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• 1 veikla Konkursas: Inovatyvi veikla “Kitoks nei aš“  2022-03-15

• 2 veikla. Viktorina „Vaikų teisės ir pareigos“ 2022-03-10

• 3 veikla. „Tolerancija“ 2022-03-16

• 4 veikla. „Draugystės miestas“ 2022-03-08

• 5 veikla. Ugdomoji veikla „Socialiniai žaidimai“ 2022-03-16

• 6 veikla. Prevencinė pasaka – spektaklis „Bjaurusis ančiukas“ 2022-03-07



1. Inovatyvi veikla  
„Kitoks nei aš“

Vaikų mintys:

➢„Mano tėčio  ir mano akys yra panašios, 
žalios. Patiko sužinoti apie mūsų genus ir 
gaminti DNR grandinę“, Ugnė, 6 metai.

➢„Man patiko sužinoti apie DNR grandinę. 
Sužinojau, kad bulvė turi daugiau 
chromosomų negu žmogus. Sužinojau, kad 
žmonės gali būti skirtingi ir panašūs 
šeimose“, Gustė 6 metai.

➢„Patiko gaminti molekulę. Supratau, kad 
tėvai perduoda vaikų akių, plaukų spalvą, 
informaciją apie kūną. Jei susipykksta
draugai, reikia jiems atsiprašyti ir 
pasiūlyti pažaisti“, Ąžuolas, 6 metai.

Vaikų atradimai:

➢ Sužino, kodėl mes visi skirtingi;

➢ Iš kokių skirtingų medžiagų galima padaryti 
tokios pačios struktūros modelį;

➢ Supranta, kuo skiriasi ir panašūs mūsų kūnai;

➢ Kaip galima tyrinėti mūsų kūnų skirtumus ir 
panašumus.



1. Inovatyvi veikla 
„Kitoks nei aš“

Veikla: 

➢ Vaizdinės medžiagos apie DNR
grandinės stebėjimas;

➢ Tyrimas „Mano ir šeimos narių plaukų
spalva ir struktūra“;

➢ Tyrimas „Mano ir šeimos narių akių
spalva“;

➢ DNR grandinės kūrimas iš įvairių
medžiagų;

➢ Refleksija.



2. Viktorina  
„Vaikų teisės ir 
pareigos“

Vaikų mintys: 

„Labiausiai įsiminiau ir patiko teisė – žaisti“, 
Darius 6 metai.

„Patiko vaikų teisė  - mokytis, nes išmoksti ir 
daugiau žinai, nes gali padėti tau kas kažko 
nežino. Atiduoti kitam informaciją“, Ugnė, 6 metai. 

„Man patiko vaiko pareiga – susitvarkyti, kad būtų 
švaru ir gražu aplinkui“, Mila, 6 metai.

Vaikų atradimai, rezultatai: vaikai

pagilino žinias apie vaikų teises ir

pareigas - ne tik įvardino savo teises,

tačiau plačiau diskutavo ir apie

pareigas.



2. Viktorina 
„Vaikų teisės ir 
pareigos“

Tikslas: įtvirtinti turimas žinias apie
vaikų teises ir pareigas, panaudojant
interaktyvią lentą.

Veikla:

➢ Paruošti klausimai vaikams apie jų
teises ir pareigas;

➢ Vaikų susiskirstymas į komandas;
komandų šūkiai;

➢ Komandų narių atsakymai naudojant
interaktyvų žaidimą;

➢ Žaidimas „Mano teisės ir pareigos“;

➢ Refleksija.



3. Veikla „Tolerancija“

Vaikų mintys: 

➢„Pareiga daryti užduotėles...mano pareiga
namuose, tai visada susitvarkyti
žaislus...tolerancija, tada kai galima padėti
bobutei pereiti per gatvę“, Tomas, 5 metai;

➢„Pareiga gerbti tėtį, gerbti šunį...tolerancija tai
draugystė“ , Žemyna, 5 metai;

• „Tolerancija, tai jeigu mes būname lauke su
kažkokiu berniuku ar mergaite ir kai nukrenta
ar susimuša, reikia, žinok, padėti jam...“, Leo, 5
metai.

