
VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽEMUOGĖLĖ” 
 

Balandžio 19–23 d.  
 

Projektas „Gerumo mokyklėlė. Aš neskriaudžiu kitų, prisijunk ir tu“  

Tema „Šilti jausmai gražiomis gėlėmis žydi.“ 

Uždaviniai 

Siekti, kad vaikai: 

- pastebėtų, kam reikia jo pagalbos ir globos, atjaustų juos ir pratintųsi šiltus jausmus 

išsakyti švelniais, maloniais, paguodžiančiais žodžiais; padėkotų kitam už gerą 

darbą, paslaugą, patarnavimą; 

- pagal išgales rūpintųsi kitais, pagelbėtų mažesniems vaikams; 

- stengtųsi padėti, patarnauti kitam, paguosti kitą; 

- globotų šalia esančius gyvūnėlius ir augalus; 

-  meilę, žavėjimąsi kitu reikštų geru žodžiu, švelniu žvilgsniu, maloniu gestu 

Numatoma veikla:  

- Prisiminti, atkreipti dėmesį, kaip gražiai šeimoje tave vadina mamytė, tėvelis, 

broliukas, sesutė ir kaip tu juos vadini. Bandyti įvardinti jausmus ir santykius 

artimiausių žmonių. 

- Vaikai prisimena arba išmoksta patarlių, priežodžių apie šiltus žmonių santykius, 

aptaria juos (Bičiulį nelaimėje pažinsi; geriau duot kaip prašyt; nesigailėk davęs, 

džiaukis gavęs; sugyvena kaip du balandėliai, išmintingam nepritinka pykti.). 

- Sukurti „Gerumo medį“: pasidarius, nusipiešus, išsikirpus įvairios formos, spalvos, 

dydžio lapelių ir sugalvojus gražų palinkėjimą ar nusprendus padėkoti kitam už 

paslaugą, patarnavimą, paprašyti tėvelių užrašyti žodžius ant lapo (ar pačiam 

užrašyti) ir pakabinti  ant medžio.  

- Žiūrinėti paveikslėlius su probleminėmis elgesio situacijomis (vaikas padeda surinkti 

pabirusius daiktus, čiuoždamas didesnis užkliudė mažesnį; vaikas tampo už uodegos 

katiną), pasvarstant, kaip galima padėti; ar galėjo būti kitaip? Suskirstyti 

paveikslėlius į grupes: „Geri poelgiai“, „Blogi poelgiai“, „Netyčiniai poelgiai“. 

- Žaidžiant padėti surasti kelią per labirintą (sušalusiam, išalkusiam, 

pasiklydusiam,...). 

- Atliepiant įspūdžius iš skaitytos knygelės „Pasaka apie šiltus švelnukus“, 

prisimenant girdėtus ar kitiems sakytus gerus ar piktus žodžius, pasigaminti šiltų 

švelnukų mamytei, tėveliui, draugams, kad jų nuotaika pakiltų, širdis sušiltų. 

Ugdomoji priemonė: 

1. Pažįstu aplinką ir save „Aš ir kiti žmonės“; 

2. Emocijų knyga „Pasakyk, ką jauti“; 

3. Knyga „Mano jausmai. Ką jie reiškią?“; 

4. Jomas Ambrukaitis „Gerumo Abėcėlė“; 

5. Rasa Staniunaitienė „Gerumo Abėcėlė“; 

6. Valdimaras Sasnauskas „Mano diena“; 

7. Malvyra Ryliškienė „Tvarkau savo kambarį“; 

8. Knygelė su lipdukais „Gero elgesio mokyklėlė“; 

9. Paveikslėlių knygelė „Eiliuoti patarimas mandagiems vaikams“; 

10. Spalvinimo knygutė „Mokausi gražiai elgtis“. 


