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2. Mokytis išskirti berniukų ir mergaičių aprangą 

3. Mokytis atpažinti, kaip rengiamės tam tikru oru 

4. Įtvirtinti savo supratimą, žaidžiant siužetinį žaidimą 

5. Patiems pasinerti į atradimus mamos ar tėčio drabužių spintoje 

 

 



1. Prisiminti įvairių drabužėlių pavadinimus ir spalvas 

 
 

Vaikams pateikiamos drabužėlių kortelės  
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1. Prisiminti įvairių drabužėlių pavadinimus ir spalvas 



1. Prisiminti įvairių drabužėlių pavadinimus ir spalvas 

Drauge su vaiku, aptarkite, kokius drabužėlius matote kortelėse – įvardykite juos, 

paspėliokite, kokios gali būti jų spalvos, prisiminkite, kaip juos rengiamės (kojines – ant 

kojų, kepurę – ant galvos ir t.t...). Atkreipkite vaikų dėmesį, jog kai kurių daiktų yra po du – 

pirštinės, batai.  

Taip pat galite pasižiūrėti ir į šį plakatą, aptarti drabužėlių ir apavo spalvas.  



1. Prisiminti įvairių drabužėlių pavadinimus ir spalvas 

Pažaiskite šiuos žaidimus:  

 Rodykite vaikui tam tikro drabužėlio kortelę – tegu jis parodo, jei turi tokį drabužėlį 

apsivilkęs ir įvardija jį. Ir atvirkščiai – tegu vaikas, pavyzdžiui, parodęs į savo kelnes, 

suranda jas paveikslėlyje ir jas garsiai įvardija. 

 „Atsistoja tie, kas turi“ – visa šeima susėda ratu – tėtis ar mama sako – Atsistoja 

(galima suploti rankomis ar panašiai) tie, kas šiandien yra apsimovęs juodas kojines 

ar apsivilkęs mėlynus marškinėlius ir t.t... (taip vaikai ne tik pakartos drabužėlių 

pavadinimus, bet ir įtvirtins spalvų pavadinimus).  

 „Kaip apsirengusi mama?“ „Kaip apsirengęs tėtis?“ Skatinkite vaiką trumpai įvardyti, 

kaip apsirengusi mama, ar tėtis, stengiantis, kad vaikas savo kalboje panaudotų kuo 

daugiau žodžių, susijusių su drabužėlių pavadinimais.  

 Susikarpykite korteles ir jas išdėliokite ant stalo, uždenkite visas korteles – tegu 

vaikas traukia ir įvardija ištrauktą kortelę su tam tikru drabužėliu. 

Priminkite vaikams, kas plauna ir tvarko drabužėlius namuose. Į šį procesą įtraukite ir 

mažuosius. Skatinkite vaikus tvarkingai susidėti savo drabužėlius, pastebėti kitą šeimos narį, 

kuris, galbūt, ne taip gražiai susitvarkė savo drabužius. Kas kartą rengdamiesi, ar audamiesi 

batukus, įvarykite, kokį veiksmą atliekate ir kokį bei kokios spalvos drabužėlį velkatės.  

DARBELIAI: 

 pasirinkite vieną drabužėlį iš pateiktų kortelių, ar kitą norimą, tegu vaikas nuspalvina 

jį pasirinktomis priemonėmis, ar aplikuoja jį spalvotu popieriumi.  

 Pasidarykite namų Naminuką iš kojinės. Idėja pateikta šioje nuorodoje - 

https://youtu.be/u-whEZD_cLM (filmukas - „Kakė Makė nenori rengtis“) 

KNYGELĖS IR ŽAIDIMAI – paieškokite knygelių apie drabužėlius, arba tiesiog, 

skaitydami pasakėles, atkreipkite dėmesį į veikėjų aprangą ir spalvas. Gal rasite dėlionių, ar 

kortelių žaidimų apie drabužėlius, kurie padės įtvirtinti vaikų suvokimą šia tema.  

 



2. Mokytis išskirti berniukų ir mergaičių aprangą 

Išsikarpykite įvairių drabužėlių iškarpų iš spalvoto popieriaus. Su vaiku aptarkite, kokius 

drabužėlius išsikirpote, prisiminkite, kaip mes juos vilkime. 

Pasiūlykite vaikams suskirstyti drabužėlius pagal tai, ką vilki mergaitės, o ką vilki berniukai. 

Aptarkite ir tai, jog kai kuriuos drabužėlius vilki tiek mergaitės, tiek berniukai. 



