Respublikinė socialinių pedagogų parengtų
priemonių nuotraukų, užsiėmimų ar organizuotų
renginių planų paroda

Respublikinės socialinių pedagogų parengtų priemonių nuotraukų, užsiėmimų
planų ar organizuotų renginių aprašymų parodos „Kuriame ir dalinamės – 2“ idėją
atspindi A. Anzenbacherio mintis: ,,Žmonės bendradarbiauja, siekdami bendro tikslo.
Materialines gėrybes ir kultūrines vertybes, kurių jiems reikia savirealizacijai, galima
realizuoti tik veikiant drauge.“
Parodos tikslas – skatinti respublikos socialinius pedagogus ieškoti naujų ugdymo
formų bei būdų.

Organizatoriai:


Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras;



Kelmės rajono ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinis būrelis.

Parodos organizacinis komitetas:


Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Dalia
Orlakienė;



Kelmės „Kražantės“ progimnazijos socialinė pedagogė Asta Trijonienė;



Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta
Meškauskienė;



Kelmės ,,Kūlverstuko“ lopšelio-darželio socialinė pedagogė Jurgita Cikanavičienė;



Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro metodininkė Edita Dzvankauskienė.
Parodai darbus pristatė socialiniai pedagogai, psichologai iš šalies ugdymo įstaigų,

švietimo pagalbos centrų, rajoninių dalykinių metodinių būrelių:


Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinės mokyklos



Kauno „Saulės“ gimnazijos



Kauno „Vyturio“ gimnazijos



Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos



Kelmės „Kražantės“ progimnazijos



Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos



Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“



Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio



Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos



Kelmės r. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos
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Kelmės r. Pakražančio gimnazijos



Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos



Lentvario lopšelio-darželio ,,Šilas“



Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“



Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos



Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos



Panevėžio r. Raguvos gimnazijos



Panevėžio pradinės mokyklos



Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos



Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos



Panevėžio r. Berčiūnų pagrindinės mokyklos



Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos



Pasvalio rajono švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio



Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos



Skuodo Bartuvos progimnazijos



Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos



Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“



Šiaulių Jovaro progimnazijos



Šiaulių m. vaikų dienos namų „TikTu“



Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“



Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“



Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“



Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“



Šilutės r. Juknaičių pagrindinės mokyklos



Trakų lopšelio-darželio „Ežerėlis“



Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos



Visagino švietimo pagalbos tarnybos



Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“



Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro



Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio



Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio

Visi dalyviai, pateikdami Priemonę parodai, patvirtino, kad jie yra autoriai. Už autorinių
teisių pažeidimus atsako patys Priemonę pateikę asmenys.
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I SKYRIUS
,,SOCIALINIS PEDAGOGAS. GEROJI PATIRTIS. METODINĖS
PRIEMONĖS“
KLAUSIMYNAS „KAIP JAUTIESI, MOKSLEIVI?“
Andrėja Adašiūnienė
Kauno „Saulės“ gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
El. p. andreja.adasiuniene@gmail.com
Anotacija
Klausimynas skirtas nustatyti mokinių savijautos, saugumo ir bendravimo
sunkumus nuotolinio mokymosi metu (priedas Nr. 1).
Klausimynas parengtas vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu paskelbus karantiną bei
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos kreipimusi į mokyklas dėl vaikų saugumo
nuotolinio mokymosi metu.
Klausimynu siekiau, kad mokiniai atvirai ir konstruktyviai pasidalintų savo
savijautos, mokymosi, bendravimo patirtimi ir rūpesčiais karantino metu tam, kad būtų galima
išsiaiškinti mokinių poreikius ir kryptingiau teikti socialinę pedagoginę pagalbą.
Taip pat šiuo klausimynu siekiau prevencinių tikslų – priminti mokiniams jų
galimybes atsakingai elgtis, reaguojant į nuotolinio mokymosi karantino metu iššūkius.
Klausimyną sudaro 14 klausimų su pasirenkamais atsakymais ir 1 atviras klausimas, kviečiantis
mokinius įrašyti savo pastebėjimus ir klausimus.
Klausimynu gali naudotis tiek pradinių mokyklų, tiek gimnazijų bendruomenės:
klausimus ir atsakymų variantus jos gali pasikoreguoti pagal mokyklos poreikius.
Apklausos eiga: paruošiama virtuali klausimyno forma ir jos nuoroda (pavyzdžiui,
Google Forms programoje). Patartina paruošti atskiras formas skirtingoms klasėms tam, kad
gautus rezultatus būtų galima aptarti klasių bendruomenėse, palyginti skirtingų klasių rezultatus.
Siūlyčiau bendradarbiauti su mokyklos VGK, klasių auklėtojais, apklausą pristatyti bei atlikti
klasės valandėlių metu.
Apklausos rezultatų aptarimas: gauta informacija yra vertinga socialiniam
pedagogui, klasės vadovui, mokyklos administracijai. Ją pravartu aptarti mokytojų taryboje, tėvų
susirinkimuose, klasės valandėlėse; remiantis ja teikti grupinę ar individualią pagalbą, tobulinti
ugdymo procesą.
Vedant diskusijas su mokiniais rekomenduoju aptarti ne statistinę informaciją, bet
tendencijas, keliant probleminius klausimus, pavyzdžiui, „Kodėl kai kurie vaikai, susidūrę su
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patyčiomis, yra linkę nesikreipti pagalbos?“. Tokia diskusija skatins mokinius kritiškai įvertinti
savo nuostatas ir elgesį.

LANKSTINUKAS „SAUGESNIS INTERNETAS – SAUGESNI IR VAIKAI“
Birutė Stefanskienė
Visagino švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė
El. p. birute.stefanskiene@gmail.com
Anotacija
Ši priemonė (priedas Nr. 2), tai informacinis leidinys (lankstinukas) tėvams
(globėjams), paaugliams, vaikams. Lankstinuke pateikiama svarbi informacija su kokiomis
socialinių tinklų bei interneto grėsmėmis ir pasekmėmis gali susidurti vaikai ir paaugliai ir kur
galima kreiptis pagalbos.

ŽAIDIMAS „AŠ JAUČIUOSI“
Aušra Galinskienė
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. agalinskiene@gmail.com
Anotacija
Priemonė „Aš jaučiuosi“ yra skirta atpažinti ir įvardinti vienus pagrindinių jausmų,
kuriuos patiriame kasdien bendraudami. Ji yra naudojama dirbant su 4-7 metų vaikais bei
tinkama tiek individualaus, tiek grupinio darbo metu. Žaidžiant ugdomas vaikų pastabumas ir
gebėjimas atkreipti dėmesį į esminius dalykus, padedančius atpažinti ne tik savo, bet ir vieniems
kitų jausmus. Žaisdami vaikai mokosi atskirti, kaip atrodo liūdintis, džiaugsmingas, bijantis,
pykstantis, ramus, laimingas. Priemonė parengta darbui su „Lašelių“ ir „Kiškučių“ gr.
ugdytiniais.
Žaidimo eiga. Vaikų paklausus: „Su kokiu jausmu šiandien atėjote į darželį?“, vaikai
paima segtuką su savo vardu ir prisega prie tą jausmą atspindinčio lašelio (kiškučio).
Šios priemonės galimas platesnis panaudojimas. Atpažinus, įvardinus jausmą su vaiku
pasikalbėti, aptarti, kas vienoje ar kitoje situacijoje sukėlė konkretų jausmą ir t.t. Taip pat
laimingo, ramaus, liūdinčio veikėjų korteles galima panaudoti užsiėmimų refleksijai.
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Pav. Žaidimas „Aš jaučiuosi“

ATMINTIES LAVINIMO KORTELĖS „EMO MEMORY“
Dalia Orlakienė
Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
El. p. dalia.orlakiene@gmail.com
Anotacija
MEMO (atminties) kortelės – puiki priemonė lavinti atmintį! Surinkite kiek
įmanoma daugiau sutampančių kortelių porų, t.y. dvi kortelės su tokiu pačiu paveiksliuku, ir
tapkite nugalėtoju!
Žaidimo taisyklės:
1 variantas: Paskleiskite atverstas korteles ant grindų. Jauniausias žaidėjas pradeda
ir žaidimas tęsiamas laikrodžio rodyklės kryptimi. Kiekvieno ėjimo metu, žaidėjas ima dvi
korteles taip, kad visi galėtų matyti jų paveikslėlius Jeigu kortelės sutampa, žaidėjas pasilieka
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jas. Jis gali tęsti tol, kol ištraukia dvi korteles, kurios nesutampa. Kai tai nutinka, žaidėjas
korteles užverčia ir padeda atgal. Tuomet žaidžia kitas žaidėjas. Laimi žaidėjas, kuris žaidimo
pabaigoje turi daugiausiai kortelių.
2 variantas: (galima žaisti vienam) Sudėkite užverstas korteles (paveiksliukai turi
nesimatyti) į kvadratą. Atverkite po dvi korteles: atvertus vieną, turite surasti, kur yra tokia pati
antroji kortelė. Neradus, korteles užverčiame. Atradus – paliekame atverstas. Galite pradėti žaisti
ir ne su visomis kortelėmis iškart, o, atrinkus, iš pradžių 2 poras kortelių, vėliau 3 poras, 4 poras
ir t.t., vis didinant porų skaičių ir sunkinant žaidimą.
3 variantas: Užverčiamos visos kortelės ir išdėliojamos ant grindų; vienu ėjimu
vienas žaidėjas gali atversti tik 2 korteles; reikia rasti kuo daugiau vienodų kortelių, o radus pasiimti: sekite, kokias korteles atverčiate ne tik Jūs, bet ir kiti žaidėjai ir, kai ateis Jūsų eilė,
atverskite vieną kortelę, o kitos ieškokite vienu pasirinkimu atsitiktinai arba prisiminkite - gal jau
ją žiūrėjote, o gal ją buvo atvertę kiti žaidėjai?
Žaidime yra iš viso 36 kortelės. 32 su emocijomis ir 4 patyčių prevencijos
taisyklės. Atminties lavinimo kortelės/A4 formato.
Rekomenduojama mokyklinio amžiaus vaikams. Žaidimas ypač lavina atmintį,
skatina pažinti emocijas, jas įvardinti, atpažinti save. Memo kortelėmis galima žaisti vienam arba
keliese.

Pav. Atminties lavinimo kortelės ,,Emo memory“
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ŽAIDIMAS „JAUSMŲ DOMINO“
Dalia Orlakienė
Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
El. p. dalia.orlakiene@gmail.com
Anotacija
Rengdama priemonę rėmiausi prielaida, jog socialinių įgūdžių mokymas turi sietis
su savęs pažinimu, pačia artimiausia ir mokiniui gerai suprantama aplinka, kad mokiniai galėtų
žaisdami atpažinti ir įvardinti jausmus, plėstų jausmų žodyną, bendrautų. Žaidimu lavinamas
pastabumas, atmintis, reakcija.
Domino – stalo žaidimas, kurio pagrindinis tikslas – sudėti kortelių grandinę.
Kortelės turi liestis su vienodą jausmą atspindinčia kortele. Prieš pradedant žaidimą būtina
jausmą (-us) įvardinti, o žaidimo eigoje prisiminti, pakartoti ir aptarti.
Priemonė sudaryta pagal klasikinį domino. Rinkinį sudaro dėžutė, 28 kortelės su
veidų mimikomis, antroje pusėje klasikinis domino. Kortelėse veidų mimikos labai išraiškingos,
po kiekvienu paveikslėliu mimika įvardinta žodžiu.
Žaidime turi dalyvauti ne mažiau kaip du vyresnio mokyklinio amžiaus žaidėjai.
Kortelės užverčiamos. Pirmasis žaidėjas traukia kortelę ir ją atverčia, kitas žaidėjas ištraukęs
kortelę, ją prijungti gali tik tuo atveju, jei kortelėje pavaizduotas jausmas sutampa su jau atversta
kortelės dalimi. Jei nesutampa tas pats žaidėjas gali traukti susitartą skaičių kortelių, tol kol
atvers reikalingą. Traukiama paeiliui. Žaidžiama tol, kol nebelieka laisvų kortelių.

Pav. Žaidimas ,,Jausmų domino“
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ŽAIDIMAS „JAUSMŲ RATAS“
Dalia Orlakienė
Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
El. p. dalia.orlakiene@gmail.com
Anotacija
Žaidimas savęs pažinimui, jausmų atpažinimui, įvardijimui. Kortelėse veidų
mimikos labai išraiškingos, tad mokiniui ne pirmą kartą žaidžiančiam su šia priemone, visai
nesunku įvardinti jausmą.
Rinkinį sudaro dėžė, 8 kortelės su keturiomis besikartojančiomis veidų mimikomis,
32 spalvotos kortelės veidukams uždengti mažoje dėžutėje, jausmų ratas su rodykle.
Priemone naudotis gali 2 arba 8 mokiniai. Jei mokinių grupėje būna mažiau galima
dalintis po dvi korteles. Jei mokinių yra nelyginis skaičius – vienas tampa stebėtoju.
Žaidimo eiga: mokytojas (socialinis pedagogas) arba mokinys stebėtojas išdalija
mokiniams žaidimo ir uždengimo korteles. Visi įsižiūri kokios mimikos vaizduojamos kortelėse.
Jos įvardijamos, aptariamos. Žaidimas pradedamas stebėtojui pasukus rodyklę jausmų rate.
Žaidėjai seka rodyklę ir stengiasi ne tik kuo greičiau uždengti veidukus turimoje
kortelėje, bet ir papasakoti kada taip jautėsi ar išgyveno tokią emociją ar pastebėjo, kad taip
jautėsi draugas. Visi žaidėjai turi galimybę pasidalinti mintimis, pastebėjimais. Mokinys
uždengęs visus veidukus savo kortelėje sušunka ,,JAUČIU“.

Žaidimas baigiamas, kai visi

veidukai kortelėse yra uždengiami.
Žaidimo aptarimas: mokiniai įvardija jausmus, atkreipia dėmesį kaip jaučiasi patys
ir draugai. Stebėtojas pasako savo pastebėjimus.

Pav. Žaidimas ,,Jausmų ratas“
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EMOCIJŲ ATPAŽINIMO STENDAS
Dovilė Sušinskienė
Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. eglute.socpedagoge@gmail.com
Anotacija
Priemonė „Emocijų atpažinimo stendas“ skirta mokyti vaikus pažinti emocijas
pagal veido išraišką ir kūno kalbą. Padeda ugdytiniams atpažinti kaip atrodo laiminga, šėliojanti,
susigėdusi, liūdna, bijanti, pikta emocija, jas apibūdinti kūno kalba – laikysena, rankų gestais,
veido išraiška ir kt.
Galima naudoti tiek individualiam užsiėmimui, tiek darbui grupėje. „Emocijų
atpažinimo stendo“ naudojimas: ugdytinis su rašymo priemone susieja jausmų paletėje
pavaizduotą emociją su vaiko, atspindinčio tą nuotaiką, paveikslėliu. Galima aptarti, kokiose
situacijose vaikas jaučia tą emociją. Priemonė yra naudojama dirbant su ikimokyklinio bei
priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Pav. Emocijų atpažinimo stendas

ŽAIDIMAS „KRYŽIUKAS AR NULIUKAS?“
Edita Kazlauskienė
Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė metodininkė
El. p. e.kazlauskiene@gmail.com
Anotacija
Žaidimas atnaujintas ir sukurtas iš gamtinių medžiagų. Skirtas pradinių klasių
mokinių laisvalaikiui: žaisti po pamokų, pertraukų metu ar laisvu laiku. Šis žaidimas ugdo
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mokinių gebėjimus: dalintis, bendrauti bei bendradarbiauti, laikytis taisyklių. Moko
draugiškumo. Priemonė skirta pastabumo, atminties lavinimui, loginio mąstymo ugdymui.
Kurdama priemonę siekiau, kad mokiniai turėtų užsiėmimą laisvu laiku,
atsipalaiduotų, patirtų kuo daugiau pozityvių emocijų, lavintų turimus socialinius įgūdžius –
bendravimą ir bendradarbiavimą. Žaidimą sudaro akmenukai ant kurių užrašyti kryžiukai ir
nuliukai bei lenta. Gali žaisti 2 mokiniai. Eiga: reikia surinkti tris akmenukus su kryžiukais ar
nuliukais įstrižai arba tiesia linija.
Žaidimo aptarimas: mokiniai įvardija kas buvo sunku, lengva, neaišku ir
svarbiausia kaip jaučiasi pralaimėjęs žaidėjas.

Pav. Žaidimas „Kryžiukas ar nuliukas?“

ŽAIDIMAS „PAŽINK JAUSMUS“
Dovilė Tamašauskė
Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ socialinė pedagogė
El. p. dovile.pociute@yahoo.co.uk
Anotacija
Priemonė skirta 3-6 metų vaikams. Vaikai naudodamiesi šia priemone mokosi
pažinti jausmus, juos įvardyti, drąsiau apie juos kalbėtis. Priemonė padeda ne tik pažinti
jausmus, juos įvardyti, bet ir įtvirtina žinias apie spalvas. Vaikams ištraukus kortelę reikia
atpažinti jausmą ir įvardyti kaip jaučiasi žmogus. Vaikas parodo kuris veidelis atitinka žmogaus
jausmą ir tą kortelę turi įdėti į atitinkamą dėžutę, taip turi išrūšiuoti visas korteles.
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Priemonę sudaro: 3 dėžutės (skirtingų spalvų, su skirtingais veidukais) ir 26 kortelės.

Pav. Žaidimas „Pažink jausmus“

ŽAIDIMAS „50 ATSIPALAIDAVIMO BŪDŲ“
Giedrė Kaminskaitė
Šiaulių Jovaro progimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. guoda85@gmail.com
Anotacija
Priemonė skirta: savikontrolės įgūdžių tobulinimui, pastabumo, atminties ir
bendravimo įgūdžių lavinimui. Priemonė parengta naudotis socialinių įgūdžių ugdymo
užsiėmimuose mokiniams iki 5 klasės. Ja gali naudotis 1 – 3 mokiniai.
Kurdama priemonę, siekiau, kad mokiniai turėtų galimybę atsipalaiduoti ir nurimti
bei lavintų savikontrolės įgūdžius.
Priemonę sudaro A4 formato laminuotas lapas, kuriame 50 paveikslėlių bei jų
pavadinimų, skirtų atsipalaidavimui, ir tokių pat 50 atskirų paveikslėlių, skirtų priklijavimui ant
pagrindinio lapo.
Žaidimo eiga:
Susėdama aplink stalą ant kurio padedamas pagrindinis lapas, o šalia padėti
klijuojami paveikslėliai.
Mokinys/mokiniai apžiūri lapą ir simbolius, kurie vaizduoja atsipalaidavimo būdus,
perskaito jų pavadinimus. Ieško tokių pat paveikslėlių ir juos priklijuoja. Žaidimo pabaigoje
įvardija 5 jiems labiausiai patinkančius atsipalaidavimo būdus.
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Žaidimo aptarimas: mokinys/mokiniai įvardija, kas buvo sunku, lengva, koks
atsipalaidavimo būdas nustebino, diskutuojama, kokie, jų manymu, būdai yra daugiausia
naudojami.

Pav. Žaidimas „50 atsipalaidavimo būdų“

ŽAIDIMO KAULIUKAS „KUO KĄ JAUTI?“
Giedrė Šuminskaitė
Panevėžio r. Raguvos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. gie1203@gmail.com
Anotacija
Žaidimo tikslas – padėti vaikams suprasti savo pojūčius. Žaidimo trukmė priklauso
pagal susitarimą – per tam tikrą laiką, kol nebeliks kortelių arba susitarti kiek kartų kauliuką
meta kiekvienas vaikas. Priemone vienu metu gali naudoti 2 – 6 vaikai (priešmokyklinio
ugdymo, pradinių klasių, SUP mokiniai).
Priemonės: kauliukas su 5 žmogaus pojūčiais (rega, klausa, lytėjimas, skonis,
uoslė) ir užrašas „Išsirink patikusį“, 25 kortelės.
Eiga: Vaikas meta kauliuką su pavaizduotais pojūčiais ir žiūri koks paveikslėlis
iškrito (viršuje). Tuomet iš kortelių krūvelės turi atrinkti vieną kortelę, kuri tinka tam pojūčiui.
Pavyzdžiui, iškritus ausytei, reikia ieškoti paveikslėlio ant kurio pavaizduotas piešinėlis daikto,
kurį galima girdėti, pavyzdžiui, traukinys.
15

Žaidimą laimi daugiausiai teisingų kortelių surinkęs vaikas. Aptaria, kurį pojūtį
sekėsi sunkiausiai atrasti (viena kortelė gali tikti ir keliems pojūčiams).

Pav. Žaidimo kauliukas „Kuo ką jauti?“

LAIKO PLANAVIMO SISTEMA
Gintarė Lengvenienė
Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos socialinė pedagogė
El. p. gintarelengveniene@gmail.com
Anotacija
Priemonė sukurta mokiniams mokantis nuotoliniu būdu, kuomet laiko planavimo
gebėjimų ugdymasis tapo itin svarbus.
Lentelė (priedas Nr. 3) sudaryta iš keturių dalių: susitarimai su klasės vadovu,
susitarimai su mokėjimo mokytis konsultantu, susitarimai su kuratoriumi, jeigu mokiniui yra
paskirtas, ir užduočių grafa, kurioje mokinys įsirašo iš mokytojo gautą užduotį. Prie kiekvienos
užduoties mokinys pasižymi datą, iki kada turi atlikti, ją pasiryškina kita spalva. Atlikęs
užduotį, pasižymi + ženklu. Pildydami lentelę mokiniai ne tik ugdosi laiko planavimo
gebėjimus, bet ir mokosi savianalizės.
Kiekvienos savaitės pradžioje pradedama pildyti nauja lentelė. Pasibaigus savaitei,
mokinys su mokėjimo mokytis konsultantu/kuratoriumi gali stebėti ir reflektuoti, kokios
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užduotys sunkiausiai įveikiamos, kuriuo metu jam sunkiausiai sekasi darbuotis. Šitaip
reflektuodamas savo mokymąsi mokinys ugdosi savivaldaus mokymosi gebėjimus.

