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Įvadinė dalis: 
Vaikai diskutuodami svarstė, kas tai yra rizikingos situacijos. Vardino jas, aiškinosi jų atsiradimo 
priežastis, galimas pasekmes. Paminėjo ir gaisrą. Pasakojo įvykius iš savo patirties. 
Otilija: „Mes kai atostogavom, tai dėdės daug šiukšlino prie vandens ir sėmkas mėtė. O vaikai gi 
ten žaidžia nu.“ 
Klemensas: „Mano močiutė degino žoles iš daržo, o dėdė iš kito kiemo barėsi, nes jam dūmai 
maišė.“ 
Vaikai klausė pasakojimo Navakausko Č. „Pavojingas žvirblių skrydis“. Šis grožinės literatūros 
kūrinėlis paskatino vaikus pamąstyti, pabandyti įvertinti žvirblių elgesį, įvardinti  gaisro pasekmes, 
jausmus kuriuos patyrė patys žvirbliai, vabalai, varlės. Šio kūrinėlio aptarimas paskatino vaikų norą 
šią pasaką sužaisti. Taip kilo idėją paruošti vaidinimą pagal vaikus sudominusią pasaką. 
Pagrindinė dalis: 
  Vaidinimas ,,Pavojingas žvirblių skrydis“ 
,,Miško pievelėje“ pasirodė ,,pievos gyventojai“ ir pagrindiniai pasakos veikėjai ,,žvirbliai“. 

                          
Žvirbliai žvalgydamiesi pievoje pamatė gaisrą ir ten žūstančius vabalėlius. 

                                      

Grupė: vyresnioji ,,Žemuogiukų“ grupė. 
Tema. Vaidinimas ,,Paukščių skrydis“ 
Ugdymo(si) situacija. Gamtos teršimas šiukšlėmis, tai viena iš didžiausių ekologinių problemų, kuri 
tiesiogiai veikia visu sveikatą, Šios veiklos metų norėjome vaikams suteikti žinių apie ekologiją, jos 
svarbą. Stengėmės,  kad vaikai suprastu tai ir  turėtų norą šiukšlę numesti ten kur jai priklauso būti. 
Geriausia vaikai supranta, pajunta kodėl nereikia šiukšlinti, kokią žalą tai daro žmonių sveikatai,  
gamtai, patys pakeldami numestą šiukšlę.   
Uždaviniai. Suvokti gaisrą, kaip pavojingą gyvybei reiškinį; atpažinti pavojingą, nesaugų elgesį; 
suprasti galimus rizikingo elgesio padarinius - gaisro keliamus pavojus sveikatai, gyvybei; 
įsisąmoninti pasakos pamokimą „Tikrai gamtai gali padėti tik žmogus“. Suvaidinti pasaką – 
kūrybiškai reikšti save, įgyti pačių bendriausių su vaidyba susijusių gebėjimų; emocingai (balsu, 
judesiu) perteikti rizikingos situacijos veiksmo tempą, nuotaikų pasikeitimą.                   
Reikalingos priemonės: iliustruota knyga ,, Pavojingas žvirblių skrydis“; filmuko demonstravimo 
įranga; vaidinimui reikalingos dekoracijos, priemonės; veikėjų kostiumai, kaukės  



 
 
Jie pamatė, kad gamtą naikina ne tik ugnis, bet ir automobilių išmetamosios dujos. 

                 
Tačiau greitai jų dėmesį ir smalsumą patraukė lyg vaivorykštė raibuliuojantis vanduo.  

                  
Besižvalgydami pamatė blizgantį tvenkinį ir šalia jo gyvenančias varlytes, nusprendė jį patikrinti. 

                 
Bet bėdoje nepaliko ir besiblaškančios tinkle nendrinukės. 

                  
Žvirbliams nuotaiką praskaidrino „Žemuogiukų“ grupės vaikai, jie su meilę ir pagarbą gamtai, 
tvarkė išmėtytas šiukšles. 

                  
                  
 
 
 
 
 
 



 
 
Baigiamoji dalis:  
Mažieji aktoriai suprato, kad „Tikrai gamtai gali padėti tik žmogus. 

                               
 
Minčių lietus: 
Joris: „Negalima skriausti vabalų, jie puošia pievas, o jai žmonės degins žolę jie visi žus.“ 
Otilija; „Negeri žmonės nepagalvoja, kad ir vabalai ir varlės, jie kaip žmonės, nori šokti, 
dainuoti.“ 
Ilarija: „Prie ežero visi žmonės turi susitvarkyti, kad paukščiai nesusižeistų.“ 
Klemensas: „Kas nesitvarko, tas ir skriaudžia, pievas, vandenį, taip negerai.“  
 
Veiklos komentaras: 
Šios veiklos metų vaikai buvo pratinami saugoti ir mylėti gamtą, savo artimiausioje aplinkoje 
atpažinti pavojingą  ir grėsmingą sveikatai ir gyvybei  situaciją. Analizuodami ir suvaidinus  ją 
suprato pasekmes. 
Rodė norą aktyviai dalyvauti vaidinime, jautė meninės raiškos džiaugsmą, spontaniškai ir savitai 
reiškė savo veikėjų nuotaikas, išgyvenimus, mintis; su pasitikėjimu atskleidė veikėjų norus, 
emocines būsenas; intonacijas, judesius; dėvėjo kaukes, kostiumus; naudojosi reikalingomis 
vaidinimui dekoracijomis.  
Visi vaikai drąsiai įgyvendino savo kūrybinį sumanymą – demonstravo savo kalbėjimo, vaidybos, 
muzikinius gebėjimus, plėtojo savo prigimtinius talentus. 
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PRIEDAS 
Scenarijus 