2. Mokytis išskirti berniukų ir mergaičių aprangą 

 

 

KURKITE POPIERINES LĖLYTES 



2. Mokytis išskirti berniukų ir mergaičių aprangą 

Siūkite, megzkite, ar gaminkite kitokias rankų darbo  lėlytes ir drabužėlius joms.  

 

Pažaiskite žaidimą – ištempkite virvutę ir ją pakabinkite – tegu vaikas, naudodamas skalbinių 

segtukus, kabina savo, ar lėlyčių drabužėlius ant virvutės.  
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2. Mokytis išskirti berniukų ir mergaičių aprangą 

Fiksuokite akimirkas, kurių metu, vaikai: žaidžia su lėlytėmis, jas rengia, mokosi gražiai 

sudėti jų ir savo drabužėlius, padeda sudėti skalbinius į skalbimo mašiną, skalbia drabužėlius, 

džiauna juos ir t.t...  

  

Susikurkite popierinę savo drabužėlių spintą – tegu vaikas joje 

įklijuoja („pakabina“) mėgstamas drabužėlių iškarpas. 

  

Pasiklausykite dainelių: 

„Mano batai“ - https://youtu.be/IqlQnNtpRuE 

„Mamos suknelė“ - https://youtu.be/bGH4kEFxdQs 

  

https://youtu.be/IqlQnNtpRuE
https://youtu.be/bGH4kEFxdQs


3. Mokytis atpažinti, kaip rengiamės tam tikru oru 

 
Kartu su vaikais, mokykitės atskirti, kokius rūbelius renkamės, kai už lango – sninga, lyja ar 

šviečia saulė (mažesni vaikai tegu skirsto drabužėlius pagal orą į dvi grupes). Šiam tikslui 

naudokite išsikirptas drabužėlių iškarpas – prieš tai pakartokite, kokie tai drabužėliai. 

Nupieškite vaikui orų simbolius (galite juos ir iškirpti), viską išdėlioję ant stalo – pradėkite 

grupuoti drabužėlius. Taip pat galite ir priklijuoti drabužėlius ant popieriaus lapo, prie 

atitinkamo orą žyminčio simbolio.  



3. Mokytis atpažinti, kaip rengiamės tam tikru oru 

 Pro langą stebėkite, koks šiandien oras ir kokius drabužėlius reikia rinktis. Skatinkite 

vaiką pastebėti, kaip apsirengę šiandien vaikšto žmonės.  

 Pasižiūrėkite įrašą, kaip rengiasi berniukas, tegu vaikas įsiklauso į žodelius – vilki, avi 

ir t.t...  (https://youtu.be/F0cmXWkRbpw) 

 Pasakojimas 

                     „BATUKAI PYKSTA“ 

Arvydas jau išmoko pats apsirengti ir batukus 

apsiauti. Ir batukų raištelius užsiriša. Bet šiandien 

batukai kažkokie keisti. Su jais visai negalima 

vaikščioti. Jie kojas suka į šalis. „Matyt , batukai 

šiąnakt susipyko... Todėl ir suka nosis vienas nuo 

kito“,- pamanė Arvydas.  -Mamyte, mano batukai 

pyksta!- pasakė jis mamai. Mamytė pažiūrėjo ir tarė:  

-Juk tu juos ne ant tos kojytės apsiavei. Jie nemėgsta 

keistis vietomis. Užtat ir pyksta! 

 Eilėraštukai: 

 

 „PATS VALYSIU BATUKUS“  

Kas man valo batukus?  

Gėda pasakyti -   

Kas rytelį batukus  

Valo man mamytė!  

Aš  vyrukas jau smarkus,  

Mamai pasakysiu,  

Kad nuo šiandien batukus  

Pats nusivalysiu.  

 

 

 

 

 

 

„NETVARKINGAS DOMININKAS“  

  

Oi, koks vaikas netvarkingas  

Nevaleika Domininkas: 

 Kelnės kiauros, veidas juodas,  

Nosies galas degutuotas.  

Be sagų jo palaidinė,  

O kepurė kaip kempinė -   

Suglamžyta, Suvelta,   

Sudraskyta, Sutepta…  

Oi sunku, labai sunku  

Su tepliorium berniuku!  