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO PROGRAMA „ŽAIDŽIU – UGDAU SAVE“
Greta Sinkevičienė
Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro socialinė pedagogė metodininkė
El. p. gretasinkeviciene@yahoo.com
Anotacija
Priemonė skirta lavinti vaikų, turinčių nežymų intelekto sutrikimą šiuos socialinius
įgūdžius: savęs pažinimo, bendravimo, konfliktų sprendimo, pasitikėjimo savimi ir kitais.
Priemonė parengta vadovaujantis ,,Socialinių įgūdžių ugdymo vadovu“, ,,Gyvenimo įgūdžių
ugdymu“, asmenine patirtimi.
Pažinti ypatingus vaikus – tai pažinti ir jų skirtumus. Tokie vaikai gali turėti
mąstymo, klausos, elgesio, regos ar judėjimo problemų arba būti ypač talentingi tam tikrose
srityse. Tačiau visi vaikai yra unikalios ir nepakartojamos asmenybės. Dirbant su šių dienų
vaikais, pedagogas turi ieškoti kūrybiškų ir įtraukių vaikų ugdymo metodų. Šiai dienai
nepakanka būti tik žinias perteikiančiu pedagogu – jis turi taikyti įvairius įnovatyvius
mokymo(si) metodus ir

būdus. Vienas iš būdų kūrybiškai ugdyti vaikų, turinčių nežymų

intelekto sutikimą, socialinius įgūdžius yra ugdymas pasitelkiant vaidybą. Kurdama priemonę
siekiau, kad mokiniai patirtų kuo daugiau teigiamų emocijų, lavintų turimus socialinius įgūdžius,
bendrautų vienas su kitu, mokytųsi spręsti konfliktus.
Socialinių įgūdžių lavinimo programą „Žaidžiu – ugdau save“ sudaro 10
užsiėmimų. Kiekvieno užsiėmimo pradžioje labai svarbu aptarti taisykles ir kaip vaikai jaučiasi.
Užsiėmimo pabaigoje taip pat svarbi refleksija ir vaikų įvertinimas.
Programos „Žaidžiu – ugdau save“ temos:
1. Susipažinimas ir taisyklių sukūrimas. Vaidybiniai žaidimai. Šokis su balionais.
2. Pasakų „Ropė“ ir „Dangus griūva“ inscenizavimas.
3. Muzikiniai žaidimai – veiksenos.
4. Pasakos „Asiliukas ir žalias balionėlis inscenizacija“.
5. Svečiuose – „Pepė ilgakojinė“. Knygelė apie mane.
6. Zuikių šeimynėlės inscenizacija.
7. „Katinas ir nykštukai“.
8. Istorija paremta tikrais faktais „Meškiukų mokyklėlė“.
9. Pasakos „8 ožiukai ant lieptelio inscenizacija“. Pykčio laiptai.
10. Pepės sugrįžimas. Aptarimas Atsisveikinimas. Inscenizacija „Kas namelyje gyvena?“
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Šioje programoje naudojami šie metodai: žaidimai, vaidmenų žaidimai ir pasakos.
Edukatorius (socialinis pedagogas, mokytojas, auklėtojas) dalyvauja užsiėmime kartu su vaikais.

Pav. „Žaidžiu – ugdau save“ personažai

NERIMO LĖLYTĖS
Asta Trijonienė
Kelmės „Kražantės“ progimnazijos socialinė pedagogė
El. p. astatrijoniene@gmail.com
Anotacija
Nerimas – neatsiejama vaikystės dalis. Kiekvienas vaikas patiria vienokį ar kitokį
nerimo jausmą: įsiliedamas į naują kolektyvą, patirdamas nesėkmę, susipykus su draugu (-ais) ar
dėl kitų priežasčių.
Žaidimas su lėlėmis, viena iš terapijos formų. Terapija – moksliškai pagrįstas ir
įrodytas tikslingas minčių ir elgesio keitimo metodas, kuriuo siekiama pašalinti simptomus ar
geriau adaptuotis. Terapiniame procese mokinys mokosi bendrauti, ugdo savo empatiškumą.
Nerimo lėlė, puiki priemonė, padedanti išlaisvinti vaiko pojūčius, įsijausti į kito
asmens vaidmenį, atrasti tobulintinas sritis. Ši priemone tinka ikimokyklinio, priešmokyklinio
amžiaus vaikų, pradinių klasių mokinių bei mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,
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socialinių įgūdžių ugdymui. Vaikai, kuriems sunku papasakoti savo pojūčius, lėlės vaidybos
pagalba geba parodyti ką jie jaučia.
Šią Nerimo lėlytę vaikas pasigamina pats: sukuria jai vizualizaciją, suteikia
charakterį,

sugalvoja

vardą.

Nerimo

lėlė naudojama

individualiuose

ir

grupiniuose

užsiėmimuose. Su ja kuriami vaidmeniniai žaidimai, kurių metu sprendžiamos vaiko asmeninės
problemos ir tarpasmeniniai santykiai.
Kad vaikas jaustųsi saugesnis, gali ją nešiotis su savimi (pvz. kišenėje). Pajutęs
nerimą, jis gal ją išsitraukti ir prisiminti užsiėmimo metu aptartas nerimo valdymo priemones.
Lėlės gamybai reikalingos priemonės: pūkuota vielutė, pūkuotas kamuoliukas ir
įvairių mezgimo siūlų likučiai. Gaminimo procese (priedas Nr. 4) nenaudojami klijai ar kitos
sutvirtinimo priemonės.
Kuriant lėlę būtina užtikrinti vaikui saugią aplinką, pašalinti aplinkinius trikdžius.

Pav. Nerimo lėlytės
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PREVENCINIS PLAKATAS „KĄ DARYTI, KAI APIMA PYKTIS?“
Greta Šiaučiulytė
Regbio sporto klubo „Vairas“, Šiaulių m. vaikų dienos namai „TikTu“
El. p. siauciulyte.greta@gmail.com
Anotacija
Prevencinė priemonė skirta savikontrolės, emocinė intelekto ugdymui. Plakatas gali
būti naudojamas kaip priemonė pokalbiui apie pyktį, savikontrolę, „garo“ nuleidimo būdus taip
pat kaip pagalbinė priemonė klasėse, specialistų kabinetuose.

Pav. Prevencinis plakatas „Ką daryti, kai apima pyktis?“
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PREVENCINĖ UŽDUOTIS „PYKČIO ŽEMĖLAPIS“
Greta Šiaučiulytė
Regbio sporto klubo „Vairas“, Šiaulių m. vaikų dienos namai „TikTu“
El. p. siauciulyte.greta@gmail.com
Anotacija
Prevencinė priemonė skirta pykčio kaip emocijos supratimui, emocinio intelekto
ugdymui. Plakatas gali būti naudojamas kaip priemonė pokalbiui apie pyktį, savikontrolę, „garo“

nuleidimo būdus, pykčio iššaukiamus fizinius pojūčius ir pan.
Pav. Prevencinė užduotis „Pykčio žemėlapis“
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PREVENCINĖ PRIEMONĖ „EMOCINĖ SVEIKATA: NAMUOSE“
Greta Šiaučiulytė
Regbio sporto klubo „Vairas“, Šiaulių m. vaikų dienos namai „TikTu“
El. p. siauciulyte.greta@gmail.com
Anotacija
Prevencinė priemonė skirta emocinės sveikatos puoselėjimui namuose. Plakatas
„Emocinė sveikata: namuose“ (priedas Nr. 5) gali būti naudojamas kaip priemonė pokalbiui apie
emocinę sveikatą, kaip prevencinė priemonė savaitei „Be patyčių“, kaip papildoma namų darbų
užduotis, kuri aptariama susitikus ir pan.
PLAKATAS „KAI JAUSMAI UŽVALDO MUS...“
Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė
Šiaulių lopšelių-darželių „Klevelis“, „Žirniukas“ vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. ieva.vilimgrigal@gmail.com
Anotacija
Priemonė plakatas „Kai jausmai užvaldo mus...“ (priedas Nr. 6) skirta emocijų
atpažinimui, jausmo susiejimui su veido mimika, kūno kalba. Priemonė parengta pagal animacinį
filmą „Išvirkščias pasaulis“. Pritaikyta nuotoliniam ugdymui.
Kurdama priemonę siekiau, kad vaikai patirtų kuo daugiau teigiamų emocijų
prisimindami animacinį filmuką „Išvirkščias pasaulis“, lengvai susietų ir teisingai atpažintų
skaidrėse demonstruojamus jausmus, gebėtų pasirinkti jiems labiausiai tinkantį nusiraminimo
būdą.
Priemonę sudaro Power Point skaidrės: 5-emocijos ir jas atspindinčios vaikų
fotonuotraukos; skaidrė, kurioje pavaizduoti nusiraminimo būdai; rekomendacijos suaugusiajam,
kaip reikia kalbėti su vaiku apie jausmus.
Priemone gali naudotis priešmokyklinukai, gebantys skaityti arba jaunesniojo
amžiaus vaikai, padedant tėvams/pedagogams (perskaitant tekstą, kalbant apie jausmus ir pykčio
valdymo mechanizmus).
Ugdymosi veikla: vaikai žiūrėdami, skaitydami skaidres atlieka nurodytas užduotis,
kalba apie savo jausmus, sieja save su fotonuotraukose matomais vaikais, geba paaiškinti, kaip
reikia elgtis supykus.
Ugdomosios veiklos aptarimas: vaikai papasakoja ar visas emocijas atpažino; kaip
jie jautėsi atlikdami užduotis; dėl kokių priežasčių jaučia pyktį; kas jiems padeda nurimti ir pan.
Tėvai ar pedagogas paaiškina vaikui (vaikams) ką jaučia kūnas įvairių emocijų
metu; kodėl reikalingos emocijos; primena ne tik užduotyje parodytas emocijas, bet ir kitas
(pvz.: nuostaba, nusivylimas, susijaudinimas, paikumas ir kitos, priklausomai nuo ugdytinių
amžiaus).
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ŽAIDIMAS „PASAKYK, KĄ JIE GALVOJA (JAUČIA)“
Ingrida Jočienė
Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. ingrida.zukauskaite@gmail.com
Anotacija
Priemonė „Pasakyk, ką jie galvoja (jaučia)“ (priedas Nr. 9) skirta jausmų
pažinimui, įsisąmoninimui, įvardijimui. Kurdama priemonę siekiau, kad vaikai drąsiau kalbėtų
apie savo jausmus, atpažindami juos fotografijose ir lengviau galėtų išsakyti, ką patys jaučia
panašiose situacijose.
Priemonę sudaro 30 fotografijų kortelių su skirtingais išgyvenimais ir juos
atspindinčiais jausmais.
Priemone naudotis gali 1 ir daugiau vaikų. Galimi keletas naudojimosi
būdų/variantų.
Žaidimo eiga:
I VARIANTAS. Susėdama aplink stalą ant kurio sudedamos turimos žaidimo
kortelės (gali būti užverstos). Po vieną traukiamos kortelės su situacijomis ir atsakoma į
pedagogo užduodamą klausimą: “Kaip manai, kaip jaučiasi nuotraukoje vaizduojamas asmuo,
gal žinai kodėl, kas jam nutiko?
II VARIANTAS. Žaidžiama individualiai arba poroje. Vaikų prašoma suskirstyti
korteles, kurios atspindi panašius jausmus ir įvardyti.

KNYGELĖ „MANO KŪNAS TIK MAN. KAIP APSAUGOTI SAVE“,
„VAIKŲ SEKSUALUMAS“
Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė
Šiaulių lopšelių-darželių „Klevelis“, „Žirniukas“ vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. ieva.vilimgrigal@gmail.com
Anotacija
Priemonė skirta vaikų lytinei savivokai ugdyti. Mokyti vaikus apsisaugoti nuo
seksualinio smurto.
Vaikams priemonė „Mano kūnas tik man. Kaip apsaugoti save“ (priedas Nr. 7)
parengta pagal VŠĮ „Paramos vaikams centro“ vykdytą tarptautinę socialinę kampaniją „Vienas
iš penkių“, animacinį filmuką „Kiko ir ranka“.
Tėveliams priemonė „Vaikų seksualumas“ (priedas Nr. 8) parengta pagal „Pirmyn!
Kalbėkime apie lytiškumą kartu!“(2013m.), „Patarimai tėveliams. Kaip auga ir bręsta jūsų
vaikas“ (2017).
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Kurdama priemonę siekiau, kad vaikai mokėtų teisingai įvardinti savo kūno dalis,
lyties organus, žinotų „apatinių rūbelių taisykles“.
Vidinė knygelės dalis skirta tėveliams. Tai informacija apie vaikų seksualinę
elgseną, rekomendacijos kaip kalbėti su vaiku apie lytiškumą.
Priemonę sudaro A4 formato lapo knygelė, kuri išlankstoma pagal lenkimo,
kirpimo linijas.
Priemone gali naudotis priešmokyklinukai, gebantys skaityti arba jaunesniojo
amžiaus vaikai, padedant tėvams/pedagogams (perskaitant kūno dalių, lyties organų
pavadinimus).
Ugdymosi veikla: vaikai žiūrėdami filmuką „Kiko ir ranka“, vartydami knygelę
mokosi teisingai įvardinti savo kūno dalis, lyties organus.
Ugdomosios veiklos aptarimas: geba paaiškinti, kas ir kada gali liesti jų lyties
organus.
Tėvai ar pedagogas paaiškina vaikui (vaikams) ką reikia daryti, jei kas netinkamai
jį (vaiką) lietė, kam reikia apie tai papasakoti. Aiškina, kad tarp tėvelių, pedagogų ar vaikui
patikimo žmogaus negali būti „paslapčių“, ypač jei kas prie vaiko lietėsi, pažeisdamas apatinių
rūbelių taisyklę.

ŽAIDIMAS „KAIP AŠ JAUČIUOSI“
Jolanta Matiukė
Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. j.matiuke@gmail.com
Anotacija
Priemonė skirta socialiniam emociniam intelektui lavinti, mokyti vaikus suvokti ir
įvardinti savo emocijas. Kiekviena emocija, kiekvienas jausmas yra reikalingas ir prasmingas,
labai svarbu jį pažinti, mokėti įvardyti ir tinkamai išreikšti.
Priemonė skirta pradinių klasių mokiniams, tinka dirbant su specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčiais mokiniais.
Rinkinį sudaro priemonės pagrindas su žmogaus galva ir emometru, kortelės su
pieštomis akimis ir lūpomis, atspindinčiomis įvairias emocijas, minkšti rutuliukai, skirti
emometre pažymėti emocijos intensyvumui.
Priemonės naudojimas:
Priemonė tinka pradedant individualų užsiėmimą, kad vaikas galėtų atitinkamose
vietose priklijavęs akis ir lūpas įvardinti kaip jaučiasi, o emometre priklijavęs rutuliuką įvardinti
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kokio intensyvumo yra jo emocija. Užsiėmimo pabaigoje reflektuojant aptariama kaip vaikas
jaučiasi dabar ir pakeičia, jei reikia, veido išraišką priemonėje.
Jeigu vaikas nori, gali pats nupiešti korteles, su akių ir lūpų išraiška, apibūdinančią
jos emocijas.

Pav. Žaidimas „Kaip aš jaučiuosi“
ŽAIDIMAS „MANO DIENA“
Jurgita Alasauskienė
Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. jurga.alasauskiene@gmail.com
Anotacija
Priemonė mokinių emocinei būklei nustatyti. Kaip mokinys jaučiasi atėjęs į
užsiėmimą. Bendravimo, kontakto užmezgimo, įgūdžiams tobulinti.
Kurdama priemonę siekiau, kad mokiniai patirtų kuo daugiau teigiamų emocijų,
lavintų turimus socialinius įgūdžius.
Priemonė ant sienos kabinamas žmogaus siluetas su pagrindinėmis emocijomis,
kurias galima kaitalioti, pagal esamą šiandienos emocinę būklę. Taip pat yra „kišenėlė‘ kuri
atspinti šiandienos vaiko norus.
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Priemone naudotis gali neribotas skaičius vaikų. Galimi keletas naudojimosi
būdų/variantų.
Priemonės naudojimo būdai:
Priemonė naudojama susipažinti su mokiniu, kokia emocija jis atėjo į socialinį pedagoginį
užsiėmimą. Vaikas perbraukia esančią juostelę kokios nuotaikos yra ir įvardija ją. Taip
užsimezga pokalbis.
Toliau vaikas iš „kišenėlės“ gali ištraukti norimą daiktą, ko jis dabar labiausiai
norėtų: pvz., telefono, saldainio, flomasterių, žaislų. Toliau su vaikų plėtojamas pokalbis apie jo
pomėgius.
Gauname informacijos ko šiuo metu vaikui trūksta ir galbūt jis dėl to išgyvena.
(pvz.: visi turi telefonus, o jis neturi).

Pav. Žaidimas „Mano diena“

KNYGELĖ „SPALVOS IR FORMOS“
Jurgita Cikanavičienė
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio socialinė pedagogė metodininkė
El. p. jurgacik@gmail.com
Anotacija
Tikslas – pažinti spalvas ir atpažinti daiktų formas, tinkamai įvardinti spalvas ir
daiktų pavadinimus, lavinti pastabumą.
Priemonė skirta 2 – 6 metų vaikams bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems
vaikams.
Priemonė padeda pažinti spalvas, objektus, atpažinti juos pagal formą, moko
rūšiavimo, skaičiavimo įgūdžių, lavina žodyną, suvokimą.
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Priemonę sudaro:


8 spalvotų kibirų figūros su 4 juodai baltais objektais,



32 spalvotos objektų formą primenančios figūrėlės.



Priemonės pritaikymas:



Objektų figūrėles reikia surūšiuoti pagal spalvą ir formą į atitinkamus kibirėlius,
įvardyti jų pavadinimus ir paskirtį, suskaičiuoti.

Pav. Knygelė „Spalvos ir formos“
KNYGELĖ „MAISTO SPALVOS“
Jurgita Cikanavičienė
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio socialinė pedagogė metodininkė
El. p. jurgacik@gmail.com
Anotacija
Tikslas – žaisdami vaikai mokysis rūšiuoti, skaičiuoti, įvardinti vaisių, daržovių,
uogų pavadinimus.
Priemonė skirta 3 – 6 metų vaikams bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems
vaikams.
Priemonė ugdo vaiko pažinimo, socialinę, komunikavimo kompetencijas. Lavina
rūšiavimo, organizacinius, tvarkymosi įgūdžius bei smulkiąją motoriką, padeda pažinti spalvas,
vaisius, daržoves, uogas, skaičiavimo įgūdžius, žodyną, suvokimą.
Priemonę sudaro:


8 spalvotų kibirų figūros,



32 spalvotos vaisių, uogų, daržovių figūrėlės.
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Priemonės pritaikymas:
Vaikai turi galimybę rūšiuoti vaisius, uogas, daržoves pagal spalvas, įvardinti jų
pavadinimus. Galima skaičiuoti, įvardinti, kokios spalvos objektų daugiausia, mažiausia, kiek
atitinkamos spalvos vaisių, uogų ir daržovių. Pasidalinti patirtimi ką mėgsta, ko nemėgsta
valgyti.

Pav. Knygelė „Maisto spalvos“
KORTELĖS „JAUSMŲ PIEVA“
Jurgita Cikanavičienė
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio socialinė pedagogė metodininkė
El. p. jurgacik@gmail.com
Anotacija
Tikslas – pažinti emocijas, tinkamai įvardinti jausmus, lavinti pastabumą,
vaizduotę.
Priemonė skirta 3 – 6 metų vaikams bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems
vaikams.
Pažindamas ir mokėdamas valdyti savo emocijas, vaikas visam likusiam
gyvenimui įgyja pagarbą sau, savivertę, savikontrolę, gebėjimą sąmoningai suprasti savo ir
atpažinti kito žmogaus jausmus ir tinkamai į juos reaguoti.
Veido išraiška yra žymiai svarbesnė, nei žodžiai ar balso tonas. Taip vaikas pažįsta
ne tik savo, bet ir aplinkinių emocijas. Patekęs į įvairias gyvenimo situacijas, vaikas reaguoja
ramiau, nes moka pažinti emociją, sukurti veiksmų planą ir suvaldyti ar tinkamai išreikšti kilusią
emociją.
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Kortelių rinkinį sudaro 15 kortelių:


7 kortelėse-gėlėse pavaizduoti veidukai, perteikiantys emocijas (emociją atspindi
lūpų ir antakių linijos) su įvardintu emocijos pavadinimu,



7 emocijų kortelės (gėlių veidukai), kurios uždedamos ant analogiškos gėlytės.



4 emocijų pievos kortelės. Jos leis pritaikyti praktiškai įgytas žinias (nupiešti
gėlių „veidelius“ - emocijas).

Priemonės pritaikymas:


parinktas 7 skirtingas emocijas vaizduojančias korteles-gėlytes siūloma aptarti,
rasti skirtumus, įvardyti emocijos pavadinimą;



surasti kiekvienos kortelės-gėlytės emocijų poras jas uždedant;



pasirinkti norimą jausmų pievos paveikslėlį ir nupiešti gėlėms veidus-emocijas.
Piešiamų emocijų pasirinkimą galima argumentuoti, analizuoti asmeninę patirtį,
kurti pasakojimą.

Pav. Kortelės „Jausmų pieva“
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PREVENCINĖ PRIEMONĖ „SUSTOK, KOL GALI!“
Justina Ivanovaitė
Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. ivanovaite.justina@gmail.com
Anotacija
Priemonė skirta:
1) ugdyti mokinių gebėjimą, skatinantį atsisakyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų, prireikus kreiptis pagalbos;
2) ugdyti gebėjimą argumentuotai ir kritiškai vertinti neigiamą alkoholio, tabako
ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį bei keliamas problemas
žmogaus sveikatai ir visuomenei;
3) ugdyti gebėjimą kritiškai analizuoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų, vartojimą skatinančias situacijas;
4) skatinti mokinius pažinti ir įvardinti emocijas ir jausmus;
5) skatinti mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą bei kūrybiškumą.
Priemone gali naudotis pagrindinių ir vidurinių klasių mokiniai, taip pat kūrybiškai
pritaikius, pasirinkus aktualią temą ir adaptavus – tinka pradinių klasių mokiniams.