 
Eiga. 
Autorius : Sveiki maži ir dideli. Noriu jus pakviesti pasižiūrėti vaidinimą apie du smalsius žvirblius 

kurie saugojo ir mylėjo gamtą. 
Striksius: Sveiki, vaikai. Aš esu Striksius. Gyvenu krūme. Labai mėgstu striksėti. 
Čirškius: O aš Čirškius. Būrio žvalgas. Mano pareiga įspėti kitus apie gresiantį pavojų. 
Striksius: Mudu esame geriausi bičiuliai. 
Čirškius: Skrendam prie upelio, atsigersime ir pasidairysime, kaip ten kiti žvirbliai gyvena. 

https://www.youtube.com/watch?v=5hn61z3FlMQ&list=PL_5XHZqlnQCX_5OEPzsqe9yOfiguJ4foi&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=5hn61z3FlMQ&list=PL_5XHZqlnQCX_5OEPzsqe9yOfiguJ4foi&index=36


Lietuvių liaudies žaidimas „Du žvirbliai“ 
Striksius: Žiūrėk, virš pievos kyla juodi dūmai! 
Čirškius: Tai nedorėliai pievą padegė, dega gėlės ir voriukai. 
Striksius: Vargšės gėlytės, jos tuoj uždus. 
Čirškius: Ne tik uždus, bet ir sudegs. Kartu su visais vabalėliais ir voriukais. 
Striksius: Štai du drugeliai. Kokie pajuodę. Jie tikriausiai nebeskraidys! Pažvelk - bitės savo medų 

neša tolyn nuo ugnies. 
Čirškius: O boružės! Jos taip mėgsta švarų orą! Gal dar spės pasprukti? 
Šokis: „Ugnis“. 
Striksius: Ar čia sąvartynas? 
Čirškius: Sąvartynas yra už miesto. Ten jokia šiukšlė niekur nedings ir gamtos neužterš. 
Striksius: Reikia kuo greičiau pranešti apie degančią pievą kitiems. 
Čirškius: Skrendam! 
Striksius: Pažvelk, - iš to automobilio kaip iš kokio kamino rūksta. Gal jis užsidegė? 
Čirškius: Ne,  jis nedega. Tai išmetamosios dujos. Jos labai nuodingos. Įsivaizduoji, kiškiai, varlės, 
drugiai, boružės, bitės yra priversti kasdien kvėpuoti tomis dujomis. Kas ten svirduliuoja? 
Striksius: Tai vienišas kiškutis. Labas ilgaausi. Kaip jautiesi? 
Kiškutis: Labas, žvirbliai, galva skauda. 
Striksius: Apsinuodijai. Lėk greičiau į laukus, tolyn nuo šito kelio, įkvėpk gryno oro, ir atsigausi. 
Kiškutis: Ačiū, žvirbliai, už patarimą. Likit sveiki. 
Čirškius: Nėra už ką. Mes irgi skrisim. Leidžiamės prie upelio, aš noriu gerti. 
Striksius: Gerai. 
Čirškius: Oi, koks gražus upelis! 
Striksius: Bet kodėl upelis raibuliuoja lyg vaivorykštė, kodėl jo dugno nesimato? 
Čirškius: Tuoj patikrinsiu. Oi, koks neskanus vanduo. Man svaigsta galva. 
Striksius: Pala, pala, čia gi kažkokie tepalai teka. Tas vanduo nuodingas! 
Čirškius: Oi, man bloga! 
Striksius: Vis puoli stačia galva į nuodus. Oi, tu žvalge, žvalge. Paieškokim švaresnio vandenėlio. 
Čirškius: Gerai sakai. Matai – ten tvenkinys blizga. Gal ten vanduo švarus? 
Striksius: Skrendam link jo. 
Daina „ Varlytės“ 
Čirškius: Jeigu varlytės dainuoja,  čia tikrai galima atsigerti.  
Striksius: Pažvelk, nendrinukė kažko blaškosi. 
Čirškius:  Gal jai reikia mūsų pagalbos. 
Nendrinukė: Gelbėkit! Mano koja kažkur įsipainiojo. 
Striksius: Tuojau, mes tau padėsime. 
Čirškius: Kaip jautiesi? 
Nendrinukė: Labai skauda sparnelį, matyt, būsiu susižeidusi beplasnodama. Norėjau tik musę  
sučiupti, o pati kaip musė į tinklą įkliuvau. 
Striksius: Pakentėk truputi, tuojau mes tave išvaduosim. Štai jau gali skristi. 
Nendrinukė: Oi, ačiū, gerieji žvirbliai. Tik jūs patys neįkliūkit! Likit sveiki! 
Čirškius: Žiūrėk – kažkas knibžda prie mūsų namų. 
Striksius: Aha, grėbliai ir šluotos tik švyturiuoja. Ar čia ne darželio vaikai darbuojasi? 
Čirškius: Taip! Aš juos pažįstu, tai Žemuogiukų grupės vaikai. Tie patys, kurie mumis žiemą  
rūpinosi. Tik pamanyk, kaip pluša! 
Striksius: Tikri šaunuoliai – visas šiukšles iš patvorio sugrėbė ir neša į konteinerį. Na dabar matau,  
kas galės pagelbėti gėlytėms, drugeliams, bitutėms, boružėms, varlytėms tad galime būti ramūs – 
 šitie vaikai tikrai nedegins pievų ir  žolės. 
Čirškius: Ir neterš vandenio. 
Šokis: „Am A Gummy Bear“ 
Šūkis: Tikrai gamtai gali padėti tik žmogus. 

 


