
2020 03 23 – 2020 03 27 
Grupė “Drugeliai”  

 

Ataskaitą parengė: 

Auklėtoja Rūta Pociūtė 

 

Savaitės tema – “Draugystė” 
 

Siekiamos užduotys: 

1.Išsiaiškinti “Draugo” sąvoką ir suprasti kas yra draugas; 

2. Aptarti gerą elgesį su draugu išmokstant pasakyti draugui 
gražų žodį – komplimentą; 

3.Išsiaiškinti “Draugystės” sąvoką ir žinoti visus savo 
draugus, bei kaip reikia su jais draugauti ir kaip nedera 
elgtis;  

4. Susipažinti su pykčio jausmu. Mokėti priimti visus tokius 
kokie esame. Pajausti toleranciją. Aptarti patyčių atvejus.  

5. Parodyti dėmesį mūsų Žemės planetai rūšiuojant atliekas 
ir kitais būdais.  
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Pirmadienio dienos užduotys 

  Pokalbis apie draugo sąvoką, kas būna draugai ir buvimą draugu; 

 Video filmuko peržiūra apie draugo turėjimą; 
Nuorodą į filmuką: 

https://www.youtube.com/watch?v=WHl73Bmozk8 

 Paklausyti. Dainelė paklausymui , etiketo su draugu žinojimui ir šokiui apie du 
gerus senus draugus 

Nuorodą į dainelę: 

https://www.youtube.com/watch?v=EYMcOaY8STU 

 Diskusija “Geriau vienam ar su draugu”; 

 Aptarimas kas yra geriausias vaiko draugas (-ai), jų vardų užrašymas; 

 Nuotraukos su draugu susiradimas ir pasakojimas ką jiedu čia veikė ir kaip 
jautėsi šioje veikloje arba savo draugo(-ų) nupiešimas; 

 Kelių lapų knygelės sukūrimas/piešimas  “Mano ir mano draugo diena”; 

 Knygutės aptarimas 

 Greitakalbių pasimokymas: 
Šešios žąsys su šešiais žąsiukais; šeši šunys šokinėja šalia šalto šaltinėlio;  

šešiasdešimt šešios žąsys su šešiasdešimt šešiais žąsiukais. 
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Antradienio dienos užduotys 

 Pokalbis kaip turėtų elgtis draugai ( Pvz., klausytis kai draugas kalba, padėti 
draugui, jei tik gali padėti ir kt.) 

 Gražaus žodžio, komplimento sakymas aptariant kokie tie gražūs žodžiai ir 
būna komplimentai (Pvz., Tavo šypsena man pati gražiausia ir t.t.) 

 Esant galimybei paskambinti savo draugui ir paklausti kaip jam šiuo metu 
sekasi, kas naujo, galbūt už kažką pagirti ir perduoti linkėjimus; 

 Pasimokyti deklamuoti eilėraštuką:  
        Draugai, tai didžiausias turtas,  

        O jų draugystė amžinai gyva.  

        Pasauly žmonės daug pamiršta,  

        Bet draugas draugo NIEKADA. 

 Sukurti savas gero elgesio taisykles ant popieriaus lapo naudojant įvairius šia 
tema susijusius paveiksliukus ar savo piešiniais iliustruoti taisykles, jei galima 
ir norima  - užrašyti.  

 Prisiminti ir pasikartoti greitakalbes:  
Šešios žąsys su šešiais žąsiukais; šeši šunys šokinėja šalia šalto šaltinėlio;  

šešiasdešimt šešios žąsys su šešiasdešimt šešiais žąsiukais. 
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Trečiadienio dienos užduotys 

 Pokalbis apie draugystę, šios sąvokos išsiaiškinimas; 

 Draugystės girliandos sukūrimas (iš išsikirptų žmogeliukų, širdelių, laivelių 
ar kt.) užrašant ant kiekvienos girliandos dalies savo draugus ir visas dalis 
suverti ant virvelės ar suklijuoti; 

 Draugų lipdymas iš plastilino ar modelino; 

 Tėvelių pasakojimas apie savo draugus aptariant draugų savybes, charakterį 
ir kt.  

 Atvirasis pokalbis apie draugus: kokie jie, koks jų charakteris, ką 
labiausiai mėgstama veikti su šiuo draugu, o gal kažkokia jo savybė 
erzina... Kodėl būtent šie draugai vaikui brangūs? 

 Trumpo animacinio filmuko/dainelės “Žvirblelio puota” peržiūra ir 
aptarimas: ko ši istorija gali pamokyti? Kuo ji susijusi su draugyste?  

