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Veiklos ,,Aš atsargus“ aprašymas 

 

 

Įvadinė dalis 

 

Vaikai susirinko grupėje. Pamatė atskridusią varną ir kartų darė „Varniukų mankštelę“. 

 

  
 

 

Vaikų mintys: 
Dominykas – „Kar, kar“. 

Diana  – „Dalysim, slenda“. 

Arnas – „Žaidžiam varniukus“. 

Aironas – „Sparniukai“. 

 

Pagrindinė dalis. 

 

 Vaikai stebėjo vaidinimą ir įvardino, kas atsitiko žvirbleliui, kuris neatsargiai bėgiojo, 

stumdėsi ir nežiūrėjo po kojelėmis. 

 

 

 

Grupė: Ankstyvojo amžiaus „Pelėdžiukų“ gr. 

Tema: „Aš atsargus“ 

Ugdymo (si) situacija: Vaikai tik pradėjo lankyti darželį, daugumos neišlavėjusi 

koordinacija, neturi atsargaus elgesio įgūdžių, netyčia užgauna save ir kitus.  Kartu su vaikais 

nutarėme pažaisti ir stengtis neužgauti kitų.  

 

Uždaviniai: Daryti varniukų mankštelę. Žaisti žaidimą „Žvirblelis nabagėlis nieko negalėjo“. 

Deklamuoti eilėraštį „Tupi žvirblis kamine“. Aptarti atsargų elgesį. Patirti teigiamų emocijų.  

 

 Reikalingos priemonės: Žvirbliuko kaukė. 

 



  
 

Vaikų mintys: 

Kristupas  –  „ oi, oi“. 

Diana – „Griuvo“. 

Dominykas – „Skaudėjo. 

Aleksandras – „Negalima bėgti“. 

Arnas  - „Aš žiūriu po kojytėmis“. 

 

Žaidė žaidimą „Žvirblelis nabagėlis nieko negalėjo“. 

  

Deklamavo eilėraštį „Tupi žvirblis kamine“. 

  



Mokino „Žvirblelį“ atsargiai elgtis. 

  

Vaikų mintys: 

Kristupas  –  „Deli nebėk“. 

Diana – „Negalima bėgti“. 

Dominykas – „Po kojytėm reikia žiūrėt. 

Aleksandras – „Lauke, sporto salėj bėgiok“. 

Arnas  - „Aš žiūriu po kojytėmis“. 

Hubertas-  „Stumti negalima“. 

Aironas  - „Aha“ 

Nojus- „Nebėgsiu“. 

 

Baigiamoji dalis. 

 

Vaikai pažaidė pirštukų žaidimus ir atsisveikino su Žvirbleliu. Pakvietė apsilankyti dar ir 

kartu daryti mankštelę. 

 

 
 

Vaikų mintys: 

Dominykas – „Patiko žvirblelis“. 

Diana – „Dar ateik“. 

Aleksandras – „Skrenda žvirbliukas“. 

Hubertas – „Čirik čirik“ 



 

 

Priedai 
 

Sukurta aplinka ir vaizdinės priemonės 
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Veiklos komentaras 

 

Šioje veikloje vaikai, lavino atsargaus elgesio,  smulkiosios motorikos,  kalbinius, 

aplinkos pažinimo įgūdžius. Suprato, kodėl reikia elgtis atsargiai .Suvokė klausimus ir 

teisingai atliko veiksmus su piršteliais žaidžiant. Lavino kasdienio gyvenimo, 

savarankiškumo įgūdžius. Emocingai reagavo ir džiaugėsi deklamuodami ir žaisdami 

žaidimus, darydami mankštelę. 

 


