
Projekto „Gerumo mokyklėlė. Mano jausmų ir emocijų pasaulis VII et. realizavimas“. 

Tema; „Šilti jausmai gražiomis gėlėmis žydi“. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI 

 

• Ugdyti gebėjimą  pajusti kito žmogaus  jausmus. Mokyti apibūdinti savo nuotaiką. 

• Ugdyti gebėjimą ir norą padėti  mamai, tėčiui, sesei, pasirūpinti šuneliu. 
 

 Visi vaikai, kaip ir suaugusieji, patiria daug įvairių emocijų. Kuomet vaikai 

išgyvena džiugias emocijas, ir mes jaučiamės gerai, nes vaikų džiaugsmas – lyg žinutė 

mums, kad viskas yra gerai, vaikas yra laimingas, o mes įvykdėme savo užduotį. Tačiau 

vaikai išgyvena ir kitus jausmus – pyktį, liūdesį, išgąstį, nusivylimą, nuoskaudą. Siūlau 

jums kartu su vaikais susipažinti su temą ir pabandyti kartu atskirti teigiamas ir 

neigiamas emocijas. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI


 

 

 Jausmučių dainelė: 

https://www.youtube.com/watch?v=oKnEpBiwha8# 

• Filmukas: Emocijos ir būsenos mažyliams. 

https://www.youtube.com/watch?v=XHxzhB89v8Q 

• Užduotis: Padėkite vaikui atpažinti savo emociją. 

https://www.apkabinkmenuli.lt/padekite-vaikui-atpazinti-savo-emocija/  

• Paveikslėliai: blogi, geri poelgiai. Aptarti  kartu su vaikais.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oKnEpBiwha8
https://www.youtube.com/watch?v=XHxzhB89v8Q
https://www.apkabinkmenuli.lt/padekite-vaikui-atpazinti-savo-emocija/


 



 

 

• Žaidimai: 

 

Lėlių teatras 

  Kartu su vaikučiu išsirinkite jo mėgstamiausią pasaką ir pabandykite ją perkelti į 

realybę. Tam tikrai nereikia specialių lėlių, pakaks namuose esančių vaiko žaisliukų arba 

savo rankomis padarytų naujų herojų, pavyzdžiui iš kartono iškarpytų žvėrelių bei 

žmogeliukų. 

 



 

Parodyk žvėrelį 

  Vaikų pasakoje žvėreliai dažniausiai atspindi kokį nors žmogaus charakterį, pavyzdžiui 

lapė visuomet būna klastinga, vilkas – tikras blogietis, o zuikutis– bailys. Mažiems 

vaikams labai patinka vaidinti gyvūnėlius, todėl šis žaidimas bus ne tik smagus, bet ir 

labai naudingas. Siūlydama vaikui suvaidinti kokį nors žvėrelį, būtinai aptark su juo to 

žvėrelio charakterį ir kitus bruožus: „Zuikutis bailiukas? O ko gi bijo? Parodyk man, 

kaip zuikutis išsigąsta klastūnės lapės. O kaip zuikutis elgiasi kai pamato plėšrūną tigrą? 

O kaip atrodo tigras? Jis juk stiprus ir ramus, nieko nebijo, ne taip, kaip zuikis”. Toks iš 

pirmo žvilgsnio labai paprastas žaidimas ne tik vysto vaiko vaizduotę, bet ir padeda 

išmokti reikšti įvairias emocijas – baimę, pyktį, pasitikėjimą ir t. t. 

 

Atspėk emociją 

  Rankomis užsidenk veidą, o patraukusi rankas nustatyk veido išraišką, atitinkančią 

kokią nors emociją. Paprašyk, kad vaikas atspėtų ką tu dabar jauti. Lygiai tokį patį 

žaidimą galima žaisti ir su piešinėliais. Kai tavo fantazija visiškai išseks, apsikeiskite 

vietomis. Dabar vaiko eilė bandyti išreikšti emocijas, kurias tu bandysi atspėti.  

 

 

 

 



• Eilėraštukas   

Kas gerai ir kas blogai? 

Pipiriukas vaikas štai 

tėvui sako aiškiai: 

— Pasakyk man, kas gerai,— 

kas blogai, paaiškink. 

Viską pasakau vaikam, 

tad manęs klausykit! — 

Ką atsakė tėtis jam, 

knygoj šioj skaitykit. 

— Jei audra —braškės stogai, 

jei — ledai, griaustinis, 

vaikščioti tada blogai, 

tai kiekvienas žino. 

Nulynojo. Vėl matai — 

saulė, giedras laikas. 

Tuo metu labai gerai 

dideliam ir vaikui. 

Šitas murzinas labai, 

purvini veideliai, 

aišku, tai labai blogai 

jaunai jo odelei. 

Jei kas valo dantelius, 

prausiasi dažnai, 

Toks berniukas — patrauklus, 

elgiasi gerai. 

Jeigu mušeika koksai 

vaiką muš silpnutį, 

aš nenoriu dėt visai 

tokio į knygutę. 

Šaukia šitas:— Stok, neliesk 

už save mažesnio! — 

Šis berniukas geras tiek, 

kad nėra puikesnio. 

Jei suplėšei iš eilės 

knygą, sviedinuką, 

tai spaliukai apkalbės: 

blogas tu berniukas. 

Jei berniukas apsukrus — 

dirba, jau paskaito, 

apie jį knygelėj bus, 

kad jis geras vaikas. 



Jeigu varnos koks pyplys 

bijo mirtinai, 

vaikas šis yra bailys. 

Tai labai blogai. 

Paukščiui dideliam rimtai 

šis vaikutis graso. 

Būt drąsiam — labai gerai,— 

reikalingi drąsūs. 

Kapstosi šiukšlyne jis.— 

Nešvarus šis vaikas. 

Apie tokį pasakys: 

blogas, nevaleika. 

Šito veltinukai 

ir kaliošai švarūs. 

Jis nors ir mažiukas, 

bet be galo geras. 

Atsiminki tai, sūnau,— 

ir visi berniukai: 

Kiaulė iš sūnaus išaugs, 

Jei sūnus paršiukas. 

Klausė vaikas ir, tvirtai 

pasiryžęs, tarė: 

„Nedarysiu aš blogai,— 

visuomet — tik gerai". 

Spalvų ir skaičių kartojimas: 
 

• Filmukas Jausmučiai "Skaičiai" ir "Spalvos" ( kartojame skaičius ir spalvas ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-H76OTYiWBs&t=181s 

https://www.youtube.com/watch?v=65YUMNwWbt8&t=219s 

 

• Pirštukų mankštelė: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=89vDSS66GnM&t=136s 

 

Meninė raiška: 

 

• Kartu su vaikučiais nupieškite veidukus. 

• https://www.youtube.com/watch?v=bSEtcIg3v20 

• https://www.youtube.com/watch?v=pMRfPBnSrbc 

• Pasiūlykite vaikui tokią veiklą, kuri suteikia jam džiaugsmo, teigiamų emocijų. 

Tai gali būti tapymas guašu, lypdymas, piešimas. 

https://www.youtube.com/watch?v=-H76OTYiWBs&t=181s
https://www.youtube.com/watch?v=65YUMNwWbt8&t=219s
https://www.youtube.com/watch?v=89vDSS66GnM&t=136s
https://www.youtube.com/watch?v=bSEtcIg3v20
https://www.youtube.com/watch?v=pMRfPBnSrbc


 

 

        
 

 

 

Smagios ir gražios savaitės!!!!! 

 
 

 

 

 

 