      Nuoroda: 

https://youtu.be/N4FuU1Gy_k8 
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Ketvirtadienio dienos užduotys 

 Pokalbis apie jausmą  - pyktį, išsiaiškinant kaip pykstama (trepsi kojomis, veido 
mimikos, šaukimas ir kt.,); 

 Tėveliu pagalba ant didelio popieriaus lapo nupiešti vaiko siluetą. Pyktį “įdėti” į 
nupieštą vaiko kontūrą – nuspalvinti tas kūno vietas, kuriose gyvena pyktis (Pvz., 
akys (kai pyksta verkia, piktai žiūri...), o gal dantys (jais griežiama) ir kt.,); 

 Vaiko siluete pripiešti strėlių (išorinės (Pvz., kai verkiama) ir vidinės (Pvz., 
pykstama ir nekalbama), aptariant, kad pyktis gali būti įvairiai išreikštas; 

 Peržiūrėti trumpus filmukus apie skirtybes – išsiskyrimą iš kitų aptariant ką 
suprato, ar pastebėjo patyčias; 

     Nuoroda į filmukus: 

https://www.youtube.com/watch?v=tlpqtOib1n8 

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

 Pokalbis apie patyčias: kas tai, ar darželyje pastebėjo, kad iš kitų vaikų šaipomasi, 
ką daryti kai vyksta patyčios, ką daryti, kad nebūtų patyčių ir kt.  

 Paveikslėlių analizė (kuriame paveikslėlyje tyčiojamasi, o kuriame – pagalba ir 
užtarimas); 
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Ketvirtadienio dienos užduotys 

 Sugalvojimas ką galėtų sakyti tas kuris asmenį gina ir tas, kuris pats 

ginasi; 

         Paveikslėliai:  

 

 

 

 
 Su tėvelių pagalba pagal galimybes sukurti “Stop patyčioms” plakatą 

naudojant savo pačių pieštus paveikslėlius , iškarpas ir t.t., arba sugalvoti 

prieš patyčias skanduočių ir šūkių.  
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Penktadienio dienos užduotys 

 Pokalbis apie Žemės dieną aptariant kokia tai diena, kaip ją švęsti ir pan.,  

 Video filmuko peržiūra apie Žemės dieną ir jos minėjimą, atsakymai į pateiktus klausimus; 

 Žaidimas – “Šiukšlių rūšiavimo protmūšis” ; 

 Su tėvelių pagalba pagaminti pasirinktą gaminį iš antrinių žaliavų, kurį matė žiūrint video 
filmuką (žvakidė, vėjo varpeliai, žiūronai, būgnelis);  

  Piešinys žemei (atsiųstą pavyzdį persipiešti arba atsispausdinti ir nuspalvinti ar kaip kitaip 
dekoruoti arba pačiam sukurti savo piešinį Žemei); 

 Sugalvoti  ir pasakyti Žemei linkėjimus ir pažadus (Pvz., Linkiu Tau, Žeme, nuolat suktis, 
niekada nesustoti; Pažadu Tavęs neteršti ir pan.,);  

 Turint gaublį apžiūrėti jį ir įvardyti kur žemynai, kur vandenynai, jeigu žinoma – ir 
pavadinimus; 

 Paklausyti audio pasakos “Saulės ir Mėnulio ginčas”  ir aptarti kuo ši istorija susijusi su 
žemės diena;  

 

       Nuoroda į audio pasaką: 

https://soundcloud.com/user-414418369/saules-ir-menulio-
gincas?fbclid=IwAR2d3S_6bOltp93jMZoxi0_0IzCfDPbx3Cbd0XqWvC98wL8y0TWAX
R_BolU 
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Penktadienio dienos užduotys 

 Apžiūrėti 8 Žemės paveikslėlius ir juos aptarti: kas vaizduojama? Kodėl 

Žemė pavargo? Ar ji serga? Kaip gydyti Žemės planetą?  

     Paveikslėlių pavyzdžiai: 
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Darbas su specialiųjų poreikių vaiku 

 Pagal poreikį kiekvienos dienos užduočių atlikime įterpti nusiraminimo 
pratimą:  

    Nuorodą į pratimą: 

https://www.youtube.com/watch?v=zgyX9ojollY 

 Pagal poreikį atlikti dėmesį sutelkiančius pratimus:  

Žaidimas “Daiktai”: 

       ant stalo padėti daiktų (galima tiek kiek vaikas "aprėpia"), leisti vaikui įsižiūrėti; tada 
vaikas užsimerkia, o tuo tarpu yra paslepiamas vienas daiktas.  Atsimerkęs vaikas turi 
pasakyti, koks daiktas yra paslėptas.  

Fizinis pratimai: 

 10 šuoliukų aukštyn (pereiti visus kambarius ant pirštų galiukų ir grįžti prie stalo 
ar kur kitur atliekamos užduotys). 

Kiti pratimai:  

• Visus turimus pieštukus sudėlioti nuo ilgiausio iki trumpiausio; 

• Nusiprausti rankeles šaltesniu vandeniu ir grįžti į užduočių atlikimo vietą.  
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