
2020 03 23 - 27 

gr. „Žvaigždutės“ 

Ataskaitą parengė : Julija Saliutienė, Samanta Bušinskaitė 

Savaitės tema:  „Savaitė be patyčių“ 

Siekiamos užduotys: 

1. Išsiaiškinti, kas yra mandagumas, formuoti mandagaus 

elgesio įgūdžius, įtvirtinti žinias apie kultūringą elgesį, 

mandagumą artimiausioje aplinkoje.  

2. Ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų 

gebėjimus, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio 

ir vaikų bei suaugusiųjų santykius. 

3. Apibrėžti vaikams, kas yra patyčios, ugdyti vaikų empatijos 

jausmą, draugiškumą.  

4. Aptarti kuo galima padėti šalia esančiam žmogui. 

5. Apibendrinti visą savaitę nagrinėtas temas – apie 

mandagumą, draugystę, patyčias. Padėti vaikams pajausti, 

kad nė vienas nenorime likti vienišas, tad reikia pastebėti 

liūdintį, paliktą, nuskriaustą ir jam padėti, ugdyti vaikų 

atjautos jausmą.  

 

 

 

Siūlau naują dainelę mankštai, sugalvokite su vaikais savo 

išskirtinius judesiukus (filmuokite) 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI 

  

Siūlau kas dieną pasiklausyti naujos dainelės rankų higienai 

https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw 
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Pirmadienis - „Mandagus elgesys“ 

o Skatinti vaikų draugiškumą ir pagarbų elgesį tiek su 

bendraamžiais tiek ir su suaugusiais žmonėmis. Šią dieną kalbėtis 

su vaikais apie mandagų elgesį, arba iš pradžių parodyti „Ką 

pasakė Kakė Makė?“ ir būtinai aptarti. 

„Kakė Makė mokosi gražaus bendravimo.“ 

 https://www.youtube.com/watch?v=re7qs32ye2A 

o Supažindinti vaikus su mandagaus elgesio taisyklėmis, Priedas 

Nr. 1 

o Detaliau aptarti ir kitas mandagumo taisykle, Priedas Nr. 2 

o Siūlyti vaikui iš pateiktų raidžių sudėlioti žodį AČIŪ, Priedas Nr. 

3,  raideles galima iškirpti ir iš reklaminių laikraščių. 

Refleksija: 

Per savaitę vykdytą veiklą trumpai aprašykite, kaip sekėsi, kas buvo 

įdomiausia, laukiame foto ir video. 

 Parengė vyr aukl. Julija Saliutienė 

 

 

 
 

Priedas Nr. 1 

https://www.youtube.com/watch?v=re7qs32ye2A




Antradienis 

• Užduotėlė pagaminti „Draugystės apyrankę“. Padarytą apyrankę 

padovanoti draugui, mamai/tėčiui, broliui/sesei ir pasakyti 

komplimentą. KOMPLIMENTAS - tai geras žodis draugui apie tai, 

kas tau jame patinka. Pvz. graži suknelė, gražios akys, lupos ir t.t.  

• Pažiūrėti filmuką „Kakė makė prieš patyčias“. Aptarkite filmuką, 

paklauskite vaiko , kaip jis mano, kodėl negalima šaipytis ir 

pravardžiuoti kitų vaikų? 

https://youtu.be/E3PA2E88oA8 

• Užduotėlė „Kur gyvena pyktis?“. Aptarti su vaikais kas tai yra 

pyktis ir kur jis gyvena. Paprašyti vaiko parodyti kaip jis pyksta ( 

pavz. trepsi kojomis, daro įvairias veido mimikas ir t.t.).  

• Berniuko siluete reikia nuspalvinti tik tas kūno vietas, kuriose 

gyvena pyktis ( pvz.: aš nuspalvinau akis, nes kai žmogus pyksta, 

piktai žiūri, raukosi; o aš – dantis, nes kai pykstu, jais griežiu, dar 

nuspalvinau kojas, nes kai pykstu, trepsiu ir t.t.). 

https://youtu.be/E3PA2E88oA8


Trečiadienis - “Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms” 

o Parodyti vaikams filmuotą medžiagą (patalpinta į el.laišką), 

būtinai aptarti svarbiausius dalykus – patyčių esmę ir blogį, 

rankų gerus ir blogus darbus. 

https://drive.google.com/file/d/198OKFtcZOrwhO97IBwsTK12SfFphVcuT/vi

ew?usp=drive_web 

o Atkreipti dėmesį tą dieną į gerus vaikų rankų darbus, pasiūlyti 

rankytėmis pastatyti namą – pirštukinis žaidimas:  

 https://www.youtube.com/watch?v=Jm9p8GQSFAo 

o Dar vienas eksperimentas šiai savaitei, reikia indelių, galima 

naudoti kiaušinių dažus, galbūt tiks ir guašas, popierinių 

rankšluosčių, lengvai įgyvendinams, o įspūdžių bus daug . 

https://www.pinterest.com/pin/304415256062798308/ 

  

  

 Parengė vyr aukl. Julija Saliutienė 
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Ketvirtadienis 

• Pažiūrėti filmuką „Didžiausias draugas“. Aptarti su vaikais, kaip 

„atpažinti“ tikrą draugą. Padėti suprasti kodėl reikia padėti šalia 

esančiam žmogui. Aptarti svarbiausius dalykus bendraujant su 

suaugusiuoju.  

     https://youtu.be/ue3MBwXgDQ4?list=PL7wh9jEfZvc4ZCsS-

DwJZPVozNJwR3d8Q 

• Pasiklausyti dainelės valantis dantukus „Dantukų dainelė (su 

Laura)“. 

  https://youtu.be/DId6gjN-uNU 

• Užduotėlė – nupiešti draugo paveikslą. Pasidomėti, kodėl pasirinko 

piešti šio draugo paveikslą, o ne kurio kito. 

 

• Sukurkite spalvingą draugą. Te tualetinio popieriaus ritinėliai tampa 

gyvi. Sukurti įvairiausius personažus, nupiešti akis, lūpas, pridėti 

aksesuarus: skrybėlę, plaukus, ūsus. Tegul šis personažas tampa 

vaiko draugu.  
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Penktadienis – “Nusišypsok ir apsikabink” 

o Penktadienio vakaras – puikus laikas susiburti visai šeimai, siūlau pažaisti 

visiems kartu mylimą jūsų šeimos stalo žaidimą, kad dėmesys būtų skiriamas 

tik bendravimui, buvimui kartu, vienas šalia kito. Aiškinti vaikui žaidimo 

taisykles, pasikalbėti, jei pralaimėjęs nulius ar supyks. Pasibaigus žaidimui 

išsakyti ar buvo smagu, apsikabinti, pašokti visai šeimai - 

https://www.youtube.com/watch?v=oKnEpBiwha8 

o Tęsiame tradiciją – penktadienis – senoji animacija – “Bjaurusis ančiukas” 

https://www.youtube.com/watch?v=5PV14lyg3ZE 

Aptariama pasaka pagarbaus bendravimo kontekste, paaiškinamos patyčios 

bei veiksmai patyčių atveju. Aptariama draugiškų ir pagarbių santykių svarba 

mūsų gyvenime. 

o Kūrybinis šeimos darbas – sukurti šeimos narių delnų paveikslą, Priedas Nr. 1 

Refleksija: 

Per savaitę vykdytą veiklą trumpai aprašykite, kaip sekėsi, kas buvo 

įdomiausia, laukiame foto ir video. 

 Parengė vyr aukl. Julija Saliutienė 

 

 

Priedas Nr. 1 
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