ačiū”. 
   

Išvarysiu orą blogą, 

Nes jis man įpiršo slogą. 

Pasiimsiu tėtės skėtį 

Ir išeisiu išlydėti. 

  

Štai žiūrėk - lietutis bando 

Pasitraukt, nes išsigando, 

O saulutė merkia skėčiui: 

"-Sugražins tave tuoj tėčiui" 

  

Tai gudruolė, tai gudruolė, 

Netgi debesys prapuolė, 

O sloga taip  užsigavo, 

Kad bematant išgaravo.  

        

Ačiū saulei, 

Ačiū tėčiui, 

O labiausiai 

Ačiū skėčiui. 



• Pasivaikščiojimas lauke. 



 Ketvirtadienis. Kovo 26 d. 

„KAS MANO GERIAUSIAS 

DRAUGAS?“ 

 • Rytinė mankšta. Klausomės dainelės :” Mes 

Rankelėm Plojam - Vaikiškos Dainelės 

Dainų Karuselė.TV”. Rodome judesius. 

Vaikai turi atkartoti.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JYGiwrcf7
o0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JYGiwrcf7o0
https://www.youtube.com/watch?v=JYGiwrcf7o0


• Perskaityti vaikams “Oranžinę pasaką” iš Gitos 
Balžekaitės knygos „ Vaivorykštės lietus“. 

  



• Pirštukų žaidimas : 

“Šakar makar”. 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=OI1Iiej4Sh

Q 

 

• Pasivaikščiojimas 

lauke.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OI1Iiej4ShQ
https://www.youtube.com/watch?v=OI1Iiej4ShQ
https://www.youtube.com/watch?v=OI1Iiej4ShQ
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Penktadienis. Kovo 27d. 

„LABAS, MANO MYLIMAS 

ŽAISLIUK“  
 

• Rytinė mankšta. Klausomės dainelės: “Tum 

tara tyra tyra tum - Vaikiškos Dainelės 

Dainų Karuselė.TV”. Rodome pratimus . 

Vaikai juos turi atkartoti.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_

5ow 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
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Aš ir mano trys draugai 

 susirinkom šokt linksmai,  

Tum tara tyra tyra tum  

prisijunk prie mūsų ir tu.  

Rankos į dešinę, 

 rankos į kairę, koja atgal, 

 koja į priekį,  

Klubai į šonus, 

 klubai į šonus – 

 šitaip prasideda mūsų šokis.  

  

Pried. Tum tara tyra tyra tum  

prisijunk prie mūsų ir tu, 

 Tum tara tyra tyra tum 

 šokime visi kartu.  

  

  

Meškiukas irgi šoka, 

 mašina garsiai riaumoja, 

 Lelytė sukasi ratu, 

 jūreivis vairuoja savo laivu. 

 



• Perskaityti vaikams “Raudoną  pasaką” iš Gitos 
Balžekaitės knygos „ Vaivorykštės lietus“. 

 

 



 
• Kūrybinė užduotėlė : 

nupiešk savo 
mylimiausią žaisliuką 
(Vaikams reikia padėti).  

 

• Pirštukų žaidimas : 
keistas namas. 

 

https://www.youtube.com/w
atch?v=u-DSnlZrPsw 

 

• Pasivaikščiojimas lauke. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u-DSnlZrPsw
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