
  UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 
Balandžio mėn. 14−17 d. 

Tema: Draugystės  takeliu 
Tikslas (ai): Ugdyti vaikų gebėjimą spręsti konfliktus. 

Veiklos turinys 

  Antradienio tema   Kaip išsaugoti draugą? 

Idėja   Rytą pradėti mankšta ,,Laikrodukas“. Padiskutuoti su vaikučiais  kas stiprina draugystę, kokie poelgiai ją griauna. Prisiminti 
auksinę Zipio taisyklę - geras sprendimas: 1. Padeda man pasijusti geriau. 2. Nekenkia nei man, nei kitiems. Mokytis mintinai 
patarlę ,,Draugą pažinsi nelaimėje“ (išsiaiškinti šios patarlės reikšmę). Smulkiosios motorikos lavinimui −  pasiūlyti  iš turimų namuose 
kruopų sudėlioti jau žinomas raideles. Pamokyti atpažinti raidę ,,D“ žodyje ,,DRAUGAS“  (piešti  piršteliu raides ore, sudėlioti iš 
kruopų). 
Kūno kultūra  lauke  Lazdele, medžio šakele ridenti kamuolį žeme. Žaisti judrų žaidimą ,,Krepšinis“(stengtis įmesti kamuolį į taikinį). 

Trečiadienio tema  Paguoskime vieni kitus 

Idėja  Diskutuoti apie tai, kaip galima užjausti nuliūdusius draugus ar šeimos narius (prisiglausti, paglostyti, apkabinti, papūsti į 
skaudamą vietą...). Pažiūrėti filmuką ,,Grybukas stogiukas“ (https://www.youtube.com/channel/UCBR8-60-B28hp2BmDPdntcQ). 
Kalbėtis kaip pasielgė miško žvėreliai, vabaliukai, paukštelis. 
Atlikti programos ,,Zipio draugai“užduotį. 
1 užduotėlė „Mano geriausias draugas“ 

Jums reikės – spalvotų pieštukų. 
Paprašykite vaiko nupiešti savo geriausią draugą. Jei vaikas teigia, kad tokio neturi, paprašykite pagalvoti, kurį iš savo pažįstamų jis 
labiausiai mėgsta. 

Paprašykite vaiko papasakoti, kaip jie susipažino ir kodėl būtent šį draugą jis vadina geriausiu draugu. 

Paklauskite, ką jo draugas labiausiai mėgsta. 

Pasiūlykite savo vaikui pradžiuginti jo geriausią draugą maža staigmena – Jūsų vaiko rankomis padaryta dovanele. Tai gali būti 
atvirukas ar piešinėlis, gražiai išlankstytų rėmeliu. Paskatinkite savo vaiką, kad jis pats pagalvotų, ką draugas labiausiai mėgsta, kas jį 
labiausiai pradžiugins ir ta tema nupieštų. 

https://www.youtube.com/channel/UCBR8-60-B28hp2BmDPdntcQ


Ketvirtadienio tema  Atpažinkime nuotaikas 

 Idėja  Rytą pradėti linksma, nuotaikinga mankšta ,,Ančiukų šokis“ – lietuviškai 
(https://www.youtube.com/watch?v=C_HELclhQMg). Pagal nuotraukas, žurnalų iliustracijas, piešinius apibūdinti žmogaus 
nuotaiką. Apibūdinti savo (žiūrėti į veidrodį) ir  šeimos narių nuotaikas. Žaisti didaktinį žaidimą ,,Kaip pavadinti?‘‘ – parinkti tinkamą 
daiktavardį (žmogus, kuris mėgsta girtis - pagyrūnas, dažnai be reikalo verkia – verksnys, kuris dažnai šypsosi - šypsenėlė ir pan.). 
Muzikinis ugdymas Prisiminti Velykų šventės džiaugsmą ir pasiklausyti  dainelės ,,Velykų saulutė“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=bWiX6WaIDnw).    
Atlikti programos ,,Zipio draugai“ užduotį. 
2 užduotėlė „Padeda-nepadeda“ 

Jums reikės – rašiklio ir / arba spalvotų pieštukų. 
Pasakykite vaikui, kad šiandien norėtumėte su juo pakalbėti apie draugystę, apie nesutarimus tarp draugų ir apie tai, kas padeda 
išsaugoti draugystę. 

Pasiūlykite vaikui pažaisti žaidimą „Padeda-nepadeda“ išsaugoti draugystę. Sutarkite, kad vienas sako situaciją (pvz. „pakviesti draugą 
pažaisti“, „primušti“, „pasidalinti saldainiais“, „atimti žaislą“, ...), o kitas sako padeda ar nepadeda išsaugoti draugystę. Tada 
apsikeičiate. 

Paklauskite vaiko, ar jis norėtų nupiešti situaciją (tik eskizą, neužbaigtą piešinį, nes kitaip užims labai daug laiko) ar Jūs užrašysite. 

Padeda Nepadeda 

  

  

Jei vaikas nepavargo, o Jūs dar turite laiko, galite su vaiku aptarti kelias situacijas. Klauskite vaiko, kaip jis jaustųsi tokioje situacijoje? 
Ar buvo kada atsidūręs joje? Aptardami pasiūlytas situacijas, prisiminkite Auksinę Zipio taisyklę. 

Penktadienio tema  Niekas mūsų negali skriausti 

Idėja  Diskutuoti apie tai, kad jei kas nuskriaudžia visada reikia kam nors pasiguosti, neslėpti savyje. Mokytis taisyklių dėl elgesio be 
patyčių: 1. Niekas neturi teisės tyčiotis ar priekabiauti prie kitų žmonių. 2. Jeigu mes patiriame patyčias, galime prašyti 
pagalbos žmogaus, kuriuo pasitikime. Pasiklausyti pasakos ,,Tikras draugas“ (ežys ir kiškis), 
(https://www.youtube.com/watch?v=1hD_zogFbSk), aptarti pasakos veikėjų poelgius. Pamokyti vaikučius nupiešti patikusį pasakos 

https://www.youtube.com/watch?v=C_HELclhQMg
https://www.youtube.com/watch?v=bWiX6WaIDnw
https://www.youtube.com/watch?v=1hD_zogFbSk


veikėją: ežiuką, kiškį, lapę, vilką. Pasirinkus norimas dailės raiškos priemones, nuspalvinti.   
Kūno kultūra  Šokinėti pakaitomis ant vienos ir kitos kojos. Pralįsti pro  pakeltą virvutę, lazdą (50-40cm.). Pažaisti judrų žaidimą  
,,Diena, naktis“.  
Kai jūs sakote ,,diena“ – galima judėti, bėgioti, trepsėti ploti. ,,Naktis“ – visi sustoja ir stengiasi nejudėti. 
 

 


