
 

 

Sveiki, ,,VORIUKAI“ ir jų tėveliai!  

 
 Džiaugiamės, kad smagiai leidžiate laiką su savo 

artimaisiais, esate visi sveiki. Šiuo metu aplinkui viskas auga, žydi, 

čiulba - taip gražu! Ačiū tėveliams už el. laiškus, kuriuos atsiunčiate 

mums, Mes jų labai laukiame. 

 Šią savaitę kviečiame pakalbėti apie draugystę. Pabandykite 

atsakyti į keletą klausimų: 

 

● Ar žinote, kaip turėtumėte elgtis su savo draugais? 

● Ar žinote, kuo mums svarbūs draugai? 

● Ar žinote, koks yra tikras draugas? 

 

 

Kviečiame pasižiūrėti animacinius filmukus 

 

(https://youtu.be/PdTc1jSDyAU) 

(https://youtu.be/6PnK7MFqOd0) 

 

TEMA/IDĖJA:  

,,DRAUGŲ BŪRYJE“ 

 

 

Gegužės 18-22 d.  

  

 

SAVAITĖS UŽDAVINIAI: 

 

● Stebėdamas gyvenimą šeimoje, per TV, pateiks 1-2 tinkamo ir 

netinkamo elgesio pavyzdžius, gebės juos 2-3 sakiniais 

pakomentuoti; 

● Gebės 2-3 sakiniais papasakoti apie geriausią draugą; 

paaiškins, kaip galima susidraugauti ir palaikyti draugystę; 

● Gebės nurodyti duotų kelio ženklų geometrinę formą; 

● Gebės suvaidinti 1-2 konfliktines situacijas ir pasiūlyti 

tinkamą sprendimo būdą; 

● Atliekamos ,,OPA PA“ pratybų 15 - 22 lapų užduotys 

(imtinai). 

https://youtu.be/PdTc1jSDyAU
https://youtu.be/6PnK7MFqOd0


 

 

 

SĄVOKOS IR SVARBŪS ŽODŽIAI: 

 

● Draugas 

● Draugystė 

● Konfliktas 

● Atsiprašau 

● Atleisk 

● Abėcėlės raidžių  kartojimas 

● Skaičių iki 20 eilė 

 

Kviečiame Jus padiskutuoti apie tai, kas yra draugas, kodėl svarbu 

turėti ir branginti draugus. Kaip draugystė padeda vaikams augti, 

pažinti pasaulį, atskleisti save, leisti kartu smagiai laiką, dalintis 

paslaptimi, patirtimis ir patarimais. 

Draugystė suteikia daugybė progų ir drąsos įgyvendinti įvairius 

ketinimus. Kaip smagu, kai tave nustebina tavo draugas. 

 

TURIME JUMS IDĖJŲ: 

 

Meninė užduotis  

 

• ,,Saulutė draugui“. Ant akmenukų guašu kiekvienas nupieškite 

savo draugui linksmą saulytę. O vėliau ir padovanokite. 

• „Draugystės apyrankė“ iš kartono pagaminkite apyrankes 

draugui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Siūlome žaidimą:  

 

,,DRAUGYSTĖS APYRANKĖ“ 

 

Draugai, tai didžiausias turtas, o jų draugystė amžinai gyva. Pasaulyje 

žmonės daug pamiršta. Bet draugas draugo NIEKADA. Vaikai susėda 

ratu kiekvienas pasiima iš dėžutės po ,,Draugystės“ apyrankę. 

Kiekvienas vaikas kairėje sėdinčiam draugui uždeda apyrankę ir 

pasako komplimentą. 

KOMPLIMENTAS – tai geras žodis draugui, pagyrimas. Pavyzdžiui: 

esi tikras draugas, tavo graži suknelė, gražios akys ir t.t. 

 

 

Nupieškite savo geriausius draugus. Kokias dovanas gavote. 

Pabandykite sukurti pasaką apie draugystę ir t.t. 

 

Siūlome pasisemti idėjų http://amatukai.lt/ 
 

Pabandykime perskaityti, o gal norėtumėte ir išmokti šį eilėraštį? 

 

Algimantas Baltakis 

 

,,PEŠTYNĖS” 

    

                              Stebisi                Tie ožiukai 

                              Visi vaikai.          Be ragų. 

                              Susipyko                 Net žiūrėti 

                              Du draugai.          Nesmagu. 

 

                              Vienas žodį,          Juodu pešės 

                              Kitas žodį.          Gan ilgai- 

                              Liežuvius           Kol išdygo  

                              Abu parodė.          Jiems ragai. 

 

                              Du berniukai,          Juokėsi 

                              Du mažiukai          Iš jų vaikai: 

                              Ėmė peštis        Argi pešasi 

                              Kaip ožiukai.       Draugai? 

http://amatukai.lt/


 

 

 

 
 

 

     

  

Siūlome 1 užduotėlę: ,,PADEDA NEPADEDA“ 

 

Siūlome pažaisti žaidimą: ,,Padeda-nepadeda“. Šį žaidimą siūlome 

žaisti dviese. Pasiūlykite, kad vaikas Jums papasakotų situaciją (pvz. ,,pakviesti 

draugą pažaisti“, ,,atimti žaislą“ ir t.t.). 

O kitas sako, ar tai padeda ar nepadeda išsaugoti draugystę. Tada 

apsikeičiate. Padiskutuokite, kodėl svarbu turėti draugą. 

Parašykite mums, kaip Jums sekėsi. 

 

.  

 

  Siūlome 2 užduotėlę: ,,MANO GERIAUSIAS DRAUGAS“ 
  

Jums reikės spalvotų pieštukų. Nupieškite savo geriausią draugą. 

Papasakokite, kaip susipažinote ir kodėl būtent šį draugą vadinate geriausiu 

draugu. Pagalvokite, kaip galėtumėte pradžiuginti savo geriausią draugą. Gal 

maža staigmena, o gal Jūsų rankomis padaryta dovanėle. 

 

 

Džiaugsimės Jūsų laiškeliais bei nuotraukomis, kaip sekėsi 

įveikti įvairias užduotėles ir ką naujo sukūrėte, išmokote. 

 

Visų el. laiškų lauksime adresu: 

voriukai.peledziukas@gmail.com 

 

BŪKITE SVEIKI! 

 

Mokytojos: Elvyra, Lina ir Viktorija. 

  

mailto:voriukai.peledziukas@gmail.com

