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Pramogos „Vaikai, gyvenkime draugiškai“ aprašymas. 

 

Grupės:  vyresniųjų ,,Boružėlių“, ,,Skruzdėliukų“ ir priešmokyklinių „Bitučių“, ,,Ežiukų“  

grupės ugdytiniai. 

Tema: „Vaikai, gyvenkime draugiškai“. 

Ugdymosi situacija: Žaidimų ir pokalbių metų pastebėjome, kad vaikai labai susidomėjo, 

kaip išspręsti konfliktus. Tačiau sunkiai sekėsi įsivaizduoti, kokius išeities sprendimus 

galima būtų pasiūlyti. Nutarėme suvaidinti situacijas ir kartu paieškoti sprendimų būdų. 

 Uždaviniai:  

 Bendrauti ir bendradarbiauti su vaikų tėveliais. 

 Įtraukti tėvelius į vaikų ugdomąjį procesą, parūpinti vaikams tinkamus personažui 

  drabužėlius. 

 Aptarti iškilusias problemas, ieškoti gerųjų išeičių dėl žmogaus saugumo. 

 Išmoks įvertinti pavojų, tinkamai elgtis, padėti netik sau, bet ir pasirūpinti jaunesniais  

šeimos nariais ar draugais. 

Reikalingos priemonės: personažų apranga, dekoracijos ir priemonės: medis, tiltelis, 

krepšelis, maišas, lėlės vežimėlis, konstruktorius,  knyga, medaus statinaitė, fotoaparatas, 

kamera. 

 

 

Įvadinė dalis 

Vaikai susipažino su įvairiausiomis iškilusiomis probleminėmis situacijomis, aptarė kokius 

išeities sprendimus galima siūlyti. Kiekvienoje grupėje buvo sudarytos sąlygos ir sukurtos erdvės 

vaikams, kurioje galėjo išreikšti save. Atsakinėjo į klausimus. 

Kas yra draugystė? 

Goda: ,,- Draugas, tai yra žmogus: vaikas, mama, tėtė. Draugas gali būti ir gyvūnas. Draugystė yra 

– gerbti savo draugus.“ 

Greta: ,,- Draugystė – kada su tavimi draugauja, neskriaudžia, nesityčioja, žaidžia linksmai.“ 

Auksė: ,,- Kai draugauji niekada, niekada neatstumk savo draugo.“ 

Viltėjus: ,,- Draugystė tai yra , kai susidraugauja ir kartu žaidžia.“ 

 

Grupės vaikai atsirinko patikusią situaciją ir nusprendė suvaidinti draugams. Į ugdymo 

procesą įsijungė vaikų tėveliai. Kas gamino dekoracijas, kas siuvo personažų drabužėlius, kas 

parūpino ugdymosi priemones.  

Savo gerąją praktinę patirtį nusprendė parodyti darželio vaikams ir bendruomenei. 

 

Pagrindinė dalis 

Vaikai įžygiavo į salę. Pramogą ,,Vaikai, gyvenkime draugiškai“ pradėjo Goda. Ji deklamavo eil. 

,,Mes darželyje“. Apie tai, kaip gražiai vaikučiai gyvena darželyje. 

             

 



 

 ,,Ežiukų“ grupės vaikai suvaidino situacija ,,Nesileidžiame skriaudžiami“. Vaikai vadindami 

situaciją atskleidė, kaip viena mergaitė priekabiavo ir skriaudė kitą mergaitę. Grupės draugai 

pastebėję ją verkiančia pasisiūlė į pagalbą. Pirmiau paguodė, užjautė, nuramino. Pasiūlė papasakoti 

kas atsitiko. Sabina pasakojo, kad jau ne pirmą kartą Patricija ją skriaudžia ir grasina, kad jeigu kam 

papasakos tai bus blogai. Du grupės draugai nusprendė, kad tai kvaila. Pasiūlė pasakyti auklėtojai. 

Patarė, kad visada kai kas atsitinka reikia pasakyti suaugusiam. Sabina vis dar buvo sunerimusi, nes 

vyresnysis brolis, jai sakė, kad skustis nevalia. Draugai nutarė patys pasikalbėti su Patricija. 

 

   
 

              
 

Visi kartu nusprendė pabendrauti su Patricija. Viltėjus užklausė Patricijos, kodėl ji taip negražiai 

pasielgė su Sabina. Patricija atsakė, kad nežino, bet pamasčiusi atsakė, kad labai pavydėjo Sabinai, 

nes ji turi daug draugų. Viltėjus pasiūlė atsiprašyti ir susitaikyti. Auksė pasiūlė Patricijai tampi irgi 

draugais. Goda apibendrino situaciją deklamuodama eil. ,,Draugystė“. 
 

   
 

,,Skruzdėliukų“  grupės vaikai vaidino situacija ,,Skaudi pastaba“. Joje atskleidė gero elgesio 

įgūdžius. ,,Vištytė“ pamokė ,,katiną“, kaip reikia gražiu tonu, paprašyti pasitraukti, atsiprašyti ir 

pamokė gerų žodžių, kad taptų mandagus. Juna apibendrino situaciją deklamuodama eil. 

,,Mandagumas“. 

