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ŽIRNIUKŲ gr. 

 

Ataskaitą parengė: auklėtoja Larisa Zenkevičienė 



Savaitės tema: „Savaitė be patyčių “.  

Siekiamos užduotis:  

1. Skatinti vaikus kultūringai elgtis, vartoti kuo daugiau mandagaus bendravimo žodžių. Ugdyti gebėjimą padėti  

suprasti savo ir aplinkinius. 

2. Lavinti vaikų emocini intelektą, gebėjimą atskirti ir įvardinti skirtingas emocijas. Lavinti vaikų sakytine kalbą. 

3. Lavinti vaikų pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą: akies - rankos koordinaciją. Lavinti vaikų atminti. 

4. Lavinti vaikų sakytinę kalbą, smulkiąją motoriką, atkaklumą, pastabumą. 

5. Ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus. 

 

 

 

 



Pirmadienis. 

Iš Jūsų atsiliepimų supratau, kad vaikams labai patiko „Piratų mankšta“. Siūlau tada toliau mankštintis pagal šią dainelę: 

Kapitonas Flintas – Piratų mankšta 

https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk&list=RDr2NybvkCRsk&start_radio=1 

Jeigu vaikučiai išmoko „Statyti namą“, siūlau pažaisti kitą pirštų žaidimą: 

„10 pirštų“. 

https://www.youtube.com/watch?v=3pPOTXM5UWw 

Savaitės tema: „Savaitė be patyčių“. 

Tikslas - ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus,  gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą.  

Pakalbėkite su vaikais apie draugystę. Paklauskite: „Kaip tu galvoji, kas yra  draugystė?“, „Ar pasiilgai darželio draugų?“, „Kurio draugo 

pasiilgai labiausiai?“ ir pan. Susitarkite šeimoje sakyti vieni kitiems  kuo daugiau mandagumo žodžių: „Prašau“, „Ačiū“, „Atsiprašau“, 

„Dėkoju“ ir pan.  

Kitame priede pamatysite lentelę su emocijomis. Parodykite paveiksliuką ir pasakykite vaikui kaip dabar jaučiatės, paaiškinkite kodėl, po to 

paklauskite vaikų „Kaip tu dabai jautiesi?“ tegul parodo į paveiksliuką, pabando paaiškinti.   

Dienos bėgyje akcentuokite savo jausmus, klauskite kaip vaikas jaučiasi. Kad vaikai mokėtų įvardinti savo emocijas (jausmus) būtinai 

klauskite „Kodėl?“, kad vaikai mokėtų paaiškinti, nors ir savo žodžiais, tik tada jie gebės jas atpažinti ir įvardyti. 

  

Gražios dienos 

Būkite sveiki 

https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk&list=RDr2NybvkCRsk&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=3pPOTXM5UWw




Antradienis. 

Laba diena, kartokite su vaikučiais pirštų žaidimą „10 pirštų“, 

https://www.youtube.com/watch?v=3pPOTXM5UWw 

ir žinoma, kad vaikučiai judėtų, darykite mankštelę.  

Paskaitykite pasaką (siunčiu priedą), aptarkite: „Kokia šiandien jūra?“, „Kokia buvo vakar?“, „Kodėl vaikai juokiasi iš tėčio?“, „Ką padarė 

Evaldukas suradęs gintarą?“, „Kaip jis pasielgė?“ (toliau savo nuožiūra).  

Pažaiskite žaidimą: Jūs suvaidinkite emociją, o vaikai tegul atkartoja žiūrėdami į veidrodį, tegul įvardija emociją kurią parodė. Arba kas 

daugiau įvardins mandagumo žodžių, žaisti galima su kamuoliuku, pas ką kamuoliukas tas pasako žodį. 

 

  

 

Vaikučiai gali padaryti savo nuotaiką, arba (siunčiu priedą), padėkite vaikams iškarpyti atskiras veido dalis 

(nes nelabai lygios) ir duokite vaikams kurti, klijuoti emocijas. 

 

 

 

Gražios dienos 

Būkite sveiki  

  

https://www.youtube.com/watch?v=3pPOTXM5UWw


Pasaka „Auksinės žuvelės dovanos“ 

V. Miliūnas 

Pasaka apie auksinę žuvelę, Evalduką ir Danutę. Evaldukas užrištomis akimis gali nuvesti į pajūrį. Tiesiai per mišką. Jam nereikia nei takų, 

nei keliukų. Jis nepaklys. Jis veda, veda ir pagaliau atveda Danutę ir jos tėtį už žvejų uosto, ant kopos. Danutės tėtis nusilenkia jūrai: — 

Sveika, jūra motinėle!.. Tu visada gera ir graži. — Ji būna ir pikta,— sako Evaldukas. Vakar dieną jūra tikrai buvo pikta. Smarkus vėjas ją 

supykino, išjudino. Ji vertė putotas bangas j krantą. O su bangomis vertė ir jūražoles iš gelmės. O su jūražolėmis, su dugno smėliu žėrė ir 

smulkius gintaro gabaliukus, tiesiog kruopeles. Bet j pavakarę vėjas aptilo, kaip žvejai sako, nuėjo miegoti... Šiandien jūra gera ir šviesi. 