Pav. Prevencinė priemonė „Sustok, kol gali!“
Rinkinį sudaro: 3 parengtos dėžės (veiksmo vietos), laikraščių žurnalų iškarpos, ant
pagaliuko pritvirtinti žmogeliukai, scenarijai.
Veiklos eiga. Mokiniams išdalinamos scenarijų kopijos. Mokytojo paskirti arba
savarankiškai, mokiniai pasirenka vaidmenis bei popierinius, su pagaliuku pritvirtintus,
žmogeliukus. Vyksta 8 veiksmai: mokykloje, namuose, lauke.
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Trumpas aprašymas. Pagrindinis veikėjas yra Marius – linksmas, draugiškas,
stropus paauglys, tačiau, laikui bėgant, klasės draugai pastebėjo, kad vis rečiau lanko mokyklą,
nebendrauja. Klasės draugė Miglė kartą pastebėjo Marių su kitais draugais vartojantį tabaką ir
alkoholį. Susirūpinusi mergaitė nutarė išsiaiškinti pasikeitusią situaciją ir gelbėti draugą.
Veiksme vyksta ir Mariaus monologai, kuriuose jis išsako kaip jaučiasi, ką išgyvena, kas
pasikeitė, kokia jausena pavartojus psichiką veikiančias medžiagas.
Aptarimas. Po vaidinimo su visa grupe vyksta refleksija, aptariami diskutuotini
klausimai.

KORTELĖS „DARŽOVĖS, UOGOS IR VAISIAI“
Laima Brazauskienė
Kelmės r. Pakražančio gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
El. p. socpedagoge@pakrazantis.kelme.lm.lt

Anotacija
Priemonė skirta suteikti kuo daugiau žinių
apie

sveiką

mitybą,

formuoti

sveiko

maitinimosi įpročius.
Mokiniai gebės atskirti daržoves, vaisius,
uogas. Įvardins kas auga mūsų darže, sode,
miške, o ką galima nusipirkti tik parduotuvėje.
Sužinos kiek ir kokių vitaminų yra daržovėse,
vaisiuose, uogose ir kuom jie naudingi mūsų
organizmui. Taip pat prisimins/sužinos kaip daržovės, vaisiai, uogos yra auginami, ko reikia, kad
jie užaugtų. Taip pat gebės atskirti kurie vaisiai ar uogos yra saldūs/rūgštūs.
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Priemonė pastabumo, atminties lavinimui, bendravimo, sveikos mitybos, darbinių
įgūdžių tobulinimui.
Kurdama priemonę siekiau, kad mokiniai patirtų kuo daugiau teigiamų emocijų,
įgytų naujų socialinių įgūdžių ir lavintų turimus.
Rinkinį sudaro kortelės: daržovės, vaisiai, uogos. Priemone naudotis gali 1 – 3
mokiniai. Galimi keletas naudojimosi būdų/variantų.
Užsiėmimo eiga:
Duodamos sumaišytos kortelės. Mokiniai turi atsirinki kam buvo skirta daržovės,
kam vaisiai, o kam uogos. Pateikiami įvairūs klausimai, pvz., kas auga pas mus
darže/sode/miške, ką galima nusipirkti tik parduotuvėje; kas yra reikalinga, kad mes turėtume
savo vyšnių ir t.t.
Užsiėmimo aptarimas: mokiniai įvardija kas buvo sunku, lengva, neaišku, ko
nežinojo, ką labai gerai žinojo. Įvardina kaip užsiėmimo metu jautėsi pats ir kaip draugas (-i) .
KORTELĖS „GAMINAME MAISTĄ“
Laima Brazauskienė
Kelmės r. Pakražančio gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
El. p. socpedagoge@pakrazantis.kelme.lm.lt
Anotacija
Priemonė skirta suteikti kuo daugiau žinių apie meniu sudarymą, maisto gaminimą,
sveiką mitybą, formuoti sveiko maitinimosi įpročius bei stalo etiketą.
Gebės pasirinkti ką gaminti/valgyti pusryčiams, pietums vakarienei; kokius
produktus pasirinkti vienam ar kitam patiekalui, kokius naudoti virtuvės/stalo įrankius.
Priemonė pastabumo, atminties lavinimui, bendravimo, sveikos mitybos, etiketo, darbinių
įgūdžių tobulinimui.
Kurdama priemonę siekiau, kad mokiniai patirtų kuo daugiau teigiamų emocijų,
įgytų naujų socialinių įgūdžių ir lavintų turimus.
Rinkinį sudaro kortelės: patiekalų pavadinimai, maisto produktai, virtuvės/stalo
įrankiai.
Priemone naudotis gali 1 – 3 mokiniai. Galimi keletas naudojimosi būdų/variantų.
Užsiėmimo eiga:
Duodamos kortelės su pavadinimais ,,PUSRYČIAI“, ,,PIETŪS“, ,,VAKARIENĖ“.
Vaikai atsirenka patiekalų pavadinimus, kas tinka pusryčiams, pietums ar vakarienei. Po to tiems
patiekalams atsirenka produktus ir virtuvės/stalo įrankius, kurių reikės gaminimo procese.
Vaikams pateikiami įvairūs klausimai, pvz.: apie sriubas. Prašoma išvardyti kokių
žino sriubų, iš ko verdamos ir kt.
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Užsiėmimo aptarimas: mokiniai įvardija kas buvo sunku, lengva, neaišku, ko
nežinojo, ką labai gerai žinojo. Įvardina kaip užsiėmimo metu jautėsi pats ir kaip draugas (-i) .
Ar sunku mamų darbas gaminant maistą.

Pav. Kortelės „Gaminame maistą“
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ŽAIDIMAS „EMOCIJŲ PLIŪPSNIS“
Lina Misevičienė
Panevėžio r. Berčiūnų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė
El. p. miselinaviciene@gmail.com
Anotacija
Priemonė skirta įvairaus amžiaus vaikams. Ši priemonė padeda ugdytiniams
atpažinti emocijas, jas įvardinti.
Priemonę sudaro 84 emocijų kortelės (kiekvieno veidelio po dvi korteles), 12 specialių kortelių ir
totemas, skirti I naudojimo variantui.
Naudojimas:
I variantas skirtas dėmesiui sukoncentruoti, pastabumui ugdyti (remiantis žaidimo
„Jungle speed“ žaidimo taisyklėmis).
Pasiruošimas. Žaidime gali dalyvauti 3 ir daugiau vaikų. Žaidimo dalyviai susėda
ratu prie stalo. Visos kortelės sumaišomos ir užverstos išdalinamos kaip įmanoma lygiau.
Kiekvienas žaidėjas priešais save pasideda po savo užverstų kortų krūvelę. Stalo viduryje
pastatomas totemas.
Žaidimo eiga. Žaidžiama pagal laikrodžio rodyklę. Savo ėjimo metu kiekvienas
žaidėjas atverčia po vieną viršutinę kortelę nuo savo užverstų kortelių krūvelės. Kito savo ėjimo
metu ją uždengia naujai atversta kortele. Taip formuojama atverstų kortelių krūvelė. Kiekvienas
žaidėjas žaidžia tik viena ranka, kita nenaudojama. Žaidėjai visada atverčia korteles į kitus
žaidėjus, kad šie veidelį pamatytų pirmiau.
Dvikova. Kiekvieną kartą, kai dviejų žaidėjų kortelėse veidukai visiškai vienodi,
tarp jų įvyksta dvikova. Laimi žaidėjas, pirmasis pagriebęs totemą. Kiti žaidėjai dvikovoje
nedalyvauja. Pralaimėtojas turi paimti visas laimėtojo atverstas korteles, savo atverstas korteles,
visas korteles, esančias po totemu (aprašyta žemiau), ir pasidėti užverstas po savo užverstų
kortelių krūvele. Pralaimėjęs žaidėjas pradeda naują raundą.
Specialios kortos.
„Mėlynas veidukas sūkuryje“. Visi žaidėjai stengiasi pagriebti totemą. Pirmasis, paėmęs totemą,
padeda visas savo atverstas korteles po totemu ir pradedamas naujas raundas.
„Mėlynas išsiliejęs veidukas“. Visi žaidėjai atverčia viršutinę kortelę vienu metu. Jei veidukai
sutampa – įvyksta dvikova. Jei ne, žaidėjas, atvertęs „Mėlyną išsiliejusį veiduką“, tęsia žaidimą.
Bausmė. Jei žaidėjas pagriebė arba nuvertė totemą per klaidą, nuolankiai turi
paimti visų žaidėjų atverstas korteles ir tas, kurios yra po totemu.
Žaidimo pabaiga. Kai žaidėjas atverčia paskutinę savo kortelę, ji guli atversta, o
kiti žaidėjai tęsia žaidimą. Žaidėjas nelaimi tol, kol turi atverstų kortelių. Kai žaidėjas atsikrato
visų savo kortų, jis laimi žaidimą.
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II variantas skirtas emocijoms pažinti ir joms įvardyti. Naudojamos 48 (su
kiekvienu veiduku) kortelės. Šiuo variantu galima jas naudoti labai įvairiai: grupuoti jausmus
(teigiami-neigiami), kalbėtis apie kiekvieną emociją atskirai, išskiriant jai būdingus bruožus
(pakelti antakiai, paraudę akys, šypsena ir pan.), galime surasti veiduką, kuris apibūdintų
dabartinę savijautą ar jausmą, kuris dažniausiai būdingas ir t.t. Šio varianto naudojimas visiškai
laisvas.
III variantas skirtas atminčiai, pastabumui lavinti. Kortelių skaičius pasirenkamas
pagal vaikų amžių ir galimybes (mažiausias kortelių skaičius – 4, dviejų veidukų poros).
Paimamos kortelių poros, sumaišomos ir užverstos išdėliojamos ant stalo. Vaikas pasirenka ir
atverčia vieną kortelę, vėliau antrą. Jei kortelės sutapo, jos lieka atverstos, jei ne – užverčiamos ir
verčiamos kitos, kol randamos veidukų poros ir atverčiamos visos kortelės.

Pav. Žaidimas „Emocijų pliūpsnis“
ŽAIDIMAS „SPALVOTIEJI KIŠKIAI“
Lina Misevičienė
Panevėžio r. Berčiūnų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė
El. p. miselinaviciene@gmail.com
Anotacija
Ugdymo(si) priemonė skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams, taip
pat dirbti ir su jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais ugdymosi sunkumų. Ši
priemonė skirta spalvoms pažinti, smulkiajai motorikai lavinti, bendrauti ir bendradarbiauti.
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Priemonę sudaro 13 kiškių ir dėžutė su 52 spalvotais kamšteliais. Kiekvienas kiškis
turi savo spalvą, nugarėlėje užrašą (spalvos pavadinimą) ir 4 apskritimus (kojytes). Vaikas ima
vieną kiškį, pasideda ant stalo ir dėžutėje su kamšteliais turi surasti pasirinkto kiškio spalvos
kamštelius bei juos sudėti į apskritimų vietas. Jis paprašomas įvardinti, kokios spalvos kiškį
sudėliojo, ir apvertęs jį, gali pasitikrinti.

Pav. Žaidimas „Spalvotieji kiškiai“

KALENDORIUS „GEGUŽĖ – ŠEIMOS BENDRUMO MĖNUO“
Lina Seferoglu
Panevėžio pradinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. lineta6@gmail.com
Anotacija
Priemonė „Gegužė – šeimos bendrumo mėnuo“ (priedas Nr. 10) skirta socialinio
emocinio intelekto ugdymui. Ji parengta vadovaujantis „Socialinių įgūdžių ugdymo programa“,
draugiškąja socialinio emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys“.
Kurdama šį kalendorių siekiau ugdyti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo,
draugiškų santykių puoselėjimo kompetencijas. Kalendorius sukurtas gegužės mėnesiui, nes
paprastai šį mėnesį rengiamos įvairios akcijos skirtos smurto prieš vaikus mažinimui.

36

Manau, kad atliekant įvairias kalendoriuje siūlomas veiklas bus kuriami pozityvūs
tarpusavio santykiai šeimose bei gerės mokinių fizinė ir psichinė sveikata.
Priemonės naudojimas. Mėnesio pradžioje pristatome mokiniams kalendorių,
apžvengiame įvairias kiekvienai dienai skirtas veiklas. Vėliau kiekvieną dieną pasikalbame su
vaikais apie konkrečiai dienai skirtą siūlomą veiklą ir būdus tai įgyvendinti. Sekančia dieną
siūlome mokiniams pasidalinti, kaip jiems sekėsi numatytą veiklą įgyvendinti, kaip jie jautėsi,
kaip jautėsi kiti šeimos nariai. Taip pat aptariame sekančios dienos veiklą ir t.t. Penktadieniais
aptariame savaitgalio veiklas ir būdus jas įgyvendinti. Būtinai paklausiame vaikų, kaip jie kartu
su tėveliais jau yra numatę praleisti savaitgalį, ką ruošiasi veikti visi kartu.
Labai svarbu išklausyti kiekvieną papasakoti ir pasidalinti savo įspūdžiais norintį
vaiką.

ŽAIDIMAS „ATSPĖK, KOKS AŠ JAUSMAS“
Lina Misevičienė
Panevėžio r. Berčiūnų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė
El. p. miselinaviciene@gmail.com
Anotacija
Priemonė skirta vyresnių klasių mokiniams mokyti atpažinti jausmus ir juos
įvardyti. Priemonę sudaro 34 juostelės su jausmų pavadinimais. Ateina vaikas į priekį, išsitraukia
vieną užverstą juostelę, persiskaito ir bando be žodžių, tik judesiais ir mimikomis,
pademonstruoti ištrauktą jausmą. Kiti tuo metu bando atpažinti. Atspėjus galima iš karto aptarti,
kas būdinga tam jausmui, kaip žmonės jį išreiškia ir kokia būna savijauta tuo metu.

Pav. Žaidimas „Atspėk, koks aš jausmas“
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EMOCIJŲ RATAS „PAŽINK SAVO EMOCIJAS“
Reda Narmontienė
Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos psichologės
El. p. narmontienreda@gmail.com

Anotacija
Priemonė „Pažink savo emocijas“ (priedas Nr. 11) skirta emocinio intelekto
lavinimui, savęs ir kitų pažinimui. Ji parengta pagal Robert Plutchik teoriją.
Kurdama priemonę siekiau, kad mokiniai praplėstų emocijų žodyną, lavintų
emocinį intelektą, išmoktų atpažinti savo ir kitų emocijas, lavintų turimus socialinius įgūdžius.
Rinkinį sudaro: emocijų ratas, emocijų kortelės, segtukai.
Priemonėmis naudoti galima 15 mokinių grupei. Galima emocijų ratą naudoti
individualių konsultacijų metu, klasės valandėlių metu diskutuojant emocijų temomis.
Užsiėmimo grupei eiga:
Susėdama ratu. Emocijų ratas siunčiamas mokiniams. Jį gavęs mokinys įvardina
kokios emocijos jam būdingos čia ir dabar. Nepažįstamų emocijų pavadinimai aptariami,
išsiaiškinama jų reikšmė. Kortelės su emocijomis prisegamos mokiniams užsimerkus. Vėliau
grupės mokiniai turi bendrauti apie 10-15 min su kitais mokiniais, nežiūrėdami į savo korteles ir
neišduodami, kas parašyta kitų kortelėse. Po to visi susėda ir bando atspėti kokia emocija jiems
yra prisegta ir kodėl taip nusprendė (iš kitų elgesio, mimikos, kalbos turinio). Atspėjus ar
bandžius spėti, kortelė nusegama. Pasidaliname įspūdžiais: kas nustebino, kas buvo sunku, kas
lengva, ką sužinojo naujo. Stebėtojas pasako savo pastebėjimus.

„EMOCIJŲ KNYGA (SIMBOLIAIS)“
Renata Česnauskaitė
Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ socialinė pedagogė
El. p. bite.socialinis.pedagogas@gmail.com
Anotacija
Priemonė skirta specialiųjų ugdymosi poreikius turinčių ugdytinių emocijų
suvokimo mokymui, vertinimui ir ugdytinių pastabumo ugdymui.
Kurdama priemonę siekiau, kad ugdytiniai pažiūrėję į nuotraukas aiškiai suvoktų ir
suprastų žmonių reiškiamas emocijas. Naudojantis jau ugdytiniams žinomais simboliais, jie
gebėtų atsakyti į pateiktus klausimus (kūno judesiais arba naudojantis kalba).
Knygą sudaro: pagrindinės emocijos (linksmas, liūdnas, piktas, verkia, bijo,
nustebęs) išreikštos simboliais, papildomos emocijos išreikštos simboliais, veiklų lapai (linksmas
38

ar liūdnas, bijo ar verkia, piktas ar nustebęs, ką jaučia žmogus?), ugdytinio vertinimo lapas
skirtas pedagogui.
Priemone naudotis gali 2-3 ugdytiniai vienu metu. Galimi keletas naudojimosi
būdų/variantų.

Pav. „Emocijų knyga“
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KORTELĖS „KAIP AŠ ŠIANDIEN JAUČIUOSI“
Renata Vaitkevičienė
Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. vai6868@gmail.com
Anotacija
Priemonė

„Kaip

aš

šiandien

jaučiuosi?“ bendravimo ir savitvardos įgūdžių
tobulinimui, savo ir kitų emocijų pažinimui. Ji
parengta vadovaujantis ,,Socialinių įgūdžių ugdymo
programa“, ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymu“. Kurdama
priemonę siekiau, kad mokiniai atpažintų ir
pavadintų emocijas.
Rinkinį

sudaro

dėžutė,

kurioje

įklijuotas veidrodėlis, 12 kortelių su emocijos
pavadinimu ir vaizdu.
Žaidimo eiga:
Vaikas atsisėda prie stalo, atsiverčia
dėžutę su veidrodėliu, išsirenka keletą kortelių,
kurios atspindėtų tos dienos emocijas.
Atrinkęs korteles vaikas įvardina ir
pademonstruoja emocijas, prieš dėžutėje esantį
veidrodėlį.
Žaidimo

aptarimas:

aptariamos

situacijos, kurios sukėlė vienas ar kitas emocijas,
taip pat aptariame ar tinkamai buvo pavadinta ir
išreikšta kilusi emocija.

Pav. Kortelės „Kaip aš šiandien

jaučiuosi?“

LĖLIŲ TEATRAS „PABĖK NUO VIŠTOS“
Rita Vadoklienė
Lentvario lopšelio-darželio ,,Šilas“ socialinė pedagogė
El. p. ritavaduok@gmai.com
Anotacija
Personažai sukurti pagal Živilės Agurkytės ir Justino Ališausko knygą ,,Pabėk nuo
vištos“. Tai puiki knyga vaikams apie tai, kaip draugystė įveikia patyčias.
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Tai šešios pasakų veikėjų figūrėlės ant medinių šaukštų: mergaitė, višta, avis,
arklys, paršelis, kalakutas. Kiekvieno veikėjo figūrėlė yra „dvipusė“, todėl vaikai gali su ja
judėti.
Vaikai veikdami plėtos komunikavimo ir socialinę kompetencijas. Priemonė skirta
ugdomajam procesui optimizuoti, inicijuoti kūrybiškumą. Žaidžiant teatrą vaikai skatinami
tarpusavyje derinti savo veiksmus: pasiskirstyti vaidmenimis, pasirengti grupės aplinką,
pasigaminti vaidinimo programėles, bilietus, skelbimus, parinkti muziką ir dekoracijas,
pasikviesti žiūrovų. Vaikai mokosi plėtoti siužetą, skatinami kurti ir savos kūrybos pasakas,
patiria improvizacijos, kūrybos džiaugsmą.
Dėka šios priemonės vaikai susipažino su pasakos veikėjais, įvardino jų charakterių
bruožus, greičiau atpažino, bei pavadino jausmus ir įvardino situacijas, kuriose jos kilo.

Pav. Lėlių teatras „Pabėk nuo vištos“

„EMOCIJŲ PAŽINIMO VEIDUKAI“
Sanida Klusienė
Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos socialinė pedagogė
El. p. klusienesanida@gmail.com
Anotacija
Priemonė „Emocijų pažinimo veidukai“ skirta jausmų atpažinimui, įvardijimui,
pastabumo lavinimui, bendravimo įgūdžių lavinimui. Ji parengta vadovaujantis ,,Socialinių
įgūdžių ugdymo programa“.
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Kurdama priemonę siekiau, kad mokiniai kalbėtų apie jausmus, išmoktų juos
atpažinti ir įvardyti, suprastų skirtingas savo ir kitų emocijas, stiprėtų mokinių pasitikėjimas
savimi.
Rinkinį sudaro padėkliukas su skirtingų spalvų indeliais, dvylika kortelių su
įvairių emocijų veidukais ir dėžutė akmenukų su emocijų veidukais. Priemone naudotis gali 1 –
3 mokiniai.
Žaidimo eiga:
Ant stalo padedamas padėkliukas
su

spalvotais

indeliais,

kuriuose

sudėti

emocijų veidukai ir dėžutė su akmenukais.
Socialinis pedagogas paprašo dėžutėje surasti
akmenukus ant kurių

nupieštos

lūpytės ir

įdėti į spalvotą indelį prie akyčių pavaizduotų
indeliuose ant kortelių. Socialinis pedagogas
aptaria emocijų pažinimo veidukus.
Žaidimo

aptarimas:

mokiniai

įvardija, kaip sekėsi surasti emocijas, kokias
emocijas patyrė patys, kas buvo sunku.
Socialinis pedagogas skatina diskusiją apie
emocijų pažinimą.

Pav. „Emocijų pažinimo veidukai“

„EMOCIJŲ PAŽINIMO RATAS“
Sigita Žemaitytė
Šilutės r. Juknaičių pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė
El. p. siga777@gmail.com
Anotacija
Priemonė „Emocijų pažinimo ratas“ skirta emocijų pažinimui, supratimui ir
įvardinimui. Mokiniai ugdys savimonės kompetenciją. Priemonė rekomenduojama 7-12 metų
vaikams.
Priemonė parengta remiantis „Nesmurtinės komunikacijos“ paruoštais jausmų
sąrašais.
Priemonės tikslas yra mokyti vaikus įvardinti emocijas, nupiešti, kalbėti apie
emocijas prisimenant save įvairiose situacijose. Taip pat plėsti mokinių emocinį žodyną,
neapsiribojant žodžiais „piktas“, „liūdnas“ ar „linksmas“.
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Priemonę sudaro du dideli ratai, kuriuose po 4 mažesnius emocinius ratukus
(sukinėjant perskaitomos dar 6 emocijos). Priemonės viduryje yra laukelis, kuriame vaikas gali
nupiešti esamą ar kitą emociją bei ją nutrinti.
Ši priemonė skirta individualiam darbui su vaiku, aptariant bei nupiešiant tuo metu
kilusią emociją ar tiesiog sukant ratukus ir kalbant apie jas. Pokalbių su vaiku metu aptariamos
emocijos, kurios asocijuojasi su patenkintais ir nepatenkintais poreikiais įvairiose situacijose,
taip pat kaip emocijos gali paveikti bendravimą.
Kuo greičiau vaikas pažins emocijas ir mokės jas įvardinti, tuo kokybiškesnis bus jo gyvenimas.