Vaikų atradimai, rezultatai:

➢Vaikai suprato, kad jie visi yra labai skirtingi,
bet ir labai panašūs, nes jie visi yra vaikai.
Visiems labiausiai patikusi teisė, tai teisė
žaisti. O pareiga tvarkyti žaislus - ne visiems
patinka.

➢Vaikai sužinojo, kad turi ne tik teises, bet ir
pareigas.

➢Vaikams labai patiko išsakyti savo mintis.



3. Veikla 
„Tolerancija“ 

Tikslas: sudaryti sąlygas vaikams aiškintis
apie vaiko teises ir pareigas.

Pokalbio metu vyko diskusija su vaikais,
kad vaikai turi teisę mokytis, gauti gydymą,
teisę į poilsį, žaidimus, turėti savo
nuomonę ir ją reikšti, išklausyti kitų
nuomonės, padėti kitiems, gerbti draugus
ir kt. Pristatant vaikų teises, prisiminėme
ir apie vaikų pareigas. Vaikai bandė
suprasti, kas ura tolerancija. Visi sutiko,
kad tai pagarba, meilė, gerumas,
mandagumas, draugiškumas. Vaikai
susidomėję tyrinėjo draugų akių ir plaukų
spalvą. Po to piešė, spalvino širdeles ir
suformavo bei suklijavo tolerancijos
dėlionę – širdutę. Visi užsirašė savo vardus.
Apžiūrėjo savo ir draugų širdeles.



4. Veikla „Draugystės 
miestas“ 

Veiklos metu, vaikai konstravo, statė namus su tikslu,
kad visi turėtų, kur gyventi. Viktorija statė namą ir
parduotuvę, kurioje parduodami bananai. Eimantas
statė namą ir garažą. Tačiau namas sugriuvo. Mokytojai
pasiūlius padėti atstatyti namą ir paaiškinus, kad padėti
draugui yra šaunu, vaikai padėjo atstatyti sugriuvusį
namą. Kiekvienas pastatė namą – „draugystės miestą“.



4 veikla  Konstravimas „Draugystės miestas“  

Vaikų mintys: 

➢Kadangi veikla vyko „Mažylių“
lopšelio grupėje, ir vaikų kalba kol
kas tik lavinasi, žodžių buvo nedaug,
tačiau Viktorija statė ir namą,
parduotuvę, pasiūlė pardavinėti
bananus. Eimantas pasisiūlė
pastatyti garažą.

Vaikų atradimai, rezultatai:

➢Vaikai mokėsi draugiškai dalintis
kaladėlėmis;

➢Siūlė statyti ir įvardino kelis
pastatus: „namą“, „parduotuvę“;

➢Stengėsi padėti draugui – pastatyti,
sukonstruoti naują namą

➢Vaikai nuliūdo, kai namas sugriuvo,
reiškė užuojautą.



5. Veikla „Socialiniai žaidimai“

Tikslas: įgyti socialinių įgūdžių.

Žaidimų paskirtis – asmenybės ugdymas, kultūrinė, socialinė,
rengimosi ateičiai patirtis. Pažinti save ir kitus, pritapti grupėje,
socializuotis.

➢ „Veidrodis“. Poromis vienas priešais kitą vaikai rodo judesius.
Vienas rodo, kitas – atkartoja kaip „Veidrodyje“, stebi save, draugą.

➢ „Garsų ratas“. Vaikai klausosi tylos, apibūdina malonius ir
nemalonius garsus. Supranta tylos naudą.

➢ „Bežodis filmas“. Vaikai vaidina, imituoja situaciją be žodžių. Kiti -
komentuoja ką matė, aiškinasi ar gerai suprato.

➢ „Miegančioji princesė“. 1 vaikas guli užsimerkęs, kiti vaikai bando
po vieną perlipti per gulintį jo neužkliudę.

➢ „Socialinė istorija“. Vaikai apžiūri socialinės istorijos paveikslėlius,
aptaria įvairias situacijas, kuria savo.

➢ „Atpažink draugą“. Vaikai apibūdina savo draugo savybes, bet
nepasako draugo vardo. Kiti spėlioja.



5. Socialiniai žaidimai  

Vaikų mintys: 

➢„Knygelė man padeda, kai supykstu, 
apkabinti save ir nusiraminti“, 
Hermanas 6 metai.

➢„O man smagu žaisti su draugu, 
nesipykti. Patinka, kai atsiprašo 
manęs draugas“, Domas, 6 metai.