Gintaro ieškokim! — sušunka Danutė ir bėga, sklaido pirščiukais jūražoles, norėdama būtinai pirmoji surasti gintarėlį. Suranda! Danutės 

tėtis juokiasi, žiūrėdamas į gintaro kruopelytę dukters delniuke: — Tai bent gabalas! Akis prikišęs vos matau! Danutė nepatenkinta žiūri j 

tėtį. Ko gera, ims dar ir pravirks, kad juokiasi iš jos gintaro. —        Nieko, ir aš rasiu. Tik keturpėsčias turėsiu eiti. Antraip iš savo aukštybės 

tokių mažų gintariukų neįžiūrėsiu. Ir eina jis keturpėsčias. Danutė ir Evaldukas juokiasi. Juokinga žiūrėti!.. Sniukšt, šniukšt!.. Šniukštinėja 

jūražoles ir sako: —        Jodu kvepia... Ir judu uostykite.— O paskui surinka taip, kad pro šalį skrendanti žuvėdra vos nenukrenta ant 

žemės. — Radau. Evaldukas ir Danutė mano sau: rado gintaro gabalą, didelį kaip kumštis. O tas gintaro gabalas — kaip aguonos grūdas! 

Bet vis tiek Danutė jį dedasi į tuščią degtukų dėžutę. Kai didesnių nerandi, gerai ir toks. —       Šilta, pavargome... Gal gulkim pailsėti? — 

klausia Danutę jos tėtis. —        Tu pagulėk, tėveli. Mes nepavargome. —        O gal man išsimaudyti?.. Bangos nemažos... Bet gal 

nepaskęsiu? — Tu išsimaudyk, tėveli. Mes gintaro ieškosim. —        Ieškokit. Kad nesijuoktų iš mūsų: menki jūs gintaro ieškotojai!.. 

Danutės tėtis rengiasi maudytis. Evaldukas tuo metu išmirkusiu pušies šakigalių sklaisto jūražoles. Ir antrą kartą jam šiandien akys kone ant 

kaktos iššoka. Tarp nugludintų akmenėlių geltonuoja didelis kaip pusė degtukų dėžutės gintaras. —       Ai, koks didelis! — šaukia 

Danutė.— Tėveli, žiūrėk! —         čia tai bent gabalas! — stebisi Danutės tėtis. Gintaras guli ant Evalduko delno. —      Ai, koks gražus! — 

suaikčioja Danutė ir atsargiai paliečia jį pirščiukų galais. —      Imk,— sako jai Evaldukas. Danutė pakelia akutes į tėtį ir be žodžių klausia: 

imti gintarą ar ne. Evaldukas ją ragina: —      Imk, jei nori. Man negaila. Aš kitą rasiu. —Šiandien? — klausia Danutė. —      Gal kitą kartą. 

Aš nežinau. Imk! — ir jis brukte įbruka jai į delną didelį gintarą. —      Ačiū,— džiaugdamasi sako Danutė. —      Zinai, tokių šaunių vyrų 

kaip tu, nedaug esu matęs,— sako Danutės tėtis, suduoda delnu Evaldukui per petį ir puola į jūrą. 

 





Trečiadienis.  

Laba diena, kartokite su vaikučiais pirštų žaidimą „10 pirštų“, 

https://www.youtube.com/watch?v=3pPOTXM5UWw 

ir žinoma, kad vaikučiai judėtų, darykite mankštelę.  

Siūlau išmokti trumpą eilėraštuką apie draugystę:  

Mes vaikučiai, mes draugai, 
Žaidžiame visi smagiai. 
Juk draugų turėti gera, 
Jie mums rodo tiesų kelią. 
Tyčiotis mums nevalia, 
Leidžiam laiką mes drauge. 

Kadangi praeitą savaitę vaikams LABAI patiko daryti eksperimentus, galite atlikti dar vieną: 

Eksperimentas „Spalvoti acto vulkanai“. 

Jums reikės: 

Acto, sodos, skystų vandeninių (specialūs) arba maistinių dažų, indų ploviklio, stiklainio, pipečių,  

padėklo ar didelio dubens, šaukšto. 