Pav. „Emocijų pažinimo ratas“

PRIEMONĖ „AŠ GALIU, IŠMOKYTI SAVO SMEGENIS!“
Vaida Martyčienė
Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
El. p. vaida.martysiene@azuolynogimnazija.lt
Anotacija
Priemonė skirta dėmesingumo, atminties, bendravimo ir savitvardos įgūdžių
lavinimui. Ji parengta vadovaujantis Dėmesingo įsisąmoninimo ir elgesio keitimo metodais.
Kurdama priemonę siekiau, kad mokiniai patirtų ir įsisąmonintų kasdienius
dalykus, patirtų įvairių emocijų, lavintų turimus socialinius įgūdžius.
Rinkinį sudaro 8 užduotys/iššūkiai. Siūlomi 8 langeliai, kiekvienas – turi savas
užduotis/iššūkius. Pasirinkto langelio užduotys atliekamos savarankiškai. Jei vieno langelio
užduotis praktikuoji ir gali tai daryti ilgiau nei dvi savaites – Tu jau įveikei vieną lygį! Taip su
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kiekvieno langelio užduotimis/iššūkiais. Įveikus visus 8 – tavo smegenys bus išmokytos naujų
elgesio įgūdžių. Sėkmės!
Priemone naudotis galima konsultuojant specialistui ir/ar savarankiškai bei grupėje.
Galimi keletas naudojimosi būdų/variantų.
Didelį vaidmenį atlieka aptarimas: mokiniai įvardija kas pasisekė, patiko, kokių
kilo kitų sunkumų, sutelkiamas dėmesys kaip jautėsi (-čiasi) patys (jei aptarimas vyksta grupėje,
kaip jaučiasi kiti). Specialistas paskatina, padrąsina kalbėti, įvardinti jausmus, potyrius.
Reflektuojant potyrius – pastebima, kas keičiasi, kur įvyko postūmis, barjeras. Taip po truputį
įvardijus, keičiami elgesio įpročiai. Sėkmės!

Pav. „Pozityvumo lentelė“

Pav. „Pozityvumo užduotys/iššūkiai“
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KORTELĖS „JAUSMINGOJI PASAKA“
Živilė Vaidžiūnienė
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė
El. p. zivile.liegyte@gmail.com
Anotacija
Priemonė „Jausmingoji pasaka“ skirta emocijų atpažinimui, gebėjimui atkartoti ir
įvardinti jausmus.
Užsiėmimo pradžioje su vaiku aptariamos kortelės su skirtingomis emocijomis.
Traukiama kortelė ir bandoma atkartoti joje esantį jausmą, pakalbama kada žmogus gali taip
jaustis. Vėliau vaikui sekama pasaka „Ropė“ visi veikėjai turi skirtingas emocijas.
Užsiėmimo

metu

siekiama, kad vaikai pažintų, imituotų
veidu, gestais kuo daugiau skirtingų
emocijų.
Užsiėmimo eiga (pasakos
sekimas) gali būti įvairus, priklauso
nuo

vaiko

emocinio

intelekto.

Mokytojas, sekdamas pasaką gali pats
parinkti

veikėjų

pasiūlyti

veikėjų

emocijas,
emocijas

gali
išrinkti

vaikui, emocijas galima imituoti veido
mimikomis, gestais arba piešti lape.

Pav. Priemonė

„Jausmingoji pasaka“

ŽAIDIMAS „AKMENUKŲ TAKAS“
Vaidutė Lazdauskienė
Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ vyresnioji socialinė pedagogė
Anotacija
Priemonės tikslas – lavinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Priemonė
skirta 3-5 metų amžiaus vaikams.
Ugdytiniai ieško vietos su simboliu atitinkančiam akmenukui. Atlikdami užduotį
su draugais dalinasi detalėmis, tariasi iškilus neaiškumams, sunkumams, bendrauja,
bendradarbiauja, patiria įvairias emocijas.
Priemonė tai pat gali būti naudojama skaičiavimo įgūdžių, smulkiosios motorikos,
dėmesio, akies – rankos koordinacijai lavinti, simbolių pažinimui.
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Pav. Žaidimas „Akmenukų takas“

ŽAIDIMAS „LABIRINTŲ SALOS“
Vaidutė Lazdauskienė
Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ vyresnioji socialinė pedagogė
Anotacija
Priemonės tikslas – ugdyti
kantrybę, mokytis valdyti emocijas.
Priemonė skirta 3-5 metų amžiaus
vaikams.
Ugdytiniai

naudodami

smulkias detales (smulkius spalvotus
makaronus, įvairias kruopas, grūdus,
žirnius, sagas, kaštonus ir pan.) dėlioja
jas pagal nupieštus brėžinius.
Taip pat priemonė tinka
smulkiajai,

tiksliajai

motorikai,

dėmesiui lavinti, spalvų pažinimui,
akies – rankos koordinacijai.

Pav. Žaidimas „Labirintų salos“
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„EMOCIJŲ TERMOMETRAS“
Vaidutė Lazdauskienė
Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ vyresnioji socialinė pedagogė
Anotacija
Priemonės tikslas – pažinti jausmus ir emocijas. Priemonė skirta 3-5 metų amžiaus
vaikams.
Atlikdamas įvairias užduotis ar dalyvaudamas įvairiose veiklose vaikas, įvardina
kokius jausmus jam sukėlė veikla, prisega vardą prie atitinkamos emocijos, aptariama kokie
veiksmai sukėlė įvairius jausmus. Taip pat priemonė tinka smulkiajai motorikai, grafiniam vardo
vaizdo pažinimui, akies – rankos koordinacijai.

Pav. „Emocijų termometras“
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II SKYRIUS
,,SOCIALINIS PEDAGOGAS. GEROJI PATIRTIS.
UŽSIĖMIMŲ PLANAI“
UŽSIĖMIMAS „JAUSMŲ ATPAŽINIMAS, ĮVARDIJIMAS, IŠRAIŠKA“
Dalia Orlakienė
Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
El. p. dalia.orlakiene@gmail.com
Ugdomos kompetencijos: savęs pažinimas, savigarba, pasitikėjimas savimi.
Užsiėmimo tikslas – ugdyti mokinių gebėjimą pažinti save, įvardyti ir išreikšti jausmus.
Tikslinė grupė: 11-os metų mokiniai.
Dalyvių skaičius: 13
Užsiėmimo trukmė: 45 – 60 min.
Užsiėmimo eiga
Mokiniai susėda ratu. Pasakoma I užduotis, aptariamos taisyklės. Kiekvienas
mokinys turės galimybę kalbėti ir pasakyti savo nuomonę, apibūdinti kaip jaučiasi klasėje,
įvardinti savo ar draugo emociją. Kalbama su mokiniais apie tai, kad nėra nei gerų, nei blogų
jausmų. Tai mūsų momentinė, tuometinė išraiška.
II užduotis. Mokiniai kviečiami kūrybinei užduočiai – nupiešti realaus dydžio
mergaitę ir berniuką. Mokiniai padalijami į dvi grupes: mergaičių ir berniukų. Išrenkami grupių
atstovai, kurie bus modeliai.

Mokiniai grupėje pasiskirsto darbais: silueto apvedžiojimas,

spalvinimas, puošyba. Naudojame tapetą, pieštukus, spalvotus pieštukus, flomasterius. Mokiniai
pristato atliktus darbus. Trumpai aptariame, pasidaliname savo mintimis.
III užduotis individualus darbas. Mokiniai ant lapelių surašo teigiamas, pozityvias
draugų savybes, emocijas. Surašius savybės, emocijos

priklijuojamos prie siluetų. Garsiai

įvardijamos, kreipiantis į klasės draugą. Mokiniai rate aptaria, kaip jaučiasi.
IV užduotis – saldžioji refleksija. Socialinis pedagogas pasiūlo iš dovanų maišelio
išsitraukti saldainių. Mokinys turi pasakyti tiek sakinių, kiek ištraukė saldainių.
Priemonės: padalomoji medžiaga, tapetas, lipnūs lapeliai, flomasteriai, spalvoti pieštukai.
Reikalavimai aplinkai: erdvi klasė, su vienviečiais staliukais ir kėdėmis, kuriuos lengva
sujungti/ar pagal užduotis atskirti.
Aptarimo organizavimas: kalbame apie jausmų išraišką ir atpažinimą.
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UŽSIĖMIMAS „KUO BŪTI UŽAUGUS?“
Giedrė Šuminskaitė
Panevėžio r. Raguvos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. gie1203@gmail.com
Ugdomos kompetencijos: asmeninė, socialinė, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo
kompetencijos.
Užsiėmimo tikslas – skatinti domėtis, pažinti įvairias profesijas, ugdyti pasirengimą karjerai.
Tikslinė grupė: priešmokyklinio ugdymo, 1–4 klasių mokiniai, kuriems stinga socialinių
įgūdžių, šeimos įtrauktos į seniūnijų pagalbos gavėjų sąrašą, SUP mokiniai.
Dalyvių skaičius: iki 10 mokinių.
Užsiėmimo trukmė: pamokų metu, po pamokų, tikslinio užsiėmimo metu.
Užsiėmimo eiga/programa:
1. Su mokiniais aptariama jų diena. Klausiama, su kokių profesijų žmonėmis šiandien
bendravo. Mokiniai vardina sutiktų specialybių žmones. Aptariama, ką minėti žmonės
dirba ir kokius įrankius naudoja. Pavyzdžiui, statybininko įrankiai yra plytos, cementas ir
pan. Paminėti, kad profesijos kinta. Jei anksčiau siuvėjo įrankiai buvo siūlai ir žirklės,
šiais laikais nedirba be brėžinių, siuvimo mašinos.
2. Pasakojama, kad yra daug ir įvairių specialybių pagal kurias žmonės dirba. Su užsiėmimo
dalyviais peržiūrimas vaizdo įrašas, kurį žiūrint mokiniai turi įvardinti profesijas ir
kokius įrankius ar priemones specialistai naudoja:
3. https://www.slideshare.net/erikulyte/profesijos
4. Mokiniams išdalinami lapai su profesijomis ,,KONDITERIS“

,,STALIUS“, ir pan.

Duodama iš žurnalų jau prikarpytų paveikslėlių įrankių (Priemonė Nr. 1). Mokiniai turi
atrinkti tinkamus įrankius profesijoms ir suklijuoti, parengti plakatą.
5. Atlikus darbą, plakatas aptariamas su kiekvienu mokiniu: ar norėtum dirbti tokį darbą,
kas tave žavi, gal turi artimųjų, kurie dirba tokį darbą ir pan.
6. Mokinių teiraujamasi, kokios yra jų tėvelių profesijos, ką jie dirba. Sekančiam
susitikimui skirti užduotį mokiniams. Kiekvienas turi pabendrauti su 5 žmonėmis ir
išsiaiškinti kokia yra svajonių profesiją, profesiją yra įgyjąs ir ką dirba šiuo metu.
Priemonės: vaizdo demonstravimo priemonės (multimedia ir pan.), iš prekybos centrų žurnalų ir
reklamų iškirpti paveikslėliai (žirklės, šukos, miltai, pyragėliai ir pan.), balti lapai su užrašytomis
profesijomis, klijai, rašikliai.
Reikalavimai aplinkai: aplinka įprasta, galima veiklą vykdyti profesinio orientavimo centre.
Aptarimo organizavimas: aptarimas organizuojamas po tikslinių užsiėmimų apie žmogaus
veiklas.
Pastabos: kitą užsiėmimą vaikų namų užduotis aptarti ir temą tęsti kalbant apie svajones.
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UŽSIĖMIMAS „MUILAS IR VANDUO“
Giedrė Šuminskaitė
Panevėžio r. Raguvos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. gie1203@gmail.com
Ugdomos kompetencijos: asmeninė, socialinė, pažinimo, mokėjimo mokytis kompetencijos.
Užsiėmimo tikslas – mokytis rūpintis asmeninę higiena, suvokti jos svarbą.
Tikslinė grupė: priešmokyklinio ugdymo, 1 – 4 klasių mokiniai, kuriems stinga socialinių
įgūdžių, šeimos įtrauktos į seniūnijų pagalbos gavėjų sąrašą, SUP mokiniai.
Dalyvių skaičius: iki 10 mokinių.
Užsiėmimo trukmė: pamokų metu, po pamokų, tikslinio užsiėmimo metu, galima organizuoti
tikslinį užsiėmimą prieš Pasaulinę higienos dieną (gegužės 5 d.)
Užsiėmimo eiga/programa:
1. Mokinių paprašyta apžiūrėti savo rankas, naudojant padidinimo stiklą – lūpą. Kiekvienas
mokinys turi pagalvoti ir įvertinti savo rankų švarą (naudojama priemonės Nr. 2).
Mokiniams kalbama, kad ant rankų gyvena daugybę mikrobų. Aptariama, ar smagu būtų
juos suvalgyti kartu su maistu, kokios pasekmės laukia, jei lieti veidą, valgai su
nešvariomis rankomis. Minimos ligos, negalavimai.
2. Mokinių, kurie savo rankas įvertino, kaip nešvarias ir skyrė 1 arba 2 balus, teiraujamasi,
kada rankas plovė. Aptariama, kada ir kaip tai reikia daryti. Detaliai peržiūrima
informacija, kuri kabo prie kriauklės ,,Kaip reikia plauti rankas?“.
3. Kiekvienas dalyvis nusiplauna rankas naudodamasis instrukcija ir papasakoja, kaip
rankas plauna namuose, kada tai daro, kur jas valosi. Mokiniai naudojasi vandeniu,
galima parodyti dezinfekavimo priemones, išbandyti kelis skirtingus muilus, vienkartinį
rankšluostį, po proceso siūlyti rankas pasitepti rankų kremu.
4. Toliau peržiūrimas vaizdo įrašas internete ,,Kaip taisyklingai plauti rankas?
https://www.youtube.com/watch?v=e4qVjkZZaa8 ir pasiklausoma dainelė ,,Higiena“
žinioms įtvirtinti https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw.
Priemonės: vertinimo kortelės (3 – puiku; 2 – gerai; 1 – blogai), vaizdo demonstravimo
priemonės (multimedia ir pan.), skirtingi muilai, rankų kremas, rankų dezinfekavimo skystis,
vienkartiniai rankšluosčiai, plakatas ,,Kaip taisyklingai plauti rankas?“.
Reikalavimai aplinkai: aplinka įprasta, galima vykdyti veiklą kabinete, kur yra keletą kriauklių.
Aptarimo organizavimas: aptarimas organizuojamas po tikslinių užsiėmimų apie higieną.
Pastabos: sekantis užsiėmimą tęsti higienos temą ir kalbėti apie dantų valymą.
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UŽSIĖMIMAS „DARBŠTUOLIS IR TINGINYS“
Giedrė Šuminskaitė
Panevėžio r. Raguvos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. gie1203@gmail.com
Ugdomos kompetencijos: asmeninė, socialinė, pažinimo, mokėjimo mokytis kompetencijos.
Užsiėmimo tikslas – ugdyti mokinių supratimą apie darbštumą, skatinti kritinį mąstymą.
Tikslinė grupė: priešmokyklinio ugdymo, 1 – 4 klasių mokiniai, kuriems stinga socialinių
įgūdžių, šeimos įtrauktos į seniūnijų pagalbos gavėjų sąrašą, SUP mokiniai.
Dalyvių skaičius: iki 10 mokinių.
Užsiėmimo trukmė: pamokų metu, po pamokų, tikslinio užsiėmimo metu.
Užsiėmimo eiga/programa:
1. Užsiėmimo dalyvių paprašoma suskaičiuoti mintyse kiek gerų darbų šiandien padarė ir
kiek kartų patingėjo kam nors padėti, ar atsisakę padėti jautėsi gerai.
2. Vaikams perskaitomas K. Kubilinsko eilėraštis ,,Kas nedirba, tas nevalgo“. Kartu su
mokinaisi aptariama, ką ne taip eilėraščio herojai darė, kad negavo valgyti, ar su tuo
susiduria užsiėmimo dalyviai.
3. Kalbama, apie tai, kad galima būtų pasimokyti darbštumo iš gamtos. Aptariama, kaip
dirba skruzdėlės, neša ir suka lizdus paukšteliai, vieningai dirba bebrai, bitelės.
Klausiama, ar mūsų bendruomenėje taip pat jaučiamas toks pat vieningumas ir
darbštumas, prašoma pateikti pavyzdžių. Mokinių klausima koks antonimas yra žodžio
„darbštus“. Teirautasi, ar robotus, kurie nedirbo, galima būtų vadinti tinginiais. Dalyvių
prašoma pasakyti (,,Minčių lietus“) po vieną teiginį apie tinginį. Sukuriamas tinginio
portretas. Kalbama, kad nuo seno lietuvių liaudies pasakose kalbama apie darbštuolius ir
tinginius. Iš šių neretai pasijuokdavo. Kalbėta, kad apie darbštuolius ir tinginius yra net
patarlių.
4. Mokinių porai duodama užduotis, sudėlioti eiliškumo tvarka patarlę. Aptariamos
patarlės, pritaikomos gyvenimiškam atvejui.
5. Kitam susitikimui dalyviai turi atlikti 5 gerus darbus savo aplinkoje.
Priemonės: vertinimo kortelės (3 – puiku; 2 – gerai; 1 – blogai), vaizdo demonstravimo
priemonės (multimedia ir pan.), skirtingi muilai, rankų kremas, rankų dezinfekavimo skystis,
vienkartiniai rankšluosčiai, plakatas ,,Kaip taisyklingai plauti rankas?“.
Priemonės: priemonė - patarlės, surašytos po vieną žodį ant lapelio: ,,Darbšti kaip skruzdėlytė“;
,,Darbininkai už darbo, tinginiai – už šaukšto“; ,,Darbymečiu ir akmuo kruta“ ir kt. K.
Kubilinsko eilėraščių knyga ,,Su žilvičio dūdele”, 1987.
Reikalavimai aplinkai: aplinka įprasta.
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Aptarimo organizavimas: Aptarimas organizuojamas po keletos tikslinių užsiėmimų apie
elgesį, įpročius.
Pastabos: sekantis užsiėmimą tęsti higienos temą ir kalbėti apie gerus ir blogus įpročius.