Jei sutiksit tokį vaiką,  

 Rašaluotą nevaleiką, 

 Trinkit, trinkit jį šiurkščiais  

Ašutiniais šepečiais! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



4. Įtvirtinti savo supratimą, žaidžiant siužetinį žaidimą 

Pasakojimas vaikams „Svečiuose – lėlytė Onytė” 

Tėveliai pradeda pasakojimą: Pas mus atskrido paukštelis ir man kai ką pasakė. Ir žinote ką 

aš iš jo sužinojau – o gi tai, jog pas mus skuba lėlytė Onytė. (galite rinktis ir kitą – vaiko 

mylimą žaislą). Mes lauksime jos? Nagi, pažiūrėkime pro langelį, gal ji jau ateina pas mus. 

Atrodo, ji dar tik keliauja pas mus. Kol jos laukiame, pakalbėkime apie šios dienos orą, koks 

jis šiandien? (atsako vaikas), padiskutuokite apie tai, koks dabar metų laikas.  

Teisingai, dabar yra pavasaris, jau galima lengviau apsirengti ir džiaugtis saulute lauke. Oi, 

atrodo girdžiu kažką ateinant. Einu, pažiūrėti (vaiko paprašoma atsisėsti, pasakotojas 

trumpam nueina ir grįžta su lėlyte rankose – lėlytė apmuturiuota šaliku, su šiltomis 

pirštinėmis). Pagaliau pas mus atėjo lėlytė Onytė (Onytė sveikinasi su vaiku). Lėlytė keliavo 

pas mus iš tolimos šalies ir labai pavargo, leiskime jai pailsėti (lėlytė pasodinama, leidžiama 

vaikui prisistatyti – vaikas gali lėlytei pasakyti savo vardą, kiek turi metukų ir t.t...). Tęsiame 

pasakojimą toliau:  

Bet pažiūrėkite, kaip lėlytė šiltai apsirengusi – tikriausiai ji keliavo iš savo šalies, kurioje dar 

buvo žiema. O pas mus jau pavasaris, jei mes ją, taip apsirengusią išleisime į lauką, ji tikrai 

sukais ir susirgs... Ji visiškai neturi drabužėlių, tinkamų šiam orui ir negalės grįžti namo... 

Gal mes jai padėsime? (galite su vaiku „atidaryti rūbų parduotuvę“, kurioje vaikas gali 

išdėlioti savo rūbelius, kuriais rengs lėlytę).  

„Atkeliavę į parduotuvę“, „pirkite“ drabužėlius, tegu vaikas įvardija, ką „perkate“. „Grįžę“ 

namo, išsidėliokite drabužėlius ir pradėkite rengti lėlytę, turimais drabužėliais, įvardykite, 

kokį drabužėlį velkate. Tęskite pasakojimą: 

Na, Onyte, ar tau patinka tavo apranga? Pasakykite vaikui, jog dabar lėlytė jau pasiruošusi 

grįžti namo ir nuoširdžiai dėkoja už pagalbą. Prieš atsisveikindami su lėlyte, nupieškite lėlytei 

piešinuką, pavyzdžiui, nuspalvinkite suknelės siluetą ar padarykite kitą dovanėlę. 

Atsisveikinkite su lėlyte.  

 

Pasiklausykite dainelės – „Lėlė Onytė“ - https://youtu.be/bH3_C5yWrVQ 

 

 



5. Patiems pasinerti į atradimus mamos ar tėčio drabužių spintoje 

 

 „Mamytės ir tėvelio spintoje“ – kiekvienam vaikui tikrai smagu slapčia įlįsti į 

mamos ar tėčio spintą ir pasimatuoti jų drabužius, ar apsiauti batus. Leiskite vaikui šią 

dieną pabūti modeliais ir apsivilkti jūsų drabužius, ar apsiauti batus bei su jais 

pavaikščioti.  

  

 „Tvarkinga mano kėdutė“ – skatinkite vaiką prieš pietų miegą, ar einant miegoti vakare, 

gražiai susidėti savo rūbelius ant kėdutės. Surenkite gražiausios namų kėdutės rinkimus.  

  

 „Kai mamytės ir tėveliai buvo maži“ – parodykite vaikui savo nuotraukas iš vaikystės, 

skatinkite jį pastebėti, kaip jūs rengėtės, kai buvote jų amžiaus. 

 „Kai aš mažas/a buvau“ – drauge apžiūrėkite vaiko nuotraukas, jose skatinkite vaiką 

pastebėti, kaip jis apsirengęs, išskirkite, kaip apsirengęs žiemą, o kaip – vasarą ir t.t...  

   

 „Drabužėlių knygelė“ – iš turimų drabužėlių iškarpų ar turimų nuotraukų, kurkite 

„Žiemos“ ar „Vasaros“ knygeles, kuriose atsispindėtų apranga tam tikru metų laiku.  