Eiga: 

Kaip ir su kiekvienu acto eksperimentu, siūlau prieš darant pasitikrinti acto atsargas - turėkite jų daugiau, nei tikitės kad reikės, nes 
taip paprastai sustoti ties šiuo eksperimentu bus sunku - norėsis dar ir dar vulkano išsiveržimų! Taigi, stiklainį, iki pusės pripildytą 
actu, nudažytu norimos spalvos dažais, statote į padėklą, įlašinate kelis lašus indų ploviklio ir dedate porą šaukštelių sodos - o tada 
jau tik spėkite stebėti, kaip viskas ima lipti iš stiklainio! Indų ploviklio galite ir nedėti, bet tada bėgančios putos bus labiau skylėtas, 
didesniais burbulais, o štai su keliais lašais indų ploviklio jos būna nuostabiai minkštos, vientisos tekstūros. Kaip visada su acto 
eksperimentais, instruktuokite vaiką, kad jokiu būdu neragautų ar nepasitrintų akių, o prie mažesnių dar ir pastovėkite šalia - nors 
išsiliejusias putas vaikai drąsiai gali liesti pirštais ir jausti malonią jų tekstūrą, bet būkite šalia, kad įsitikintumėte, jog neužsimanytų 
jų ir paragauti! 

Gražios dienos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3pPOTXM5UWw


Ketvirtadienis. 

Laba diena, kartokite su vaikučiais pirštų žaidimą „10 pirštų“, 

https://www.youtube.com/watch?v=3pPOTXM5UWw 

ir žinoma darykite mankštelę.  

Pratęsdami temą „Savaitė be patyčių“ siūlau kartu su vaikučiais pažiūrėti filmuką „Kakė Makė prieš patyčias. Ką pasakė Kakė 
Makė?“. Po peržiūros, būtinai aptarkite jį su vaikais. Paklauskite: „Kaip jie elgiasi darželyje su draugais?“, „Ar galima muštis?“, 
„Kodėl negalima?“, „Kaip tu jautiesi, kai tave užgauna kitas vaikas?“ ir pan. 

https://www.youtube.com/watch?v=E3PA2E88oA8 

Veikla su plastilinu (priedas „Paveikslėliai“) tegul vaikučiai užpildo tuščias vietas plastilino gabalėliais. 

Taip pat galima nupiešti savo šeimą (priedas „Mano šeima“). 

Muzikos vadovė atsiuntė muzikinį žaidimą - pasisveikinimą (siunčiu priedą), tai galima būtų kartu padainuoti, toks pasisveikinimas 
tiktų kiekvienos dienos pradžioje. Taip pat siunčiu dainelę, kurią galima pasiklausyti kartu.  

Nuorodos išsiustos telefonu: 

https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai?fbclid=IwAR2DqjjI680OjTUBn3ciR6Rl-MiNKjo2splEJLs4tcg-2eCCSPb2JkS-uSI 

https://youtu.be/6SHa6V4G13U (žaidimai namų sąlygomis 2). 

  

Gražios dienos 

Būkite sveiki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3pPOTXM5UWw
https://www.youtube.com/watch?v=E3PA2E88oA8
https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai?fbclid=IwAR2DqjjI680OjTUBn3ciR6Rl-MiNKjo2splEJLs4tcg-2eCCSPb2JkS-uSI
https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai?fbclid=IwAR2DqjjI680OjTUBn3ciR6Rl-MiNKjo2splEJLs4tcg-2eCCSPb2JkS-uSI
https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai?fbclid=IwAR2DqjjI680OjTUBn3ciR6Rl-MiNKjo2splEJLs4tcg-2eCCSPb2JkS-uSI
https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai?fbclid=IwAR2DqjjI680OjTUBn3ciR6Rl-MiNKjo2splEJLs4tcg-2eCCSPb2JkS-uSI
https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai?fbclid=IwAR2DqjjI680OjTUBn3ciR6Rl-MiNKjo2splEJLs4tcg-2eCCSPb2JkS-uSI
https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai?fbclid=IwAR2DqjjI680OjTUBn3ciR6Rl-MiNKjo2splEJLs4tcg-2eCCSPb2JkS-uSI
https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai?fbclid=IwAR2DqjjI680OjTUBn3ciR6Rl-MiNKjo2splEJLs4tcg-2eCCSPb2JkS-uSI
https://youtu.be/6SHa6V4G13U
https://youtu.be/6SHa6V4G13U
https://youtu.be/6SHa6V4G13U




Muzikinis žaidimas-pokalbis „Buk mano draugas“ 

 „Sveiki vaikai“ 

Suaugusieji: 

Sveiki, vaikai! Sveiki, vaikai! Ar gyvenate gerai? Sveiki, vaikai! Sveiki, vaikai! Ar gyvenate gerai? 

Vaikai: 

Tikrai! Tikrai! Gyvename gerai! Tikrai! Tikrai! Gyvename gerai! 