UŽSIĖMIMAS „KAS KUPRINĖJE GYVENA?“
Giedrė Šuminskaitė
Panevėžio r. Raguvos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. gie1203@gmail.com
Ugdomos kompetencijos: kasdieninio gyvenimo įgūdžiai, problemų sprendimas.
Užsiėmimo tikslas – mokyti tvarkos, tinkamai prižiūrėti ir rūpintis savo daiktais.
Tikslinė grupė: 1 – 4 klasių mokiniai, SUP mokinių grupė.
Dalyvių skaičius: iki 12 mokinių.
Užsiėmimo trukmė: 45 min.
Užsiėmimo eiga/programa:
1. Mokiniai susėda. Jiems pasakojama, kad šiandien rasta kuprinė. Paklausiama ar ji nėra,
kurio nors iš vaikų. Vaikų teiraujamasi, ar galima landžioti po svetimus daiktus, kaip
sužinoti, kieno tas daiktas? Paaiškinama, kad jei rasto daikto savininkas nėra aiškus,
tuomet galima apžiūrėti ir ieškoti viduje užrašyto vardo ar pavardės.
2. Prasegtoje kuprinėje yra netvarka. Vaikų prašoma padėti sutvarkyti netvarkingą kuprinės
turinį. Vaikai paskirstomi darbais: du vaikai aplenkia vadovėlius, kiti du užrašyti gali
sąsiuvinius ir juos aplenkti, kita grupė vaikų – išima nereikalingus daiktus iš kuprinės ir
pan.. Dirbant su vaikais kalbama, kokie daiktai yra reikalingi neštis į mokyklą, o kokie
nereikalingi. Kai kuprinė yra sutvarkyta, tuomet padedama ji į šalį ir pasiūloma
kiekvienam vaikui pasižiūrėti į savo kuprinę ir ją iškrausčius susitvarkyti.
3. Vaikai tai pat išmeta šiukšles iš kuprinės, atrūšiuoja reikalingus ir nereikalingus daiktus
mokykloje, užsirašo sąsiuvinius, aplenkia vadovėlius. Aiškinama, kad didelėms knygoms
aplenkti gali būti naudojamas laikraštis arba dovanų pakavimo popierius. Vaikams
parodoma, kaip aplenkti vadovėlį šioms priemonėmis. Taip pat primenama, kad kuprinėje
turėtų būti šukos, vienkartinių servetėlių, bet kartu su knygomis nedėti maisto, sportinės
aprangos.
Priemonės: kuprinė, kurioje netvarkingai sudėti vadovėliai, neaplenkti, neužrašyti sąsiuviniai,
sportinė apranga, palaidos rašymo priemonės, žaislai; knygų, sąsiuvinių aplankalai; laikraščiai;
dovanų popierius.
Reikalavimai aplinkai: aplinka įprasta.
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Aptarimo organizavimas: užsiėmimo pabaigoje kiekvienam vaikui užduodami klausimai:
„Kaip sužinoti kieno rastas daiktas? Kaip į mokyklą atsinešti sportinę aprangą? Kiek penalų į
mokyklą reikėtų neštis? Kokios higienos priemonės turėtų būti kuprinėje? ir pan.“.
Pastabos: užsiėmimą siūlau vesti rugsėjo pradžioje, jį galima pakartoti vasario mėnesį.
UŽSIĖMIMAS „MANO FINANSAI IR JŲ VALDYMAS“
Giedrė Šuminskaitė
Panevėžio r. Raguvos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. gie1203@gmail.com
Ugdomos kompetencijos: kasdieninio gyvenimo įgūdžiai.
Užsiėmimo tikslas – ugdyti vaikų finansinį raštingumą.
Tikslinė grupė: 1 – 4 klasių mokiniai, SUP mokinių grupė.
Dalyvių skaičius: iki 12 mokinių.
Užsiėmimo trukmė: 45 min.
Užsiėmimo eiga/programa:
1. Mokiniai susėda. Jų teiraujamasi, kokia šiandien yra Lietuvos valiuta (paaiškinamas
terminas). Vaikams, pasakojama, kad ne visada euras buvo mūsų valiuta. Parodoma,
kokie pinigai buvo anksčiau (litai, rubliai, talonai). Aiškinama, kad kitose šalyse yra kiti
pinigai (kronos, doleriai). Vaikams pinigai duodami paskaičiuoti, patyrinėti. Vėliau
klausiama, kodėl yra svarbu mokėti suskaičiuoti pinigus ir ką galima už juos nusipirkti.
2. Vaikams padalinama po keletą pinigėlių (geriausiai vienodų, pvz., litų ar rublių). Ekrane
rodomi paveikslėliai (saldainiai, pieno butelis, knygelė, tortas, televizorius, dešra,
mobilus telefonas, bandelė, namas ir pan.). Kiekvienas vaikas turintis pinigėlius turi
pagalvoti ar jam išeitų minimas daiktas nusipirkti.
3. Vaikams rodomos kortelės su paveikslėliais (priedas Nr. 12) ir klausiama ar tą daiktą
galima nusipirkti už pinigus. Pavyzdžiui, rodoma kortelė „Žemė (planeta)“, vaikai turi
pagalvoti ar tai įmanoma įsigyti, kiek tai kainuotų.
Priemonės: vaizdo projektorius arba bent kompiuterio ekranas; senieji pinigai – litai, centai,
rubliai, kapeikos, talonai (“žvėreliai”), kronos ir pan.
Reikalavimai aplinkai: aplinka įprasta.
Aptarimo organizavimas: apibendrinant prašoma vaikų pakelti į viršų arba nuleisti į apačia
nykštį atsakant į klausimus: „Ar pamoka buvo įdomi? Ar sužinojai ką nors naujo? Ką apie
pamoką papasakosi tėvams, draugams?“.
Pastabos: užsiėmimą siūlau vesti kovo mėn., nes kovo mėn. viduryje vyksta finansinio švietimo
savaitė.
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UŽSIĖMIMAS „MANO PASITIKĖJIMŲ MEDIS“
Gitana Andriekienė
Skuodo Bartuvos progimnazijos socialinė pedagogė ekspertė
El. p. gandriek@gmail.com
Ugdomos kompetencijos: socialinė pilietinė, pažinimo, pasitikėjimo savimi.
Užsiėmimo tikslas – mokyti identifikuoti problemas ir jas tinkamai spręsti, žinoti kur gauti
pagalbą.
Tikslinė grupė: 5 klasių mokiniai.
Dalyvių skaičius: 20 mokinių.
Užsiėmimo trukmė: 45 min.
Užsiėmimo eiga
Minčių lietus. Aptariame su
kokiomis problemomis dažniausiai susiduria
jų amžiaus vaikai. Mokiniai vardina bet
kokias jiems ar jų draugams kylančias
problemas. Lentą suskirstome į tris dalis ir
užrašome problemas: kylančias mokykloje,
namuose ir su draugais. Iš visų išvardintų
išrenkame

svarbiausias

(kurias

paminėjo

dažniausiai).
Išsiaiškiname mokinių patirtį sprendžiant
problemas.

Darbas

grupėse.

Mokiniai

suskirstomi spalvotų lapų pagalba į tris
Pav. „Mano pasitikėjimų medis“

grupes.

Kiekviena grupė turi sudaryti planą, kaip spręstų įvardintą problemą. Užduočiai atlikti skiriamos
5 min. Praėjus laikui kiekviena grupė pristato savo problemos sprendimo variantą.
Problemų sprendimų aptarimas. Diskusija. Išklausome kiekvienos grupės
sprendimo variantus. Kartu su kitų grupių vaikais aptariame, kokie dar galimi problemos
sprendimo būdai, kur jie gali kreiptis pagalbos.
Informacinė dalis. Išsiaiškiname, ką mokiniai žino apie socialinio pedagogo ir
psichologo veiklą, kada kreiptųsi pagalbos. Pristatome kitus pagalbos būdus Skuodo rajone,
Vaikų linijos kontaktus.
Užduotis „Mano pasitikėjimo medis“. Ant prieš tai gautų spalvotų lapų mokiniai
apsivedžioja savo rankos delną. Jį išsikerpa. Tada ant kiekvieno rankos piršto užrašo, kuo jie
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pasitiki mokykloje, šeimoje, giminėje, draugų, institucijų tarpe. Ant kiekvieno piršto užrašo po
vieną svarbiausią, į kurį pirmiausia kreiptųsi. Savo rankas suklijuoja ant paruošto medžio.
Priemonės: trijų spalvų lapai, balti lapai, skrajutės su pagalbos vaikams linijos numeriais.
Reikalavimai aplinkai: klasė pritaikyta dirbti grupėse.
Aptarimo organizavimas: apibendrinama atsakant į klausimus: „Ką naujo sužinojau apie
pagalbos galimybes sprendžiant problemas? Ar kreipsiuosi pagalbos į socialinį pedagogą ir
psichologą, kai man to reikės?“.
Pastabos: delnų karpinius suklijuojame ant paruošto medžio.

BENDRAVIMO, EMOCINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS INSCENIZACIJOJE „KATINAS
IR NYKŠTUKAI“
Greta Sinkevičienė
Vilniaus Verkių mokyklos -daugiafunkcio centro socialinė pedagogė metodininkė
El. p. gretasinkeviciene@yahoo.com
Ugdomos kompetencijos: bendravimas, emocijų atpažinimas ir jų įvardinimas.
Užsiėmimo tikslas – bendravimo, emocinių įgūdžių lavinimas.
Tikslinė grupė: nežymų intelekto sutrikimą turintys pradinių klasių mokiniai.
Dalyvių skaičius: 8 mokiniai.
Užsiėmimo trukmė: 30 min.
Užsiėmimo eiga/programa:
Užsiėmimo pradžioje pedagogas kartu su vaikais aptaria taisykles, išdalina emocijų
kamuoliukus. Socialinis pedagogas (mokytojas) paskirsto vaikams vaidmenis, skaito pasaką ir
kartu su vaikais vaidina.
„Gyveno vieną kartą didelis katinas. Iš tiesų jis buvo visai mažas, bet nykštukams
atrodė kitaip. Jie įsivaizdavo, kad katinas buvo labai didelis ir labai stiprus“. Vaikai susiranda
sau vietą, atsistoja vieni toliau kitų. Pasistiebia ant pirštų kaip dideli katinai, ištiesia rankas į
šonus kaip labai stiprūs, o pritūpia kaip maži nykštukai.
„Vieną dieną katinas taip garsiai suplojo rankomis, kad net sienos sudrebėjo“. Visi
vaikai atsistoja ir ploja rankomis kuo garsiau.
„Katinui labai garsiai nusijuokus, nykštukai dar labiau išsigando“. Vaikai kuo
garsiau turi juoktis.
„Katinas taip stipriai treptelėjo kojomis, kad sugriuvo visi namai ir nykštukai turėjo
palikti savo namus ir išeiti į mišką“. Vaikai trepsi kojomis.
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Socialinis pedagogas klausia vaikų: „Kaip galvojate vaikai, nejaugi šis didelis
katinas norėjo likti vienas, kad sugriovė Jūsų namus? Kaip Jūs galvojate, kaip jis dabar jaučiasi?
Ko gero jis liūdi, jis žino, kad blogai padarė“. Vaikai parodo liūdesį.
„Katinas

ėjo

aplink

ratu

ir

ilgėjosi

nykštukų. Ilgai galvojęs, jis atsiprašė jų“. Edukatorius
prieina prie kiekvieno vaiko ir atsiprašo, parodo, kaip
reikia atsiprašyti.
„Visi grįžo į savo namus ir buvo labai
laimingi“.
Priemonės: nykštukų kepurės, maišai, vėliava, muzika,
katino kostiumas (užsiėmimo vadovui).
Reikalavimai aplinkai: aktų salė, erdvi patalpa be
kėdžių, kad vaikai galėtų laisvai judėti.
Aptarimo organizavimas. Visi susėda ant grindų,
aptaria, susėda ratu ir mokytojas padėkoja visiems be
išimties ir visai nesvarbu jeigu ir buvo vaikų nenorinčių
dalyvauti, nesilaikančių taisyklių. Labai svarbu pagirti
visus vaikus, paskatinti juos. Pedagogas paprašo paimti

Pav. Personažas „Katinas“

kamuolius su emocijomis ir paklausia kaip jie jaučiasi, kokias emocijas išgyveno nykštukai ir
katinas.
Pastabos: užsiėmimas sudarytas atsižvelgiant į vaikų, turinčių nežymų intelekto sutrikimą
ypatumus, jų gebėjimus ir galimybes.

POKALBIŲ SCENARIJAI ANIMACINIAM FILMUI „IŠVIRKŠČIAS PASAULIS“
Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė
Šiaulių lopšelių-darželių „Klevelis“, „Žirniukas“ vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. ieva.vilimgrigal@gmail.com
Ugdomos kompetencijos: emocijų pažinimas, empatija, savigarba, pasitikėjimas savimi, šeimos
svarba vaikui.
Užsiėmimo tikslas – ugdyti vaikų gebėjimą teisingai atpažinti, įvardyti ir išreikšti jausmus.
Tikslinė grupė: 5-6 metų vaikai.
Dalyvių skaičius: 20 vaikų.
Užsiėmimo trukmė: 1val. 30min., atsižvelgiant į ugdytinių amžių.
Užsiėmimo eiga/programa:
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Pedagogas demonstruodamas filmą „Išvirkščias pasaulis“, paaiškina ugdytiniams,
kuo Railė panaši į kiekvieną iš mūsų. Kviečia vaikus diskusijai (priedas Nr. 13), klausdamas:
„Kokia emocija atsiranda pirma? Kaip Railė (kūdikis) parodo, kad kažkas blogai? Kam
reikalingas Baisulys? Už ką atsakinga Bjaurastis? Kas būtų, jei nejaustume Pykčio? Kokios
„salos“ Railei svarbiausios? Kuo svarbi „Tiesos sala“? Kuri sala aukščiausia? Kaip Railė
jaučiasi, kai išvyko iš Minesotos? Kaip tėvai vadina dukrą? Kodėl mama prašo šypsotis? Ką
reiškia „ilgesys“? Ar esate ko nors netekę? Jei Tau kas pasiūlytų pavogti ... . Jei kyla noras
pabėgti iš namų, reikia... . Kaip reikia elgtis, kai esi labai piktas? Koks Railės veidas, kai ji nieko
nebejaučia? Kaip Tu elgtumeisi jei būtum Railės vietoje? Ar visi prisiminimai reikalingi? (jei
norit į WC ar verkiat?) Kodėl Railė pasijuto laiminga po nesėkmingų varžybų? Ką suprato
Laimė? Kodėl ji pravirko? Kiek kartų Laimė krito, kol pakilo į viršų? Ką padarė Bingbongas?
Kuri sala centre? Kodėl?. Aiškina tėčio ir mamos svarbą vaikui“.
Priemonės: internetas, LED projektorius arba išmanioji lenta, garso kolonėlės.
Reikalavimai aplinkai: erdvi grupė ar salė, patogios kėdės ar suolai vaikams susėsti.
Aptarimo organizavimas. Vaikai susies save su animacinio filmo heroje Raile. Aiškinsis kuo
jie panašūs/skirtingi. Atpažins ir teisingai įvardins emocijas. Sugebės situacijose paaiškinti
kylančios emocijos priežastį. Ugdytiniai suvoks ir susies savo jausmus su Railės emocijomis.
Supras visų emocijų reikšmingumą. Gebės paaiškinti tinkamą/netinkamą elgesį. Motyvuosis
patirti sėkmę, nepasiduoti po pirmos nesėkmės. Ugdysis tinkamas vertybes.
Pastabos: informuojami ugdytinių tėvai kokioje veikloje dalyvavo vaikas, kokias vertybes ir
emocijas užsiėmimo metu akcentavo pedagogas.

UŽSIĖMIMAS „JAUSMAI PAGAL SPALVAS“
Ilona Turbinova
Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio ir Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio
vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. ilona3212@gmail.com
Ugdomos kompetencijos: socialinė – emocinė, pažinimo.
Užsiėmimo tikslas – ugdyti savęs ir kitų emocinį suvokimą, įvardyti ir išreikšti jausmus.
Tikslinė grupė: 4-7 metų vaikai.
Dalyvių skaičius: iki 20 vaikų.
Užsiėmimo trukmė: 20 – 40 min.
Užsiėmimo eiga/programa:
1. Vaikai susėda ratu. Vadovas pasako užsiėmimo taisykles ir eigą.
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2. Vadovas vaikus supažindina su penkiomis jausmų spalvomis (rodydamas spalvoto
popieriaus kortelės): geltona – džiaugsmas, žalia – ramybė, juoda – baimė, mėlyna –
liūdesys, raudona – pyktis. Vadovas parodo kaip išvardinti jausmai atrodo veide (arba ant
paveiksliuko), kartu su vaikais pažaidžia žaidimą atpažink jausmą veide.
3. Vadovas kartu su vaikais eina sustoti aplink stalą (kur paruoštos visos priemonės
eksperimentui su spalvomis), kiekvienas vaikas turi galimybę pabandyti ir dalyvauti
eksperimente su spalvomis, bet vadovas vis primena apie emocijų spalvas t.y. geltona –
džiaugsmas, žalia – ramybė, juoda – baimė, mėlyna – liūdesys, raudona – pyktis.
4. Eksperimentas – soda įpilame į indą, paruošiame vandens-acto ir dažų tirpalą (gali būti ir
tik actas), vaikams duodame pipetes ir pradedame tirpalą pilti ant sodos.
5. Vaikams rodome ir pasakojame, kad visos spalvos, kaip ir emocijos gali tarpusavyje
susimaišyti. Dėl to labai svarbu mokėti įvardinti ir atpažinti savo ir kitų emocijasjausmus.
Priemonės: spalvoto popieriaus kortelės (5 spalvų), emocijų kortelių atvaizdai (5 emocijos),
guašo spalvos, soda, actas, vanduo, pipetės, dubenėlis.
Reikalavimai aplinkai: aplinka įprasta.
Aptarimo organizavimas: pasibaigus veiklai, vėl susėdame į ratą ir apibendriname nuveiktą
veiklą, primename dar kartą jausmus pagal spalvas.
UŽSIĖMIMAS „NE FORMULĖ“
Irma Čiapaitė
Kauno „Vyturio“ gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. irmaciap@gmail.com
Ugdomos kompetencijos: ugdomas tvirtumas, pasitikėjimas savimi, atsisakymo įgūdis, pagarba
kitam.
Užsiėmimo tikslas – ugdyti mokinių gebėjimą išreikšti savo norus ir įsitikinimus be agresijos,
mokytis pasakyti NE, ugdyti pagarbą kito žmogaus nuomonei.
Tikslinė grupė: 12 metų mokiniai.
Dalyvių skaičius: 15 mokinių.
Užsiėmimo trukmė: 45 min.
Užsiėmimo eiga/programa:
Apšilimas: Užsiėmimas pradedamas nuo žaidimo „Atspėk kas vadas“.
Žaidimo aprašymas: Žaidėjai susėda ratu. Vienas žaidėjas išeina iš kambario. Likę
žaidėjai susitaria kas bus vadovas. Vadovas rodo judesius, kuriuos kiti žaidėjai kartoja. Judesiai
gali būti bet kokie. Vadovas kartas nuo karto keičia judesius. Kai yra susitarta dėl vadovo,
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žaidėjas grįžta į kambarį ir vadovas pradeda rodyti judesius. Žaidėjas turi atspėti kas iš tiesų
vadovauja judesiams. Spėti jis gali tris kartus. Jei atspėja, vadovas eina iš kambario. Jei
neatspėja, išrenkamas kitas žaidėjas, kuris išeina iš kambario.
I užduotis: Kiekvienas mokinys gauna po skirtingų spalvų saldainį. Tuomet
paprašoma susirasti sau porininką pagal saldainio spalvą. Vienas poros dalyvis delne sugniaužia
saldainį. Kitas dalyvis turi pasistengti tą saldainį gauti nenaudojant fizinės jėgos. Taisyklė –
negalima vienas kito liesti. Po kelių minučių mokiniai apsikeičia vaidmenimis.
Aptarimas: kas buvo sunku? Kokiais būdais bandėte gauti saldainį? Kaip sekėsi
neatiduoti saldainio? Koks būdas buvo efektyviausias? Ar visada pavartoti jėgą yra geriausias
būdas pasiekti tikslą? Apibendrinami mokinių atsakymai.
Galima papasakoti sakmę: „Susiginčijo saulė ir vėjas, kuris iš jų stipresnis. Per
stepę ėjo keliauninkas. Vėjas ir sako: „Kas sugebės nuimti keliauninko lietpaltį, tas ir bus
stipresnis.“ Ėmė vėjas smarkiai pūsti, labai stengėsi, bet keliauninkas tik dar labiau susisupo į
lietpaltį. Tada išlindo saulė, sušildė savo spinduliais keliauninką, ir šis pats nusirengė lietpaltį“.
II užduotis: „Popieriaus plėšymas“. Išdalijama po vieną popieriaus lapą. Vedėjas
pasako užduotį: „Pratimas atliekamas užsimerkus. Aš sakysiu, ką jūs turite daryti. Prašom
neuždavinėti jokių klausimų, aš į juos neatsakysiu. Dabar prašom užsimerkti. Perlenkite turimą
popieriaus lapą pusiau ir nuplėškite viršutinį dešinįjį kampą... Vėl sulenkite per pusę ir
nuplėškite viršutinį kairįjį popieriaus kampą... Dabar vėl jį sulenkite pusiau ir nuplėškite
apatinį dešinįjį kampą... Dar pabandykite sulenkti lapą per pusę ir nuplėškite apatinį kairįjį
kampą ...“.
Atsimerkiama ir popieriaus lapas išlankstomas. Akivaizdu, kad dviejų identiškų ornamentų
lapuose nėra.
Aptarimas: kodėl taip atsitiko, visiems instrukcija buvo vienoda, o gauti rezultatai
skirtingi? Tai parodo, kad esame individualūs ir nepakartojami. Padeda įsisąmoninti faktą, kad
kiekvieno iš mūsų suvokimas yra kitoks.
III užduotis: Mokiniams pristatoma „Ne formulė“. Kiekvienoje klasėje ar draugų
kompanijoje atsiranda žmonių, kurie nori daryti įtaką kitų elgesiui. Aptariame kaip galime
atsisakyti to, ko nenorime, atsispirti spaudimui, kaip yra svarbu mokėti būti tvirtam taip, kad
savo elgesiu neįskaudintume kitų ir išlaikytume gerus santykius.
Suprantu, kad tu ___________, bet aš nenoriu/neisiu/nedarysiu, nes __________.
Vaidybinė užduotis: mokiniai grupelėse turi sugalvoti ir suvaidinti situaciją
panaudojant „NE formulę“. Kiekviena grupė parodo savo vaidinimus kitiems dalyviams.
Vaidinimai aptariami.
Priemonės: saldainiai, popieriaus lapai.
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Reikalavimai aplinkai: erdvė, kurioje būtų galima laisvai judėti.
Aptarimo organizavimas:
I užduoties aptarimui: kas buvo sunku? Kokiais būdais bandėte gauti saldainį? Kaip
sekėsi neatiduoti saldainio? Koks būdas buvo efektyviausias? Ar visada pavartoti jėgą yra
geriausias būdas pasiekti tikslą?
II užduoties aptarimas: kodėl taip atsitiko, visiems instrukcija buvo vienoda, o gauti
rezultatai skirtingi? Ką supratome, išmokome iš šio pratimo?
Apibendrinami mokinių atsakymai.
Pastabos. Įtvirtinami atsisakymo įgūdžiai. Mokiniai raginami realiose situacijose, kuriose
atsidurs, vartoti teiginius, kuriais mokės išsakyti ir apginti savo nuomonę.
UŽSIĖMIMAS „JAUSMAI“
Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos
Vyresnioji socialinė pedagogė Rasa Mikelionienė
VI kategorijos psichologė Ingrida Nadieždinienė
El. p. mikelioniene.rasa@gmail.com, i.nadiezdiniene@gmail.com
Ugdomos kompetencijos: savęs pažinimas, savigarba, pasitikėjimas savimi.
Užsiėmimo tikslas: aptarti jausmus, jų reikalingumą, gebėjimas atpažinti ir parodyti kitiems.
Tikslinė grupė: 7 kl. mokiniai.
Dalyvių skaičius: 20 mokinių.
Užsiėmimo trukmė: 45 min.
Užsiėmimo eiga/programa:
1. Darbas mažose grupelėse. Vaikai suskirstomi į 5 komandas.
Kiekviena komanda išsitraukia po jausmą. Tada pasiima po A3 dydžio lapą ir grupelėje aptaria
šiuos klausimus: „Kokios mintys kyla jaučiant tą jausmą? Ką tuo metu norisi daryti? Kaip
jausmai atsispindi kūne?“.
Komandose ant lapo nusipiešia sausainį žmogeliuką. Aptardami pažymi, kur išsitrauktą jausmą
jaučia savo kūne.
2. Jausmo demonstravimas be žodžių kitoms grupėms.
Komandos nariai atsistoja prieš klasę ir visi bendrai suvaidina išsitrauktą jausmą. Kitų grupių
mokiniai bando atspėti, kokį jausmą išsitraukė komanda.
3. Diskusija su visais dalyviais.
Kitiems dalyviams atspėjus pavaizduotą jausmą, komanda visiems pristato savo žmogeliuką.
Rodo kas nutinka kūne kai jaučia šį jausmą. Grupės dalyviams pristačius, klasės draugai gali
diskutuoti, papildyti papildyti žmogeliuko piešinį.
Priemonės: A3 lapai, pieštukas ir spalvoti flomasteriai.
Reikalavimai aplinkai: erdvi klasė.
Aptarimo organizavimas: kalbame apie jausmų išraišką kūne ir atpažinimą.
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Klausimai:
 Kurį jausmą lengviausia atpažinti? Kas padeda?
 Kurį jausmą atpažinti sunkiausia? Kas trukdo?
 Ką norisi daryti kai jaučiame malonius jausmus?
 Ką norisi daryti kai jaučiame nemalonius jausmus?
 Kuriuos jausmus lengviau priima mus supantys žmonės: malonius ar nemalonius?
 Dėl ko svarbu gebėti atpažinti savo jausmus?
 Kokia nauda iš to, kad atpažįstame kito jausmus?
 Ką naujo sužinojote?
 Kas buvo įdomiausia, naudingiausia?