➢„Man patiko, kai Gustė pasakojo apie 
Hermaną“, Ugnė, 6 metai.

Vaikų atradimai, rezultatai:

• 1. Stengiasi suprasti save, savo jausmus;

• 2. Geba apibūdinti draugą, jo savybes;

• 3. Socialinės istorijos pagalba mokosi 
nusiraminti, tinkamai elgtis;

• 4. Jaučia draugo  nuotaiką, teikia pagalbą 
draugui;

• 5. Supranta tylos svarbą, gerbia save ir kitą;

• 6. Kuria socialines istorijas.



6. Prevencinė 
pasaka – spektaklis 
„Bjaurusis ančiukas“

Vaikų mintys:

➢ „Broliai skriaudė ančiuką - negerai. Reikia
draugauti ir negriauti kitų namų“, Vytis 4
metai;

➢ Negalima kandžiotis, stumdytis, mušti“,
Jokūbas, 4 metai.

➢ „Negalima spardytis“, Povilas, 4 metai.

Vaikų atradimai:

➢ Vaikai susipažino, aptarė vaikų teises ir
pareigas bendraujant su bendraamžiais;

➢ Geba atpažinti, įvardinti, tinkamo ar
netinkamo elgesio būdus ir juos priskirti
vienokiam ar kitokiam elgesiui;

➢ Peržiūrėję, o paskui ir patys suvaidinę
pasaką “Bjaurusis ančiukas” suprato kaip
svarbu pagarbiai elgtis su grupės draugais,
gerbti kiekvieno teisę būti kitokiam.



6. Prevencinė 
pasaka – spektaklis 
„Bjaurusis ančiukas“

Veikla: Vaikai vaidina mini spektaklį pagal H. K. Anderseno pasaką

„Bjaurusis ančiukas“. Naudojamos lazdelinės lėlės: antys, ančiukai,

gulbės. Paukščiai mažųjų aktorių rankose atgyja: kalba, pyksta,

neapkenčia ir myli. Tai pasaka apie skirtumus, toleranciją. Ir iš to

iškylantys sunkumai, ir kaip mes juos sugebame įveikti. Po

spektaklio diskusija „Visi – skirtingi, visi – lygūs“. Kiekvienas vaikas

turi teisę – į nediskriminaciją, nepriklausomai nuo rasės, tautybės,

odos spalvos. Ir kiekvieno vaiko pareiga – gerbti skirtumus ir

pripažinti kiekvieno teisę būti tokiam, koks jis yra. Susipažinę su

auksine gero sprendimo taisykle, kuri padeda pasijusti geriau ir

nekenti nei sau nei kitam, žaidžia žaidimą „Žvaigždė ir šiukšliadėžė“.

Aptarę išeičių kortelėse pavaizduotas situacijas, nusprendę ar išeitis

suvienija kovai su patyčiomis priseks kortelę po atitinkama

žvaigždės (gerai) ar šiukšliadėžės (blogai) kortele.



Veiklas organizavo ir jose dalyvavo:

➢Priešmokyklinė „Kodėlčiukų“ grupė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja 
Marina Bučinskienė;

➢ „Voveriukų“ grupė“ – mokytoja Edita Kulvietienė;

➢ „Geniukų“ grupė – mokytojos Daiva Baltrušaitienė, Jolita Gilienė;

➢„Mažylių“ (lopšelio) grupė – mokytoja Audronė Maslauskienė.



Refleksija 

➢Tikriausiai žinome, kad kiekvienas iš mūsų – nuo paties mažiausio iki didžiausio
– turime labai daug teisių, kuriomis galime naudotis, tačiau taip pat ir pareigų,
kurias privalome vykdyti. Deja, kartais nutinka taip, kad mes pamirštame savo
pareigas arba ne visai gerai žinome savo teises.

➢ Įvykdytos veiklos paskatino vaikus ir pedagogus toliau tęsti nagrinėtas temas,
vaikams patiko sužinoti daugiau apie save, draugus, toleranciją sau ir kitiems,
komunikacijos galimybes ir kaip galima padėti vieni kitiems. Taip pat kokiais
būdais galima veikti, kur kreiptis ištikus nelaimei, nuo ko vaikus turi saugoti
suaugusieji.