Suaugusieji: 

Sveiki, vaikai! Sveiki, vaikai! Mokat elgtis mandagiai? Sveiki, vaikai! Sveiki, vaikai! Mokat elgtis mandagiai? 

Vaikai: 

Tikrai! Tikrai! Mandagūs mes vaikai! Tikrai! Tikrai! Mandagūs mes vaikai! 

Suaugusieji: 

Sveiki, vaikai! Sveiki, vaikai! Esate geri draugai? Sveiki, vaikai! Sveiki, vaikai! Esate geri draugai? 

Vaikai: 

Tikrai! Tikrai! Mes esame draugai! Tikrai! Tikrai! Mes esame draugai! 

„Viso gero“ 

Suaugusieji: 

Viso gero, viso gero, viso gero tau sakau!!! 

 Vaikai: 

Bučinuką, bučinuką aš siunčiu šiandiena tau!!!     

  ...Gražu,  lengva ir paprasta... 

Taip pat išsiunčiau tėveliams muz. įrašą. 

 



Penktadienis.  

Štai ir prabėgo savaitė, tikiuosi vaikai išmoko naujų mandagumo žodžių, daugiau sužinojo apie gerą elgesį ir draugystę. 

Apibendrinant temą „Savaitė be patyčių“ galite pažiūrėti labai trumpą filmuką apie draugystę: „Armino pasaka apie 

draugystę“. 

https://www.youtube.com/watch?v=oLg6cRaRJsk 

Taip pat paskaitykite dar vieną pasaką (siunčiu priedą). Pabaigoje, visi kartu – visa šeima nuspalvinkite „Mūsų jausmų 

puodelį“ (siunčiu priedą).  

Tikiuosi pasodinta pupelė auga, ir vaikučiai ją prižiūri.  

 

 

 

Mylėkite vieni kitus 

Būkite sveiki  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oLg6cRaRJsk


Pasaka „Kiškis ir vilkas“ 

Vladas Sniečkus 

Vieną sykį, toli toli, gražioje miško laukymėje gyveni kiškis. Šis kiškis buvo ypatingas – jis mėgo svajoti ir kurti daineles. Dažnai būdavo, kad beliuoksėdamas po laukymę taip užsimiršdavo, kad 
nieko aplinkui nebematydavo. Sykį taip ir nutiko. Liuoksėjo jis kurdamas dainelę, ir net nepastebėjo, kaip įliuoksėjo į tamsią girią. Šokavo siauru takeliu ir dainavo sau: 

Kiškis piškis aš esu, 

Mėgstu sau liuoksėti. 

Kaskart vis toliau liuoksiu 

Ir draugų surasti noriu. 

Užsimiršo kiškis, dainavo vis garsiau, šokavo vis greičiau, ir tik bum – atsitrenkė tiesiai į vilko uodegą. Kur jau ten bėgti – nustėro ir  sustingo laukdamas, kas dabar bus. Vilkas nustebo, apsisuko 

pažiūrėti, kas čia toks smarkuolis. – Kiški, ar pablūdai? Tiesiai ant mano pietų stalo prašaisi? – ir iššiepė didelius nasrus. Kiškis dar labiau išsigando ir pagalvojo: „Na, man jau viskas, suės mane“. 

Tačiau nieko nebegali ištarti, tik toliau sau niūniuoja: 

Ir miškan įlėkęs kiškis 

Bum – trenkėsi į vilką! 

Būt žinojęs, kad taip bus, 

Krimstų sau kopūstą. 

Vilkas nustebęs žiūrėjo ir nebesuprato – ar čia kiškis iš jo juokiasi, ar visai pakvaišo.  

O kiškis toliau dėliojo: 

Bet šįsyk laikykis, vilke, 

Kiškio stiprios kojos. 

Jei reikės – ir vėl liuoksės 

Kad tik nenukristų. 

 Tokio vaizdo vilkas dar nebuvo matęs. Dainuojantis kiškis! Tad nors iš pradžių norėjo šitą kiškį suryti, bet kur jau dabar – juk smagu darosi. Greitai vilkui visas pyktis išgaravo, ir jis tarė: – Žinai, 
kiški, nėra ko tau bijoti. Tamsu čia, girioje, mažai kas užklysta, niekas nenori su manimi draugauti – visi bijo. Liūdna man, o aš irgi noriu turėti draugų. Tu šitaip gražiai moki dainelę sudėti, tad 
draugaukime, noriu išgirsti jų daugiau. Savo paties nuostabai kiškis tik linktelėjo ir toliau dainelės žodžius dėliojo: 

  

Šįryt dar namie liuoksėjau vienas 

O popiet – jau dviese. 

Būsim, vilke, mes draugai 

Ir draugausim amžinai. 

 

 