UŽSIĖMIMAS „VILKO SOCIALIZACIJA“ – VAIKŲ SOCIALIZACIJOS UGDYMAS,
TAIKANT NARATYVINES MEDITACINES ISTORIJAS
Rasa Pavilionienė
Trakų lopšelio-darželio „Ežerėlis“ socialinė pedagogė
El. p. rasapavilioniene@gmail.com
Ugdomos kompetencijos: emocijų suvokimas ir raiška.
Užsiėmimo tikslas – kad vaikai atpažintų (įtvirtintų žinias) bei įvardintų savo ir kitų emocijas ar
jausmus, jų priežastis. Įprastose situacijose emocijas ir jausmus išreikštų tinkamais, kitiems
priimtinais būdais, žodžiais ir elgesiu suprastų kito jausmus (užjaustų, padėtų).
Tikslinė grupė: 4-7 metų vaikai. Gali būti 7-10 metų (pradinių klasių mokiniai), nuo amžiaus
priklauso, kiek gilios diskusijos ir apie ką bus kalbama, veiklos trukmė, pasirinktos priemonės
Dalyvių skaičius: grupė (klasė).
Užsiėmimo trukmė:
o 20 min. – keturmečiams;
o 30 min. – 5-7 metų vaikams;
o 45 min – pradinukams.
Užsiėmimo eiga/programa:
Užsiėmimo vedėjas (toliau vedėjas) susodina vaikus į ratą (vietas galima paruošti iš
anksto). Pradžioje žaidžiamas susipažinimo žaidimas „Ledlaužis“.
Vedėjas laikydamas guminį (ar koki kitą žaisliuką) kamuoliuką prisistato ir trumpai
įvardina savo teigiamą charakterio bruožą, tada pasiūlo vaikams paeiliui prisistatyti ir pasakyti
kuo jie yra išskirtiniai. Pvz. Vedėjas: „Laba diena, vaikai. Mano vardas Rasa, esu linksmutė ...
Noriu susipažinti su visais, ir sužinoti kokie esate Jūs?“. Vedėjas siunčia guminį kamuoliuką
ratu ir kiekvienas vaikas prisistato, kol kamuoliukas vėl grįžta pas vedėją.
Vedėjas seka pasaką: „Kartą, vienoje nuostabioje šalyje, kur ošė nuostabios girios,
po gėlėtas pievas fantastinius šokius šoką drugeliai, mažoje jaukioje trobelėje prie miško gyveno
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mergaitė su savo mama. Mergaitę žmonės vadino Raudonkepuraite, nes ji dažnai dėvėdavo
raudoną apsiaustėlį su kapišonu, kurį jai pasiuvo močiutė.
Vieną dieną mama priruošė Raudonkepuraitei pilną krepšelį įvairiausių gėrybių:
obuoliukų, kriaušaičių, braškių, taip pat skanių pyragėlių, kuriuos pati buvo iškepusi, bei didelį
išdabintą tortą. Pasikvietusi Raudonkepuraitę mama tarė:
- Būtų gerai, Raudonkepuraite, jei nuneštumei močiutei krepšelį su šitais
skanumynais. Ji truputį serga ir tikrai apsidžiaugs sulaukusi ko nors skanaus. Apsidžiaugs ir
tave išvydusi.
- Nekantrauju pamatyti močiutę, – atsakė mamai Raudonkepuraitė ir gražiai
nusišypsojo.
Tada apsigobusi savo raudonąjį apsiaustėlį su gobtuvu pasiėmė krepšelį, pilną
gėrybių, atsisveikino su mama.
Kelias į močiutės trobelę pro mišką.
Ji ėjo vis gilyn į mišką, tačiau visai nebijojo, nes gerai žinojo kelią.
Raudonkepuraitei patiko, kad jos nebijo miške gyvenantys žvėreliai, ir ji mielai klausėsi, kaip
čiulba paukšteliai. Tai pasitaikydavo ežiukas po medžiu, tai koks straksintis kiškutis, sutiko ji ir
stirną su stirniuku, voveraitė su ja žaidė slėpynių, žolėje šokčiojo varlės, o kažkur krūmuose
švystelėjo ir raudonas tetulės lapės kailiukas. Proskynose skraidžiojo drugeliai, o kažkur
tolumoje garsiai ūbavo apuokas. Ir kaip tik vienoje proskynoje, kur augo didžiuliai mėlyni
varpeliai, gyveno – vilkas.
Vilkas Raudonkepuraitę aplenkė, pasislėpė už didelio medžio, luktelėjo, kol
mergaitė prisiartins, o tada išniro iš šešėlio ir saldžiu balsu paklausė:
- Kur eini, mergyte, ir kuo tu vardu?
- Mano vardas Raudonkepuraitė, o einu pas močiutę, – mandagiai atsakė
Raudonkepuraitė, - Ji truputėlį serga, todėl mama man priruošė krepšelį skanėstų, kad
padaryčiau jai malonumą ir kad kuo greičiau pasveiktų. Jos trobelė stovi ten, už miško.
Vos tik tai išgirdęs, vilkas nuskubėjo trumpiausiu keliu, per pačią miško glūdumą,
kad niekas jo nepastebėtų. Nusigavęs prie trobelės, jis pasibeldė į langą, o močiutė pasiteiravo:
- Kas ten?
-Tai aš, Raudonkepuraitė, – atsakė jis švelniu mergaitės balsu, kad močiutė
nepažintų.
- Leisk mane vidun, močiute, nešu tau krepšelyje galybę skanėstų.
Močiutė vilką įsileido, o tasai kaip mat šoko prie lovos, kur ilsėjosi močiutė, išžiojo
savo didžiulius nasrus ir ją prarijo...“.
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Na taip galėjo viskas pasibaigti. Tačiau čia kita istorija. Istorija apie vilką. Šioje
vietoje su vaikais diskutuojame apie pyktį. Ar mes pykstame? Ar tai gerai? Kaip tai darome?
Kodėl taip darome? Ir panašiai... Išklausoma visų vaikų nuomonės (ne komentuojame,
nesmerkiame, ne taisome kalbos.
Iš tiesų pyktis nėra blogai, greičiau – nemalonu. Pyktis – tai tokia emocija, kuri
perspėja žmogų, kad jam kažkas ne taip. Pyktis, kaip raudonas šviesoforo signalas, praneša, kad
tau reikalinga pagalba, nes kitaip pateksi į bėdą – susipyksi su draugais ir jie nebenorės su tavimi
žaisti, kalbėtis, gal net susimuši ir tada būsi baramas ar pan. Jei susiklostė pyktį kelianti situacija,
aišku, nereikia pykčio užgniaužti, slėpti, šypsotis ir vaidinti, kad tau viskas gerai. Nieko bloga
pyktį parodyti, tik svarbiausia tinkamai, kad jis neįskaudintų kitų, gal net ir niekuo dėtų žmonių.
Pykstant reikia jausti saiką, nes pernelyg užsitęsęs ar labai dažnas pyktis pradeda erzinti kitus, o
tada jau ir prasprūsta nemalonūs žodžiai: „Nervus į konservus“ arba „Supyko dėl baravyko“.
Visada stenkitės pasikalbėti apie tai, kaip jūs jaučiatės ir kodėl taip jaučiatės su žmonėmis,
kuriais pasitikite – mama, tėčiu, močiute ar seneliu, sese ar broliu, auklėtoja ar kitais.)
Liūdnas, o todėl ir piktas vilkas buvo. Neturėjo draugų, nemokėjo ir nežinojo kaip
žaisti. Nežinojo, kad senelių valgyt nevalia. Jis netgi niekada nelankė darželio.
Vedėjas kreipiasi į vaikus: „Tu, mano mažasis drauge, lankai darželį ... .. Tu
draugiškas, gerai išauklėtas. Žinai kas valgoma, kas ne. Žinai daug žaidimų ir turi daug draugų.
Padėk ir vilkui jų surasti...“.
Lipdo iš plastilino/modelino vilkiukus. Pasitelkę kūrybą ir visą savo išmone ir
gerumą - šildydami, šnibždėdami gerus žodžius ir net pažnaibant plastilinius/modelininius
žandukus, tol kol prieš kiekvieną išsities linksmas, spalvingas vilkiukas. Kad vilkiukai būtų
išbaigti, kiekvienam būtinai reikia sugalvoti po vardą.
Vedėjas: „Visos pasakos ir istorijos dažniausiai baigiąs. Visi ilgai ir laimingai
gyveno...“.
Pabaiga: vedėjas atsisveikina, padėkoja už smagiai praleistą laiką ir geras emocijas.
Priemonės: guminis kamuoliukas (gali būti minkštas žaisliukas, glotnus akmenukas), plastilinas
(modelinas, molis – kai veikla vyksta ilgiau nei viena pamoka ( reikia paros, kad išdžiūtų
modelinas/molis, kad galima būtų dekoruoti/spalvinti), pedagogo (iš anksto) aprašyta istorija
(galima vaikų iliustruota).
Reikalavimai aplinkai. Ypatingų reikalavimų aplinkai nėra. Veikla gali vykti grupėje/klasėje,
galima lauke – pievoje, kieme ir t.t.
Veiklos rezultatų vertinimas ir pagrindimas. Renkami įrodymai (nuotraukos, pastebėjimai ir
t.t.), kurie leidžia pamatyti reikiamo žingsnio pasirinktus pasiekimus ir yra perduodami grupės
auklėtojoms. Tai atsispindi vėliau individualiose vaiko pasiekimo aprašuose. Veikla
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integruojama į ugdymo procesą, tikslingas darbo laiko paskirstymas (daugiau laiko skiriama
bendriems grupių (klasių), vaikų – šeimos nariams).
Pastabos:
o Nuo dalyvių amžiaus priklauso, kiek gilios diskusijos ir apie ką bus kalbama, veiklos
trukmė, pasirinktos priemonės (pvz.: ikimokyklinukams – plastilinas, pradinukams –
modelinas, molis).
o Veikla gali būti tęstinė iki mėnesio laikotarpio (papildant kitomis veiklomis – pažintine,
matematine ir t.t.).
o Jei

veikla

vyksta

uždaroje

patalpoje

galimas

muzikinis

fonas

https://www.youtube.com/watch?v=777teD7gQoI,
https://www.youtube.com/watch?v=9Q634rbsypE&list=RDlFcSrYw-ARY&index=3
o Muziką reiktų rinktis atsakingai, pirmiausiai, kad ji tiktų pedagogui (neerzintų).
Muzikinis fonas turėtų būti ramus, vos girdimas.
o Galimos užduotys į namus – „pamokyti vilkiuką gero elgesio namuose“. Namų darbus
vėliau aptarti, rekomenduočiau, individualiai su vaiku.
UŽSIĖMIMAS „DRAUGYSTĖ VEŽA“
Rasa Pavilionienė
Trakų lopšelio-darželio „Ežerėlis“ socialinė pedagogė
El. p. rasapavilioniene@gmail.com
Ugdomos kompetencijos: savivoką ir savigarbą.
Užsiėmimo tikslas – skatinti vaikuose pozityvų bendravimą tarpusavyje.
Tikslinė grupė: 4-7 metų vaikai.
Dalyvių skaičius: individualus darbas.
Užsiėmimo trukmė: 20 min. – 30 min.
Užsiėmimo eiga/programa:
Išsilankstyti iš popieriaus laivą su kuriuo keliausite ieškoti nuotykių. Tai galėtų būti
piratų laivas. Tai gi, tai piratų laivas, o jie po vieną neplaukioja. Įdomu, ką autorius (laivo)
priimtų kartu į komandą, ir kodėl? (kuo jie ypatingi - ištikimi, draugiški, drąsūs ir t.t? ) Kokios
savybės netinkamos komandai? Kodėl jis/ji, kaip kapitonas, yra naudingas komandai? Koks
elgesys (jo/jos) komandos atžvilgiu būtų tinkama, koks ne?
Šis žaidybinis pokalbis padeda suvokti save kaip asmenį, skatina mąstyti apie
savivertę, savianalizę.
Pasiūlyti įvardinti draugus, kuriuos kartu pasiims paplaukioti laiveliu, galima juos
nupiešti.
Priemonės: spalvotas popierius, žirklės, klijai, piešimo popierius, flomasteriai.
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Reikalavimai aplinkai. Kabinetas/grupė. Svarbu, kad aplinkoje nebūtų kitų asmenų – tik
pedagogas ir vaikas.
Veiklos rezultatų vertinimas ir pagrindimas.
Vaiko savivoka ir savigarba yra svarbiausias jo asmenybinės raidos komponentas.
Jį sudaro keli pagrindiniai aspektai: savivoka, savivaizdis, savigarba. Savivoka – tai savo buvimo
(aš esu, buvau, būsiu), atskirumo nuo kitų, unikalumo, asmeninio, lytinio, tautinio tapatumo
jausmas. Savivaizdis – tai savo kūno, fizinės išvaizdos, jausmų, minčių, norų, ketinimų, savybių,
gebėjimų, veiklos, ryšių su šeimos, grupės, bendruomenės nariais supratimas ir gebėjimas apie
juos kalbėti. Savigarba – tai santykis su savimi, pasitikėjimas savimi ir savo gebėjimais,
didžiavimasis savimi ir tikėjimas, kad kiti tave vertina palankiai.
Renkami įrodymai (nuotraukos, pastebėjimai ir t.t.), kurie leidžia pamatyti reikiamo
žingsnio pasirinktus pasiekimus ir yra perduodami grupės auklėtojoms. Tai atsispindi vėliau
individualiose vaiko pasiekimo aprašuose.
Veikla integruojama į ugdymo procesą.
Pastabos:
o Svarbu padėti vaikams suprasti, kad ir labai artimi draugai – vis dėl to tai du žmonės su
savo norais, poreikiais, lūkesčiais, kurie gali skirtis, tad svarbu juos gerbti ir vertinti.
o Pedagogas turi suvokti, kad žaidimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams
– tai ne tik kasdienybė ar pramoga, tai ugdymosi būdas. Šis, kūrybinis procesas,
sąlygojamas laisvos, savanoriškos vaiko veiklos, atskleisdamas vaiko mąstymą,
vaizduotę.
UŽSIĖMIMAS „DRAUGYSTĖ“
Reda Šlažikaitė
Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
El. p. slazikaitereda@gmail.com
Ugdomos kompetencijos: draugystė, savigarba, savęs pažinimas, pasitikėjimas savimi, pagalba
kitam.
Užsiėmimo tikslas – suteikti žinių apie draugystės sampratą, stiprinti mokinių savigarbą, ugdyti
asmeninę kultūrą ir suvokti kitų požiūrį į mus.
Tikslinė grupė: 5 klasės mokiniai.
Dalyvių skaičius: 24 mokiniai.
Užsiėmimo trukmė: 60 min.
Užsiėmimo eiga/programa:
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Mokiniai klasėje susėda ratu. Trumpai pristatoma šios dienos susitikimoužsiėmimo tema (užsiėmimo skaidrės priedas Nr. 18).
I-oji užduotėlė. Diskusija – minčių lietus. Kas yra draugas? Kam reikalingas
draugas? Kaip išsaugoti draugystę? Mokiniai atsako, diskutuoja.
II-oji užduotėlė. Mokiniai kviečiami filmuko „Didžiausias draugas” peržiūrai ir
aptarimui.
III-oji užduotėlė. Ar draugus galima palyginti su spalvomis? Pokalbis, diskusija
IV-oji užduotėlė. Mokiniai kviečiami kūrybinei užduočiai.
Priemonės: padalomoji medžiaga: berniuko ir mergaitės trafaretai.
Reikalavimai aplinkai: erdvi klasė, vienviečiai ar dviviečiai suoliukai sudėlioti ratu. Sėdime
vienas priešais kitą.
Aptarimo organizavimas: paskaitėlės aptarimas, refleksija.
Pastabos: mokytus įgūdžius rekomenduojama pritaikyti kasdienybėje.
UŽSIĖMIMAS „EMOCIJOS IR JAUSMAI“
Reda Šlažikaitė
Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
El. p. slazikaitereda@gmail.com
Ugdomos kompetencijos: bendravimo įgūdžiai, pasitikėjimas savimi, empatija, gebėjimas
klausytis ir suprasti kitus.
Užsiėmimo tikslas – susipažinti su skirtingomis emocijomis, mokytis išreikšti savo jausmus,
suprasti ką jaučia kitas žmogus saugioje, nekritiškoje aplinkoje.
Tikslinė grupė: 5 klasės mokiniai.
Dalyvių skaičius: 24 mokiniai.
Užsiėmimo trukmė: 60 min.
Užsiėmimo eiga/programa:
Trumpai pristatoma užsiėmimo tema. Tema aktuali visiems, nes kiekvienas žmogus
jaučia emocijas, tačiau retai apie jas kalba, susimąsto kaip jas išreiškia (užsiėmimo skaidrės
priedas Nr.19).
I-oji užduotis. Mokiniai pamini visas jiems žinomas emocijas. Surašau lentoje, o
po to visi kartu aptariame, padiskutuojame. (Minčių lietus. Pokalbis. Diskusija.)
II-oji užduotėlė. Žaidimas „Kaip tai suprantu“. Sarma Geka „Socialiniai žaidimai“.
Vilnius, 2016.
III-oji užduotėlė. Emocijų žaidimas (paruoštas socialinės pedagogės).
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Priemonės: A4 formato lapai, flomasteriai, pasigamintos kortelės su emocijas reiškiančiais
žodžiais, žaidimas iš knygos „Socialiniai žaidimai“.
Reikalavimai aplinkai: mokiniai sėdi klasėje, darbas grupėse po 4-6 mokinius.
Aptarimo organizavimas: paskaitėlės aptarimas, refleksija.
Pastabos: mokytus įgūdžius rekomenduojama pritaikyti kasdienybėje.

UŽSIĖMIMAS „VISI DARBAI YRA REIKALINGI“
Živilė Vaidžiūnienė
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė
El. p. zivile.liegyte@gmail.com

Ugdomos

kompetencijos:

profesinis

informavimas,

orientavimas,

savęs

pažinimas,

pasitikėjimas savimi.
Užsiėmimo tikslas – pažinti profesijas, ugdyti teigiamą požiūrį į darbą, išsiaiškinti darbų
reikšmingumą, formuoti poreikį būti naudingu visuomenei.
Tikslinė grupė: 5-6 metų vaikai.
Dalyvių skaičius: 15-20 vaikų.
Užsiėmimo trukmė: 60 min.
Užsiėmimo eiga/programa:
Mokiniai susėda ratu ant kilimo. Susipažinimo žaidimas. Pasakomas vardas ir
kokia nors profesija iš pirmosios vardo raidės. Pvz.: Živilė – žvejas.
I užduotis – Pokalbis-diskusija. Iškeliamas klausimas kas nutiktų jei vieną dieną
žmonės nuspręstų nebeiti į darbus.
II užduotis – Video užduotis. www.youtube.com kanale „Gamyba ir paslaugos“.
Išmanieji robotai 1-4 klasei. Užduotis žiūrint filmuką atsiminti kuo daugiau išvardintų profesijų.
Po filmuko peržiūros aptariame minėtas profesijas, išsiaiškiname kodėl kai kurios profesijos jau
išnykę, pabandome aplinkoje rasti daiktų, kuriuos pagamino vienos ar kitos profesijos atstovai.
III užduotis – „JIS ir JI“. Rodomos kortelės su įvairių, retesnių profesijų atstovais
ir vaikai sako kas pavaizduota paveikslėlyje (priedas Nr. 14). Taip pat prašoma įvardinti vyriškos
ir moteriškos giminės tą pačią profesiją. Pvz.: Santechnikas, santechnikė.
IV užduotis –Video užduotis. www.youtube.com kanale. „Kaip susiję verslininkas
ir ūkininkas?“. Išmanieji robotai 1-4 klasei. Užduotis: po video filmuko su vaikais aptariama
kaip prekės atsiranda parduotuvių lentynose ir kokių profesijų žmonės prisideda prie proceso, kol
prekė atkeliauja iš ūkio iki žmogaus kuris ją nusipirko.
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V užduotis – Atspėk kas aš? Vaikai kviečiami po vieną prieš auditoriją.
Pakviestasis ištraukia kortelę, kurioje pavaizduotas kokios nors profesijos atstovas Pvz.
dainininkas. Užduotis suvaidinti profesiją be žodžių, o kiti vaikai turi atspėti.
VI užduotis – Vaikams išdalinamos mandalos su profesijų atstovais, kiekvienam
skirtinga. Vaikai įvardina, kokios profesijos atstovas jo mandaloje. Mandalą spalvoja po
užsiėmimo.
VII užduotis – Pabaigos aptarimas. Aptariame užsiėmimą ir pasvajojame kuo
norėsime būti užaugę.
Priemonės: skaidrės Power Point programoje, kortelės su vyriškomis ir moteriškomis
profesijomis (priedas Nr. 16), kortelės su profesijomis vaidybos užduočiai, lapai su profesijų
mandalomis, skirti spalvinti.
Reikalavimai aplinkai: Multimedija su ekranu, kompiuteris rodyti vaizdo užduotims.
Aptarimo organizavimas: Aptarimas apie profesijas, jų reikšmes, prasmę. Ieškojimas ryšio,
kodėl reikalingi įvairių profesijų žmonės ir kaip jie susiję.
Pastabos: Užduodami namų darbai – pasikalbėti namuose su tėveliais apie jų profesijas,
nuspalvoti mandalą.
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III SKYRIUS
,,SOCIALINIS PEDAGOGAS. GEROJI PATIRTIS.
RENGINIŲ PLANAI“
RENGINYS „PALAPINIŲ MIESTELIS“
Lina Seferoglu
Panevėžio pradinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. lineta6@gmail.com
Renginio trukmė: 1 diena
Dalyviai: 7-10 metų, 1-4 klasių, 96 mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai.
Tikslas – skatinti vaikus bendrauti ir bendradarbiauti, ugdyti savarankiškumą bei sudaryti
sąlygas turiningai praleisti dieną.
Uždaviniai:
1. Atskleisti ir lavinti vaikų kūrybiškumą.
2. Sportinių žaidimų metu sudaryti vaikams galimybę ne tik pasivaržyti, bet ir mokyti sportinio
ryžto bei suteikti gerų emocijų.
Turinys
Ryte mokiniai kartu su tėveliais ir
mokytojais mokyklos kieme stato
savo

palapines,

jose

įsikuria.

