
Grupė: Ramunėlė 

Laikotarpis: 2020-05-11–2020-05-15 

Tema: Draugų būryje 

Tikslas: Ugdyti vaikų pagarbą šalia esantiems draugams 

Uždaviniai: 

Siekti, kad vaikai: 

- stebėdami gyvenimą šeimoje, praleistą laiką grupėje, per TV pateiktų 1-2 tinkamo ir netinkamo 

elgesio pavyzdžius, gebėtų juos 2-3 sakiniais pakomentuoti; 

- remdamiesi pateiktu pavyzdžiu, gebėtų 2-3 sakiniais papasakoti apie geriausią draugą; paaiškintų, 

kaip galima susidraugauti ir palaikyti draugystę; 

- atlikdami PK ir UB užduotis, gebėtų nurodyti duotų kelio ženklų geometrinę formą; 

- remdamiesi asmenine patirtimi, gebėtų suvaidinti 1-2 konfliktines situacijas ir pasiūlyti tinkamą jų 

sprendimo būdą. 

 (Ugdomoji) veikla vaikų grupelėms (Ugdymo diferencijavimas pagal vaikų poreikius, gebėjimus 

ir kitus ypatumus): 

UB užduotys 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22. 

O-O-OPA užduotys 36, 37, 38. 

Žaidimas ,,Padaryk taip pat". 

Sąveika/bendradarbiavimas su šeima (Auklėtojų, tėvų (globėjų) iniciatyvos, siūlymai, 

bendradarbiavimo būdai): 

Individualūs pokalbiai su tėvais telefonu, elektroniniu paštu apie vaikų pasiekimus ir pažangą. 

Veikla visai vaikų grupei (Turinys, metodai, pagrindinės priemonės, vieta): 

Pasisveikinimas prie degančios žvakutės. Kalendoriaus patikslinimas. 



Kiekvieną dieną kartoti mėnesius, metų laikus įvardinant mėnesiais. 

Savaitė skirta draugams, draugystei. 

Pirmadienis - Pokalbiai ,,Mano draugai", ,,Geriausias draugas, koks jis turi būti?", Mano geriausias 

draugas darželyje", ,,Ar gali susipykti draugai?", ,,Tinkamas ir netinkamas elgesys", ,,Kaip elgtis su 

draugu, kad jis suprastų jog yra pats geriausias, nuoširdžiausias, su kuriuo gera pasikalbėti, pažaisti". 

Pasaka apie Du ožiukus. Vaikai skaito savarankiškai, užbaigia pasaką. Aptarimas. 

Figūros- Kvadratas, Kubas. Kuo skiriasi. 

Meninė užduotis - nupiešti geriausio draugo portretą. 

Antradienis - Pokalbis ,,Saugus eismas". Kas atsitinka kai nesilaikoma saugaus eismo taisyklių, 

galima pakliūti į ligoninę. Kas lanko sergančius ligoninėje. Ką nunešti draugui, būtinai paminėti 

piešinį, kuris pradžiugins. 

,, Kelio ženklai"-pėsčiųjų perėja, negalima žaisti prie gatvės, gatvėje ir kiti pagrindiniai ženklai su 

kuriais vaikai susiduria. 

O. Proislerio knygos kūrinėlis ,,Herbė su didele skrybėle" ištrauka ,,Mūsų yra trylika". Aptarimas. 

Trečiadienis - Pokalbis ,,Gimimo diena". Kiekvienas vaikas turi savo gimimo dieną, netgi valandą. 

Visi švenčia gimtadienį. Draugai kviečia į gimtadienį. Pasikalbėti kaip jie šventė draugų gimtadienius. 

Ką nešė dovanų? 

OPA gimtadienis. Pasakoti ką mato paveikslėlyje. Kiek metų yra OPA? 

A. Lindgren kūrinėlis ,,Pepė švenčia gimimo dieną". Aptarti.  

Meninė užduotis - nupiešti, nutapyti piešinį kaip dovaną švenčiančiam gimtadienį. ,,Tapymas ant 

akmenuko saulytę". 

Ketvirtadienis - Pokalbis ,,Netinkamas elgesys", ,,Peštynės"- kodėl vaikai pykstasi, kaip padėti 

draugams nesipykti. Papasakoti penkiamečio Mykolo elgesį lauke. Užbaigti su vaikais pasakojimą. 

Eilėraštis. A.Baltakis ,,Peštynės". Aptarti. 



Penktadienis - Pokalbis:- apie ką buvo kalbama šią savaitę. Labai svarbu, kaip vaikai atpasakoja, kas 

liko jų atmintyje. Draugas, draugystė. 

A.Mašiotas ,,Paliegusi obelis". Atpasakoti girdėtą kūrinėlį. Perskaito savarankiškai. 

Nupiešti, nutapyti sergančią ir pasveikusią obelėlę. Lavinti vaikų vaizduotę. 