Vėliau visi mokiniai suskirstomi
komandomis. Komandos išsirenka
kapitonus ir ruošiasi prisistatymui.
Prisistatydama
papasakoti,

komanda

kaip

vadinasi

turi
jų

miestelis bei kokias paslaugas
galima gauti užsukus pas juos į
svečius: gal stalo žaidimų, gal
nagų dailės, akmenėlių dažymo,
sporto ir pan. Vėliau skiriamas
laikas vaikams vieniems kitus
aplankyti, susipažinti su teikiamomis paslaugomis, pažaisti ir t.t.

Pav. Renginio stovyklavietė

Atėjus pietų metui, kuriamos kepsninės ir vaikai (prižiūrimi mokytojų) ruošia sau
pietus: pjausto daržoves, duoną, kepa dešreles, desertui – zefyrus.
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Po pietų skiriamas laikas kūrybinėms ar sportinėms užduotims atlikti. Vieni vaikai
prie mokyklos esančiame parke prisirenka įvairios gamtinės medžiagos ir mokyklos kieme kuria
vasaros mozaikas, kiti – dalyvauja sportinėje veikloje, t.y. žaidžia kvadratą, krepšinį futbolą ar
kitus sportinius žaidimus.
Dienos pabaigoje mokiniai padedami mokytojų ir tėvelių susitvarko savo
stovyklavietę.
Reikalingos priemonės: palapinės, popierius, flomasteriai, kreidelės, kepsninės, anglys ir kt.
pagal poreikį.
VIKTORINA „LIETUVA MANO ŠALIS“
Živilė Vaidžiūnienė
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė
El. p. zivile.liegyte@gmail.com
Renginio trukmė: 80 min.
Dalyviai: 5-7m. vaikai, 3 komandos po 5-7 vaikus.
Tikslas – ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų sąmoningumą,
patriotiškumą, bei tautinį ir kultūrinį tapatumą, patriotinius
jausmus tėvynei, plėsti vaikų supratimą apie Lietuvą.
Uždaviniai:
1. Įtvirtinti žinias apie Lietuvos krašto gamtos, architektūros
objektų, tautinės simbolikos, spalvų įvairovę, pasididžiavimą savo šalimi;
2. Ugdyti kritinį mąstymą, kūrybinius gebėjimus;
3. Skatinti bendradarbiavimą taikant komandinio darbo metodą.
Turinys
Namų darbas: Grupė, dalyvaujanti viktorinoje, pasiruošia prisistatymą (šūkis, daina, eilėraštis ar
kt.) apie Lietuvą.
I turas. Komandos ant stalų gauna po voką, kuriame yra kortelės (priedas Nr. 15) susijusios su
Lietuva. Vaikai atsakinėdami į klausimus pateiktus skaidrėse (priedas Nr. 20) turi rasti korteles
su teisingais atsakymais.
II turas.
1. Komandoms pateikiamas Lietuvos žemėlapis. Užduotis surasti vietą, kur Lietuvoje yra
miestas kuriame gyvename ir pažymėti ją tašku. (priedas Nr. 15)
2. Komandoms pateikiamos 4 valstybių nespalvotos vėliavos. Užduotis rasti Lietuvos vėliavą ir
nuspalvinti ją.
3. Užduotis laukelyje parašyti žodį LIETUVA.
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4. Dėlionės. Komandoms vokuose pateikiamos dėlionės su Lietuvos žymiomis vietomis.
Dėlionės – spalvotos nuotraukos įlaminuotos ir sukarpytos.
III turas – „Blic“ klausimai. Multimedijos pagalba ekrane rodomi klausimai (viktorinos
vedėjas juos perskaito garsiai). Komanda, kuri žino atsakymą kelia savo komandos atributą.
Finalinė užduotis. Vedėjas vaikams papasakoja apie lietuvių rašto istoriją ir parodo pateiktyse
kokie galimai buvo senųjų laikų rašto ženklai. Užduotis komandoms šiais ženklais parašyti žodį
Lietuva. Komandoms pateikiami lapai su Lietuvos abėcėle ir raides atitinkančiais ženklais
(priedas Nr. 19).
Praktinė užduotis. Grupėms išdalinama laikraščių ir lipnios juostos. Užduotis pastatyti savo
komandos bokštą (prie kiekvienos grupės reikalingas suaugęs asmuo).
Reikalingos priemonės: erdvės su IT priemonėmis (multimedija, kompiuteriu), stalai su
kėdėmis atskiroms komandoms.

PASVALIO RAJONO SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO RENGINYS
„DRAUGO DIENA“
Renginio organizatorės:
1. Arūnė Trepočkienė, Pasvalio r. Vaškų gimnazija
2. Gražina Kiaunienė, Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija
3. Sonata Briedienė, Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla
4. Vida Chraptavičienė, Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinė mokykla
5. Lida Ubavičienė, Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla
6. Vilma Janušienė, Pasvalio r. Krinčino A. Vienažindžio pagrindinė mokykla
7. Aurelija Bukelienė, Pasvalio r. Daujėnų pagrindinė mokykla
8. Dovilė Srėbalienė, Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla
9. Živilė Vaidžiūnienė, Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba
10. Ramūnė Kurmilavičienė, Pasvalio „Riešuto“ mokykla
11. Jurgita Karpinienė, Grūžių vaikų globos namai
12. Vilma Titienė, Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazija
El. p. zivile.liegyte@gmail.com
Renginio trukmė: 3 val.
Dalyviai: Pasvalio rajono švietimo įstaigų 5-6 klasių mokiniai (viso 25).
Tikslas – suburiant bendroms veikloms, skirtingų mokyklų mokinius, paminėti ,,Draugo dieną“.
Uždaviniai:
1. Plėsti mokinių sampratą apie draugystę;
2. Ugdyti nuostatas, suvokiant save, kaip atsakingą bendruomenės narį;
3. Skatinti mokinių bendradarbiavimą, pagarbą vienas kitam;
4. Aktyvinti rajono socialinių pedagogų su kitomis institucijomis bendradarbiavimą, dalijimąsi
gerąja patirtimi.
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Turinys
Namų darbas: vaikai atsiveža kaklo
pakabukus

„Švelniukus“,

kuriuos

iš

siūlų

pasigamino kartu su socialine pedagoge mokykloje
prieš renginį. Švelniukas – tai draugystės simbolis.
Susipažinimo

žaidimas.

Visi

renginio dalyviai eina vienas prie kito ir ištraukę
po siūlą iš savo Švelniuko, padovanoja jį vienas
kitam (užrišant ant virvelės) ir pasako palinkėjimą.
Žaidimą pradeda socialinės pedagogės.
Užsiėmimas

mokiniams.

Šiaulių

apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos
bibliotekininkas Reinaldas Šulskis.
Bibliotekininkas

praveda

1,5

valandos trukmės užsiėmimą, kuriame pristato
komiksų kultūrą ir istoriją, supažindina su įvairaus

Pav. Švelniukas

formato skirtingų pasaulio šalių komiksais. Dalyviai išbando komiksų kūrimo procesus, įvairias
komiksų kūrimo priemones ir technikas, piešia komiksus lietuvių liaudies pasakos motyvais.
Užsiėmimas socialinėms pedagogėms. Kitoje erdvėje vyksta Pasvalio rajono
socialinių pedagogų metodinio būrelio narių pranešimai ir diskusija. Pranešimus skaito ir gerąja
patirtimi dalinasi būrelio narės. Pranešimų temos: tolerancija, bendrystė, mikroklimato gerinimas
mokyklose.
Renginio užbaigimas. Pasibaigus užsiėmimams visi dalyviai susirenka į bendrą
erdvę. Pasvalio M. Katiliškio darbuotojos renginio dalyviams pristato atviro jaunimo centro
,,Mono arba stereo“ edukacines erdves, supažindina su centro veiklos struktūra, esančiomis
priemonėmis, pakviečia jas išbandyti. Paskui bendrai aptariamos dienos veiklos, apžiūrimi vaikų
piešti komiksai, pasidalijama įspūdžiais, reflektuojama. Visi mokiniai apdovanojami padėkomis,
saldžiais prizais. Pasvalio rajono bendrojo lavinimo įstaigų socialinėms pedagogėms
padėjusioms pasiruošti mokiniams, skaičiusioms pranešimus ir organizavusioms ,,Draugo
dienos“ renginį, įteikiamos Pasvalio ŠPT pažymos.
Reikalingos priemonės: erdvės su IT priemonėmis (multimedija, kompiuteriu), Pasvalio M.
Katiliškio bibliotekos atviro jaunimo centro edukacinės erdvės ,,mono arba stereo“.
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RENGINYS „MIEGO DIENA“
Renata Česnauskaitė
Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ socialinė pedagogė
El. p. bite.socialinis.pedagogas@gmail.com
Renginio trukmė: 1 diena
Dalyviai: 2-7m. specialiųjų ugdymosi poreikių turintys ugdytiniai.
Tikslas – siekiama pabrėžti miego svarbą žmogaus gyvenimo kokybei, skatinti tarpusavio
supratimą, toleranciją ir pagarbą vienas kitam.
Uždaviniai:
1. Miego reikšmės suvokimas žmogaus gyvenime.
2. Bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas tarp ugdytinių.
3. Pagarbos ir tolerancijos skatinimas renginio metu.
Dienos taisyklė – į ugdymo įstaigą visi darbuotojai (pedagogai, administracija, auklėtojų
padėjėjos, ugdytiniai ir kt.) atvyksta ir visą dieną praleidžia su pižamomis.
Turinys
Į darželį vaikai ir pedagogai nuo ryto rinkosi pasipuošę savo mylimiausiomis
pižamomis. Į renginį ugdytiniai ėjo dviem srautais: I – 2-4m. ugdytiniai, II – 4-7metų ugdytiniai.
Darželio salėje buvo paruošti čiužinukai (sėdėjimui ir filmo žiūrėjimui) ir patalai –
4-7m. pietų miegui. Renginio metu vaikai laiką leido su sapnų nykštuku ir miegale Pipa. Jie su
vaikais kalbėjo apie miegą ir sapnus, o tada panorus apžiūrėti vaikų ir pedagogų pižamas buvo
suorganizuotas pižamų šou. Sapnų nykštukas rodė vaikams kaip galima „išsivirti“ sapnus
(sausasis ledas+vanduo/sausasis ledas+vanduo+skystas muilas), vaikams tai paliko didžiulį
įspūdį, daug teigiamų emocijų,
nes jiems buvo galima „išvirtus“
sapnus

paliesti,

pauostyti.

Miegalė Pipa rodė kaip reikia
spraginti kukurūzus. Valgydami
kukurūzus visi mėgavosi filmu
„Maša ir lokys“.
Reikalingos

priemonės:

Čiužinukai ir patalai, sausasis
ledas, vanduo, skystas muilas, puodas sapnų virimui,

Pav. „Miego diena“

„popkornai“, „popkornų“ gaminimo aparatas, indai sudėti „popkornus“, raudonas takas
podiumui.
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VIKTORINA, SKIRTA GEGUŽĖS 31-OSIOS PASAULINĖS NERŪKYMO DIENOS
ARBA PASAULINĖS DIENOS BE TABAKO PAMINĖJIMUI
Jolanta Matiukė
Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. j.matiuke@gmail.com
Renginio trukmė: 1 val.
Dalyviai: 7 klasių mokinių komandos (komandų skaičius nustatomas pagal 7 klasių mokinių
skaičių mokykloje) (amžius 12 - 13 metų).
Tikslas – skatinti paauglių prasmingą užimtumą, ugdyti jaunų žmonių socialinius įgūdžius,
kompetencijas ir gebėjimus, stiprinančius atsparumą tabako ir kitų psichiką veikiančių
psichoaktyvių medžiagų vartojimui.
Uždaviniai:
1. Supažindinti mokinius su tabako vartojimo padariniais ir problemų sprendimo
galimybėmis.
2. Ugdyti mokinių prevencinius įgūdžius ir gebėjimus, stiprinančius atsparumą tabako
vartojimui.
3. Organizuoti mokyklos mokiniams aktyvų, prasmingą užimtumą atsižvelgiant į jų amžių ir
poreikius, gerinant emocinę aplinką, mažinant žalingus įpročius.
Turinys
Viktoriną sudaro 5 užduotys komandoms.
I-oji užduotis komandoms.
Į lentelę surašykite kiek galima daugiau žodžių, kurie prasideda nurodyta abėcėlės raide ir yra
susiję su „sveikata“.
Prie kiekvienos raidės rašykite po vieną žodį.
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II-oji užduotis komandoms.
Sukurkite ketureilį, pamokantį posakį ar trumpą istoriją su jums pateiktais žodžiais. Visi 7
žodžiai turi būti panaudoti (sveikata, jaunystė, viskas nusibodo, protinga(-as), el. cigaretė, mada,
neįdomu).
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III-oji užduotis komandoms.
Visos komandos gauna voką, kurio viduje yra užduotis. Kiekvienas komandos narys išsitraukia
po lapelį, perskaito savo užduotį ir visa komanda pasiruošia suvaidinti trumpą epizodą pagal
nurodytus vaidmenis.
1 šeima
Sūnus 1

Tėvas 1

Mama 1

Jaučiasi prislėgtas, pradėjo
vartoti narkotines medžiagas.
Sakosi, kad nebeįdomu
gyventi...

Nenori nieko girdėti apie
problemą.
„Aš uždirbu pinigus ir nenoriu
nieko žinoti.“
Senelė 1

Skundžiasi, kad jai ir taip
„visas ūkis ant pečių“, ji
pavargo, niekas jai nepadeda.
„Tėvai, tark savo žodį.“

Jaunesnysis brolis 1
Šaiposi iš vyresniojo brolio
problemų.

Senelis 1
Giria savo anūkėlį, bando
guost. Primena tėvams jų
„jaunystės nuodėmes“. Ieško
vaikui pagalbos.

Atsiribojęs nuo visko, jam rūpi
tik TV.

2 šeima
Sūnus 2

Tėvas 2
Mama 2

Sesuo 2

Barasi, rėkia, grasina, kaltina
mamą, kad „tai jos auklėjimo
rezultatas“.
Brolis 2

Nenori nieko girdėti. Jai reikia
pinigų naujiems rūbams,
kosmetikai.

„Gerietis“, kuriam rūpi, kad
brolis nesugadintų jo
reputacijos mokykloje.

Pradėjo rūkyti elektronines
cigaretes.

Verkia, ramina tėvą.

Senelė 2
Nori „šventos ramybės“.

3 šeima
Sūnus 3

Tėvas 3

Pradėjo rūkyti cigaretes, neiti į
pamokas, meluoti
Dėdė (kartu gyvenantis tėvo
brolis) 3

Bando kalbėtis su sūnumi,
suprasti rūkymo priežastis.
Sesuo 3

Prisimena savo „jaunystės
išdaigas“.

Mama 3
Siūlo imtis griežtų priemonių.
Senelė 3

Prisimena, ką mokykloje
pasakojo apie rūkymo žalą ir
bando mokyti brolį

Prašo „neskriausti“ anūko.

4 šeima
Dukra 4

Tėvas 4

Mama 4

Pradėjo rūkyti cigaretes ir el.

Pradeda rėkti, kad tai mamos

Verkia, sako, kad dukra
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cigaretes, marichuaną,
praleidinėti pamokas, keiktis

auklėjimo rezultatas.

Brolis 4

Senelis 4

Šaiposi iš sesers problemų.

Gina savo gerąją anūkėlę.

užtraukė šeimai didelę gėdą.
Į svečius užėjusi teta 4
Siūlo kuo greičiau atlikti testą
ir vežti į Priklausomybių ligų
centrą..

5 šeima
Dukra 5
Pradėjo rūkyti cigaretes ir el.
cigaretes, praleidinėti
pamokas, keiktis

Tėvas 5
Grasina, kad išveš dukrą į
nepilnamečių koloniją.
Mažoji sesutė 5

Brolis 5
Bando ginti seserį.

Prisimena, ką baisaus matė per
TV apie rūkalius, girtuoklius ir
narkomanus.

Mama 5
Griebiasi už širdies, ima alpti.
Senelė 5
Bando išsiaiškinti, kas tos
el. cigaretės.

IV-oji užduotis komandoms.
Ekrane pateikiami 5 klausimai, perskaičius klausimą, atsakymų lape parašyti tik klausimo
numerį ir atsakymą.
1. Nuo kokio amžiaus Lietuvoje galima pirkti cigaretes ir elektronines cigaretes?
2. Iš ko gaunamas nikotinas?
3. Kas yra pasyvus rūkymas?
4. Kada yra Pasaulinė nerūkymo diena?
5. Ar prie rūkymo priprantama? Atsakymą paaiškinti.
ATSAKYMAI.
1. Lietuvoje cigaretes/EL. CIGARETES galima pirkti nuo 18 m. 2. Nikotinas gaunamas iš
tabako augalų.
3. Pasyvus rūkymas – buvimas šalia rūkančiojo arba prirūkytoje patalpoje.
4. Pasaulinė nerūkymo diena minima gegužės 31 d.
5. Prie rūkymo priprantama. Išsivysto psichologinė ir fizinė priklausomybė.
V-oji užduotis komandoms.
Komandos nariai, naudodamiesi visomis pateiktomis priemonėmis, sukuria plakatą pavadinimu
„Aš prieš“.
Po to komandos turės trumpai pristatyti savo plakatus.
Reikalingos priemonės: kompiuteris, spalvotas popierius, vatmano lapai,

klijai, žirklės,

liniuotės, flomasteriai, pieštukai, žurnalai.
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POPIETĖ „VAIKAI, GYVENKIME DRAUGIŠKAI“, SKIRTA SĄMONINGUMO
DIDINIMO MĖNESIUI „BE PATYČIŲ“ PAINĖTI
Irma Čiapaitė
Kauno „Vyturio“ gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė
El. p. irmaciap@gmail.com
Renginio trukmė: 4 val.
Dalyviai: Dviejų gimnazijų 5 klasių mokiniai, 12 metų, 35 mokiniai.
Tikslas – ugdyti socialines-emocines kompetencijas.
Uždaviniai:
1. Formuoti ir ugdyti tinkamus tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo, savireguliacijos
įgūdžius;
2. Ugdyti pagarbų, tolerantišką ir draugišką tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą;
3. Lavinti mokinių empatiją.
Turinys
1. Atvykimas ir įsikūrimas. 30 min.
2. Susitikimas salėje:


Pasakyti gyvūno pavadinimą iš vardo raidės + lūkesčių išsakymas.15 min.



Popietės pristatymas. 5 min.



Taisyklių aptarimas. 3 min.

3. Susipažinimo žaidimai


„Bingo“ 10 min.

4. Pristatoma „Pasaka apie švelnukus“. 10 min.
Įteikiama kiekvienam dalyviui po švelnuką. Pristatoma švelnukų užduotis, kurią turės atlikti
visos popietės metu.
5. Komandos formavimas ir bendradarbiavimas. Grupė ar komanda? Geros
komandos bruožai.
6. Komandinės veiklos:


Atomai ir molekulės (10 min.)



Pagal ūgį (10 min.)



Drakono uodegų dvikova (10 min.)

7. Pertrauka: arbatos gėrimas (30 min.)
8. Komandinės veiklos:


Pakelkime kartu (10 min.)



Susimaišiusios pasakos (15 min.)



„Apversk paklodę“ (20 min.)
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Išspręsk kryžiažodį ir surask pasislėpusią emociją. (10 min.)

9. Šokis „Joy“ (20 min.)
10. Popietės aptarimas. (30 min.)
Reikalingos priemonės: siūlai, lipni juosta, spalvotos skarelės, lazdelė, audeklas, padalomoji
medžiaga su kryžiažodžiu, akvarelė, teptukai.

PROTŲ MŪŠIS „BENDRAUJAME BE PATYČIŲ“
Ingrida Momkienė
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
El. p. ingrida.momkiene@gmail.com
Renginio trukmė: 45 min. (3 turai)
Dalyviai: 7-10 klasių mokiniai.
Tikslas – skatinti mokinius aktyviai įsitraukti į patyčių prevenciją, plėsti suvokimą apie patyčių
problemą.
Turinys
Suskirstyti mokinius į komandas arba paprašyti, kad patys susiskirstytų.
Rekomenduojamas komandos narių skaičius 4 – 5 žmonės. Komandos susėda prie atskirų stalų.
Paprašome komandų susigalvoti pavadinimą. Kiekvienai komandai išdalinti po
atsakymų lapų komplektą (priedas Nr. 16). Kiekvieno turo pradžioje atsakymų lapo viršuje,
specialiai tam skirtoje vietoje, komandos turi užrašyti savo pavadinimą.
Komandoms pristatomos protų mūšio taisyklės. Už teisingą atsakymą skiriama po
1 tašką. Vedėjai skelbia Protmūšio pradžią.
I turas. 10 klausimų. Kai baigsis ir bus surinkti atsakymų lapai, parodomi kiekvieno
klausimo teisingi atsakymai. Komisija skaičiuoja rezultatus, fiksuoja juos bendrame atsakymų
lape (priedas Nr. 16).
II turas.10 klausimų. Kai baigsis ir bus surinkti atsakymų lapai, parodomi
kiekvieno klausimo teisingi atsakymai (mitas ar tiesa). Komisija skaičiuoja rezultatus.
III turas. 10 klausimų. 10-tas klausimas – kūrybinė užduotis. Jai atlikti galime skirti
3 – 5 minutes (atsižvelgiant į vaikų amžių). Kai baigsis ir bus surinkti atsakymų lapai, parodomi
kiekvieno klausimo teisingi atsakymai. Komandų galima paprašyti garsiai visiems perskaityti
savo sukurtus eilėraščius.
Komandų rezultatai susumuojami bendrame rezultatų lape, skelbiami nugalėtojai
(nugalėtojai arba visi dalyviai apdovanojami padėkomis).
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Reikalingos priemonės: protų mūšio „Bendraujame be patyčių“ klausimai (protų mūšio
skaidrės priedas Nr. 21), planas vedantiesiems, I-III turo atsakymų lapai komandoms, bendras
atsakymų fiksavimo lapas, atsakymų lapai (priedas Nr. 16), diplomai komandų apdovanojimui.
Reikalavimai aplinkai: mokyklos salė arba erdvi klasė, su stalais ir kėdėmis, kompiuteris,
projektorius.
Aptarimo organizavimas: trumpai aptariame su komandomis, į kokius klausimus buvo sunkiau
atsakyti, kas užsiėmimo metu labiausiai patiko, kas nepatiko.
PROTO MŪŠIS „PATYČIOS“
Gitana Andriekienė
Skuodo Bartuvos progimnazijos socialinė pedagogė ekspertė
El. p. gandriek@gmail.com
Renginio trukmė: 1 val.
Dalyviai: 7-8 klasių mokiniai, klasių vadovai, socialinės pedagogės.
Tikslas – atskleisti patyčių reiškinio ypatumus ir priminti pagalbos galimybes.
Turinys
Proto mūšyje dalyvavo šešios komandos. Komandą sudarė šeši mokiniai. Kiti
mokiniai buvo sirgaliai, kurie turėjo pasiruošti iš anksto palaikyti savo komandą. Žaidimo
pabaigoje buvo vertinama, kurios klasės sirgaliai buvo aktyviausi, geriausiai pasiruošę ir
išradingiausi.
Pradžioje komandos turėjo prisistatyti, pasakyti komandos pavadinimą ir šūkį, su
kuriuo atėjo į proto mūšį. Proto mūšį sudarė dvylika klausimų (priedas Nr. 17). Vienoje skaidrėje
klausimas, kitoje – atsakymas. Uždavus klausimą, komandos pasitarė 1-3 minutes, atsakymus
pateikė visos kartu. Komisija fiksavo, kiek balų surinko kiekviena komanda ir užrašė vertinimo
lape. Atlikus paskutinę užduotį, komisija suskaičiavo rezultatus, paskelbė nugalėtoją. Proto
mūšio klausimai ir atsakymai su komentarais pateikti.
Paskutinė užduotis kūrybinė. Ją atlikti padėjo komandų sirgaliai. Reikėjo sukurti
eilėraštį. Kiekviena eilėraščio eilutė turėjo prasidėti iš žodžio DRAUGYSTĖ raidžių.
Reikalingos priemonės: skaidrės , užduočių lapai, balti lapai , rašymo priemonės, klijai, kortelės
su žodžiais mitas, teisybė, prizai apdovanojimams.
SĄMONINGUMO DIDINIMO DIENOS 2019
Dalia Orlakienė
Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
El. p. dalia.orlakiene@gmail.com
Kartu renginį organizavo pailgintos dienos grupės auklėtoja Gražina Montrimienė
Renginio trukmė: 5 dienos
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Dalyviai: 1-4 klasių mokiniai, 8 – 10 metų, 45 mokiniai.
Tikslas – skatinti pradinių klasių mokinius gražiai bendrauti ir bendradarbiauti, įgyti pozityvios
patirties ir dalintis ja su kitais, turiningai praleisti laisvalaikį, pabūti draugų būryje.
Uždaviniai:
1. Puoselėti mokinių dvasines, kūrybines galias globojant šalia esančius draugus, ugdant
pagarbą.
2. Ugdyti bendražmogiškąsias vertybes patiriant dovanojimo džiaugsmą, suteikiant teigiamų
emocijų.
Dienos taisyklė – privalai apkabinti visus draugus ir pasakyti, kokie jie tau svarbūs ir kaip tu
juos myli.
Turinys
1 diena. 1-4 klasės diskusija su Raudonkepuraite apie patyčias/draugystę, žaidimas ,,Jausmų
ratas“.
2 diena. Patyčių situacijų sprendimas ir aptarimas grupėse.
3 diena. Gražių žodžių draugui paieška knygose, stendo „Mūsų žodžiai“ kūrimas.
4 diena. Filmo ,,Raudonplaukis“ peržiūra ir aptarimas.
5 diena. Kūrybinis darbas ,,Mano draugo portretas“.
Reikalingos priemonės: teatro lėlė ,,Raudonkepuraitė“, situacijos, knygos, A1 formato
spalvotas kartonas, klijai, rašikliai, žymekliai, žurnalai, kompiuteris.
KONKURSAS „DRAUGYSTĖS TAKU“
Edita Kazlauskienė
Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė metodininkė
El. p. e.kazlauskiene@gmail.com
Renginio trukmė: 1 - 1.30 val.
Dalyviai: 4-6 klasių mokiniai, gali dalyvauti viena ar dvi klasės (15 – 40 mokinių). Vieni gali
būti žiūrovai, kiti dalyvauti konkurse.
Idėja – atskleisti mokiniams kaip nuoširdus, BE PATYČIŲ, bendravimas lemia draugiškų
santykių formavimąsi.
Tikslas – likti neabejingiems patyčių problemoms mokyklose, skatinti pagarbius ir draugiškus
vaikų santykius, bei keisti visuomenės nuostatas iš palankių patyčioms į nepalankias patyčioms.
Uždaviniai:
1. Puoselėti mokinių dvasines, kūrybines galias globojant šalia esančius draugus, ugdant
pagarbą.
2. Įgyti žinių patyčių prevencijos tema, pasirenkant pozityvius sprendimus bei ugdant
tolerantiškas vertybes.
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3. Stiprinti draugišką bendravimą bei mokytis susitvarkyti su nemandagiais juokeliais,
pasišaipymu, fiziniu ir psichologiniu smurtu.
Turinys
Organizuojamas 4-6 klasių mokiniams konkursas – protų mūšis, kuris vyktų
renginio ar klasės valandėlės metu. Mokiniai suskirstomi komandomis ir jiems yra išdalinami
popieriaus lapai su rašikliais ir pristatoma kam skirtas ir kokiu būdu vyks konkursas. Konkursas
skirtas draugystės vertybių puoselėjimui, tarpusavio santykiams, kuriems svarbu draugiškas bei
pagarbus elgesys.
Ši veikla skirta patyčių prevencijai, kurios metu aptariama draugystės reikšmė,
nagrinėjami kylantys neigiami jausmai ir pasekmės, kurias sukelia šaipymasis. Protų mūšis –
netradicinė pamoka, skirta ugdyti ir formuoti vaikų jausmų pasaulį, užkirsti kelią pašaipoms,
parodyti jaunuoliams, kad alternatyvus elgesys gali sukurti kur kas svarbesnį socialinį kontaktą,
tad ši veikla skatina kasdieninį vaikų suvokimą, įprasminantį nuoširdžius, draugiškus
tarpasmeninius santykius.
Svarbu išsiaiškinti kaip jaučiasi vaikai, kai vyksta aplink patyčios, bei surasti
pozityvius sprendimo būdus: kaip padėti sau ir kitam patyčių metu ir mokytis būti draugiškais.
Konkursą sudaro trys dalys: I dalis, kurioje yra 9 klausimai su teiginiais, reikia
pasirinkti tinkamiausią atsakymą. II dalyje yra 6 klausimai, kuriuos sudaro mitai su atsakymais
taip arba ne, o III dalyje komandoms reikia sugalvoti atsakymus patiems ir atlikti tam tikras
užduotis.
Reikalingos priemonės: kompiuteris, multimedija, rašikliai, lapai atsakymams bei užduotys,
pateiktos skaidrėse (priedas Nr. 22).
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PRIEDAI
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Priedas Nr. 1
Klausimynas „Kaip jautiesi,
moksleivi?“

KLAUSIMYNAS
„KAIP JAUTIESI, MOKSLEIVI?"
Labas, moksleivi,
karantinas ir nuotolinis mokymasis tapo netikėtu iššūkiu mokiniams, jų tėvams, mokytojams. O
kaip šiuo metu sekasi tau? Tavo atsakymai į žemiau pateiktus klausimus padės geriau suprasti
mokinių rūpesčius ir kartu ieškoti būdų, kaip juos spręsti.
1. Kurioje klasėje tu mokaisi? a) 1; b) 2; c) 3; ...
2. Kaip dažniausiai jautiesi mokydamasis namie karantino metu? a) Dažniausiai jaučiuosi
ramus, saugus, pasitikintis savimi; b) Dažnai jaučiu susierzinimą, pyktį, nepasitenkinimą; c)
Dažniausiai jaučiuosi žvalus, energingas ir nusiteikęs veikti; d) Dažnai jaučiuosi vienišas,
nesaugus, pavargęs; e) įrašyk savo atsakymą...
3. Kokias turi technines sąlygas namuose mokytis nuotoliniu būdu? a) Turiu asmeninį
kompiuterį, internetą ir reikiamą programinę įrangą; b) Turiu asmeninį kompiuterį, bet
susiduriu su techniniais sunkumais (įvardink žemiau...).
4. Kaip dažnai dalyvauji nuotolinėse pamokose ir atlieki užduotis? a) Kasdien jungiuosi prie
pamokų, atlieku visas užduotis; b) Jungiuosi prie man svarbių pamokų ir atlieku būtinas
užduotis; c) Jungiuosi prie kai kurių pamokų, atlieku kai kurias užduotis, bet rimtai nesimokau;
d) įrašyk savo atsakymą...
5. Su kokiais sunkumais dažniausiai susiduri nuotolinio mokymosi metu? a) Per didelis
mokymosi krūvis, daug užduočių; b) Sudėtingos užduotys; c) Trūksta mokytojų pagalbos; d) Aš
pats/pati nepakankamai stengiuosi mokytis, susikaupti ; e) Nesusiduriu su mokymosi sunkumais;
f) įrašyk savo atsakymą...
6. Kai prireikia mokymosi pagalbos, kas dažniausiai tau padeda? a) Mokytojai; b) Šeimos
nariai; c) Draugai; d) Niekas nepadeda; e) Man mokymosi pagalbos nereikia; f) įrašyk savo
atsakymą...
7. Kas tau dažniausiai trukdo sėkmingai mokytis namuose? a) Neturiu sąlygų (ramios darbo
vietos, asmeninės erdvės); b) Nesilaikau dienotvarkės (miego, darbo, valgymo, poilsio, fizinio
aktyvumo režimo). c) Vietoje mokymosi naršau internete; d) Nesistengiu mokytis, kai manęs
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nekontroliuoja, nežymi pamokų lankomumo; e) Niekas netrukdo sėkmingai mokytis; f) įrašyk
savo atsakymą...
8. Kaip bendrai vertini savo mokymosi pažangą nuotolinio mokymosi metu? a) Puikiai; b)
Gerai; c) Patenkinamai; d) Blogai; e) įrašyk savo atsakymą...
9. Kas tave labiausiai liūdina karantino metu? a) Nežinia, nerimas dėl ateities; b) Aktyvios
veiklos ir gyvo bendravimo trūkumas; c) Šeimoje susidūrėme su sveikatos sutrikimais,
ekonominiais ar bendravimo sunkumais; d) Bijau, kad galiu tapti priklausomas nuo žalingų
įpročių (kompiuterinių žaidimų, socialinių tinklų, valgymo sutrikimų, kt.); e) Niekas neliūdina; f)
įrašyk savo atsakymą...
10. Kas tave labiausiai džiugina karantino metu? a) Turiu daugiau laisvalaikio (laiko savo
pomėgiams ir miegui). b) Daugiau laiko skiriu savarankiškam mokymuisi, savišvietai; c)
Atradau naujų įdomių veiklų; d) Bendravimas šeimoje; e) Niekas nedžiugina; f) įrašyk savo
atsakymą...
11. Su kokiais sveikatos sutrikimais susidūrei karantino metu? a) Pablogėjo miegas; b)
Pablogėjo regėjimas; c) Priaugau viršsvorio; d) Vystosi netaisyklinga laikysena; e) Prarandu
sportinę formą; f) Pablogėjo emocinė savijauta; g) Nesusidūriau su sveikatos sutrikimais; h)
įrašyk savo atsakymą...(šiame klausime galima pasirinkti kelis atsakymus).
12. Kaip rūpiniesi savo fizine ir emocine sveikata? a) Reguliariai sportuoju namie, lauke; b)
Laikausi dienos režimo; c) Riboju laisvalaikį prie kompiuterio (pvz. ne ilgiau 1 val.); d) Sveikai
maitinuosi; d) Riboju naujienų apie pandemiją sekimo laiką; e) Užsiimu malonia veikla (knygos,
rankdarbiai, stalo žaidimai, pasivaikščiojimai, kt.); f) Sveikata nesirūpinu; h) įrašyk savo
atsakymą...(šiame klausime galima pasirinkti kelis atsakymus).
13. Kokius bendravimo sunkumus patyrei karantino metu? a) Stebėjau elektronines patyčias
ir kitą nekultūringą elgesį internete; b) Patyriau elektronines patyčias, priekabiavimą; c)
Patyriau tiesiogines patyčias ir smurtą; d) Patyriau nepriežiūrą; e) Nepatyriau jokių bendravimo
sunkumų; f) įrašyk savo atsakymą...
14. Jei susidurtumei su tave neraminančia situacija, į ką pirmiausiai kreiptumeisi
pagalbos? a) Praneščiau klasės auklėtojui ar kitam mokyklos darbuotojui; b) Pasakyčiau
draugams; c) Pasakyčiau tėvams; d) Skambinčiau "Vaikų linijai" ar kitai pagalbos linijai; e)
Kreipčiausi į policiją ar į Vaikų teisių apsaugos tarnybą; f) Niekur nesikreipčiau. g) įrašyk savo
atsakymą...
15. Gal tu turi pastebėjimą ar klausimą socialiniam pedagogui?
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Ačiū už atsakymus.
Priedas Nr. 2
Lankstinukas „Saugesnis internetas – saugesni ir
vaikai“
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Priedas Nr. 3
Laiko planavimo sistema
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Priedas Nr. 4
Nerimo lėlytės
Nerimo lėlyčių gaminimo technologija
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Priedas Nr. 5
Prevencinė priemonė „Emocinė sveikata: namuose“
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Priedas Nr. 6
Plakatas „Kai jausmai užvaldo mus...“

90

Priedas Nr. 7
Prevencinė priemonė „Mano kūnas tik man. Kaip apsaugoti save“
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Priedas Nr. 8
Plakatas „Vaikų seksualumas“
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Priedas Nr. 9
Žaidimas „Pasakyk, ką jie galvoja (jaučia)“
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Priedas Nr. 10
Kalendorius „Gegužė – šeimos bendrumo mėnuo“
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Priedas Nr. 11
Emocijų ratas „Pažink savo emocijas“
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Priedas Nr. 12
Užsiėmimas „Mano finansai ir jų valdymas“
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Priedas Nr. 13
Pokalbių scenarijai animaciniam filmui „Išvirkščias pasaulis“
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Priedas Nr. 14
Užsiėmimas „Visi darbai yra reikalingi“
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Priedas Nr. 15
Viktorina „Lietuva mano šalis“

100

Viktorina „Lietuva mano šalis“
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Viktorina „Lietuva mano šalis“

Priedas Nr. 16
Protų mūšis „Bendraujame be patyčių“
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Priedas Nr. 16
Protų mūšis „Bendraujame be patyčių“

PROTŲ MŪŠIS
„BENDRAUJAME BE PATYČIŲ“

PLANAS VEDANTIESIEMS
PRIEŠ PRADEDANT ŽAISTI
Suskirstyti mokinius į komandas arba
Rekomenduojamas komandos narių skaičius 4 – 5 žmonės.

paprašyti,

kad

patys

susiskirstytų.

Paprašykite komandų susigalvoti pavadinimą.
Kiekvienai komandai išdalinti po atsakymų lapų komplektą. Kiekvieno turo pradžioje
atsakymų lapo viršuje, specialiai tam skirtoje vietoje, komandos turi užrašyti savo pavadinimą.
Pristatyti komandoms protų mūšio taisykles. Už teisingą atsakymą skiriama po 1 tašką.
I TURAS
10 klausimų. Kai baigsis ir bus surinkti atsakymų lapai, parodomi kiekvieno klausimo teisingi atsakymai.

II TURAS
10 klausimų. Kai baigsis ir bus surinkti atsakymų lapai, parodomi kiekvieno klausimo teisingi atsakymai
(mitas ar tiesa).
III TURAS
10 klausimų. 10 klausimas – kūrybinė užduotis. Jai atlikti galime skirti 3 – 5 minutes (atsižvelgiant į vaikų
amžių). Kai baigsis ir bus surinkti atsakymų lapai, parodomi kiekvieno klausimo teisingi atsakymai.
Komandų galima paprašyti garsiai visiems perskaityti savo sukurtus eilėraščius.
Komandų rezultatai susumuojami bendrame rezultatų lape, skelbiami nugalėtojai.
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PROTŲ MŪŠIS „BENDRAUJAME BE PATYČIŲ“

ATSAKYMŲ LAPAS
......... TURAS
KOMANDOS PAVADINIMAS……………………………………………………..
KLAUSIMAI
ATSAKYMAI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Viso surinkta balų
104

PROTŲ MŪŠIS
„BENDRAUJAME BE PATYČIŲ“

I TURO ATSAKYMAI

Klausimas

ATSAKYMAI

1.

apkalbinėjimas; erzinimas; gąsdinimas; ignoravimas; kabinėjimasis;
kuprinės, sąsiuvinių ar kitų daiktų atiminėjimas; mušimas; piktų,
erzinančių SMS žinučių ar elektroninių laiškų siuntinėjimas; pinigų
atiminėjimas; pravardžiavimas; stumdymas, kt. - Laimi komanda,
daugiausiai užrašiusi teisingų apibūdinimų.

2.

Juokaujama norint pralinksminti, tyčiojamasi – norint įskaudinti.

3.

Pyktis

4.

Konfliktas

5.

„Vaikų linija“

6.

Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“

7.

Skriaudėjas – tam tikras lyderis, kuris dažniausiai pradeda, inicijuoja
patyčias ir ieško palaikymo, stengiasi įtraukti kitus.

8.

Pasyvus šalininkas – pritaria patyčioms, tačiau aktyviai į jas
neįsitraukia.

9.

f) visi variantai teisingi

10.

116 111
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PROTŲ MŪŠIS
„BENDRAUJAME BE PATYČIŲ“

II TURO ATSAKYMAI

Klausimas

ATSAKYMAI

1.

Mitas

2.

Mitas

3.

Mitas

4.

Mitas

5.

Mitas

6.

Mitas

7.

Mitas

8.

Mitas

9.

Mitas

10.

Mitas
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PROTŲ MŪŠIS
„BENDRAUJAME BE PATYČIŲ“

III TURO ATSAKYMAI

Klausimas

ATSAKYMAI

1.

a) žodinės patyčios; b) fizinės patyčios; c) internetinės (elektroninės)
patyčios.

2.

Psichologinės (pravardžiuoja, nedraugauja, šaiposi), fizinės (atiminėja
daiktus)

3.

Pats namuose yra auka, patiria patyčias iš vyresnio brolio, bijo, kad
mokykloje jo nepravardžiuotų.

4.

B, c, d, e, f, g, h, k, l.

5.

a) piktas; b) liūdnas; c) linksmas; d) išsigandęs.

6.

c) Robertas Povilaitis

7.

a) Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa;
b) „Patyčių dėžutė“ - tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir
mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje;
c) Projekto „Saugesnis internetas“ logotipas;

8.

f) visi atsakymai teisingi

9.

„Garbingo elgesio internete kodeksas“

10.

Kūrybinė užduotis

Priedas Nr. 17
Proto mūšis „Patyčios“
Klausimai

Atsakymai

Komentarai
Užduočiai atlikti
skiriama 1 min.
Atsakymą mokiniai
užrašo ant lapelio ir
visos komandos pakelia
kartu.

Užduočiai atlikti
skiriamos 3 min.
Mokiniai iš gautų žodžių
turi sudėlioti patyčių
apibrėžimą. Žodžius
suklijuoja ant lapo ir
pateikia vertinimui.
Užduočiai atlikti
skiriamos 3 min.
Mokiniai ant lapelio
surašo žinomas patyčių
formas. Pasibaigus
laikui, pateikia
vertinimui.
Užduočiai atlikti
skiriamos 3 min.
Mokiniai ant lapelio turi
kuo tiksliau užrašyti
progimnazijoje
galiojančias nuobaudų
kopėtėles. Pasibaigus
laikui atsakymai
pateikiami vertinimui.
Užduočiai atlikti
skiriama 1 min.
Mokiniai atsakymą
užrašo ant lapelio.
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Klausimai

Atsakymai

Komentarai
Užduočiai atlikti skiriamos
3 min. Mokiniai turi kuo
tiksliau išvardinti
progimnazijoje
galiojančias taisykles.
Atsakymą užrašyti ant
lapelio.
Užduočiai atlikti skiriama
1 min. Komandos turi dvi
korteles, vienoje parašyta
mitas, kitoje teisybė.
Pasibaigus laikui
komandos turi pakelti
tinkamą kortelę.
Užduočiai atlikti skiriama
1 min. Mokiniai ant
lapelio užrašo skaičių ir
pateikia vertinimui.

Užduočiai atlikti skiriama
1 min. Mokiniai pakelia
kortelę su žodžiu mitas,
arba teisybė.

Užduočiai atlikti skiriama
1 min. Mokiniai pakelia
kortelę su žodžiu mitas,
arba teisybė.

Užduočiai atlikti skiriama
1 min. Mokiniai pakelia
kortelę su žodžiu mitas,
arba teisybė.
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Klausimai

Atsakymai

110

Komentarai
Užduočiai atlikti skiriamos
3 min. Mokiniai ant
lapelio turi parašyti
tinkamų atsakymų
numerius.

Proto mūšio „Patyčios“ vertinimo lentelė
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