 



   
 

    
 

,,Boružėlių“ grupės vaikai suvaidino situaciją ,,Kas pirmas?“. Šioje situacijoje atsispindėjo du 

,,ožiukai“, kurie nenusileido vienas kitam prasilenkiant einant per tiltelį. Situacijos apibendrinimui, 

Virsavija padeklamavo eil. ,,Susipyko du draugai“. 

 

   
 

,,Bitučių“ grupės vaikai suvaidino situacija ,,Kiškio draugai“. Šioje situacijoje atsispindėjo, kaip 

,,kiškis“ pririnko savo vaikučiams ,,kiškučiams“ obuolių, bet eidamas sutiko daug draugų ir juos 

išdalino. Pastebėjusi ,,šarka“ nuolat šaipėsi iš ,,kiškio“. Kai nebeliko nei vieno obuolio ,,kiškis“ 

labai nuliūdo. Bet ,,kiškienė“ jį padrąsino, nes  miško draugai atsidėkojo tuo pačiu. ,,Kiškis“ 

nudžiugo ir nutarė padeklamuoti eil. ,,Džiaugsmiukas“. 

 

   
 



   
 

Baigiamoji dalis 

 

Pramogos pabaigai, visi kartu drauge, vaikai sudainavo dainą ,,Draugystė“. Vaikai su didžiausiu 

susidomėjimu pasakojo apie išgyventas akimirkas. 

 

   
 

Vaikų mintys: 

Gabrielė: ,,- Mano nuotaika buvo linksma. Patiko vaidinti. Patiko, kaip Goda sakė eilėraštį. Patiko, 

kad atvažiavo svečiai, tyliai sėdėjo ir klausėsi, kaip mes vaidinome.“ 

Juna: .,,- Man patiko, kaip mes gražiai vaidinom ir visi vaikai gražiai vaidino. Patiko, kaip ,,kiškis“ 

dalino obuolius, geras ,,kiškis“.“ 

Julius: ,,- Aš buvau linksmas, nes labai gražiai vaidinau ,,katiną“. ,,Boružėlių“ grupės vaidino 

ožiukus. Jie nenorėjo vienas kitą praleisti ir ėmė peštis, kaip gaidžiukai. Negerai darė, reikėjo 

praleisti.“ 

Adomas: ,,- Aš buvau autorius ir pasakojau ištrauką apie ožiukus. Jie susipyko, nes jie ožiukai. 

Tikri draugai niekada nesipyksta, padeda vieni kitiems.“ 

Arnas: ,,- Buvau ožiukas. Du ožiukai mušęsi, nes negalėjo pereiti per tiltą. O reikėjo tik praleisti 

vienas kitą.“ 

Virsavija: ,,- Sakiau eilėraštį apie du susipykusius draugus. Dar vienas kitam iškišo liežuvius. Todėl 

iš jų juokiasi vaikai – argi pešasi draugai. Man patiko sakyti eilėraštį. Dar dainavom dainą apie 

draugystę. Draugystė – tai sava šeima.“ 

Patricija: ,,- Aš vaidinau ožiuką ir piešiausi. Nes ožiukai nedraugavo vienas su kitu. Nes ... kada 

Jonas B.: „Man patiko visų vaidinimai, labiausiai patiko pirmas vaidinimas, kai mergaitė negerai 

pasielgė“. 

Frėja: „- Labai patiko vaidinti. Išmokau nesityčioti, patiko būti varna.“ 

Dominyka: „- Labai laukiau vaidinimo dėl to labai patiko vaidinti ir su vaikais visais dainuoti. Kitų 

vaikų taip pat įdomūs buvo vaidinimai, ypač „Ežiukų“ ir „Boružėlių“ grupės vaikų. 

Lukas: „- Man viskas labai patiko ir pačiam vaidinti ir kitų vaidinimus žiūrėti, labiausiai patiko 

vaidinimas, kur su vėžimėliu partrenkė“. 

 

 

 

 

 

 



 

Veiklos komentaras.  

 Vaikai patyrė daug teigiamų emocijų. Suvokė, jog draugystė tai pats gražiausias jausmas. Išmoko 

  įvertinti pavojus, atrasti gerųjų išeičių, tinkamai elgtis, padėti netik sau, bet ir pasirūpinti  

 jaunesniais draugais. 

 Buvo sudarytos sąlygos kiekvienam išreikšti save. Vaikai ugdė šiuos įgūdžius: santykius su  

 suaugusiuoju ir bendraamžiais; kūrybiškumą; sakytinę kalbą; iniciatyvumą ir atkaklumą; gebėjimą 

  dirbti komandoje; savireguliaciją ir savikontrolę. 
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Priedas. 

*** 

Į darželį aš einu, 

Daug gerų draugų turiu. 

Mėgstam žaisti ir juokauti, 

Pramogauti, išdykauti. 

 

Mes geri ir paprasti, 

Draugiški ir linksmi. 

Ši draugystė amžina, 

Mes visi kartu jėga! 

 

Eil. ,,Draugystė“ 

 

Jeigu draugą tu turi, 

Žaist su juo linksmai gali. 

Draugas visad tau padės, 

Ranką bėdoje išties. 

 

Susipykus su draugu, 

Bus širdelėje sunku. 

Nesipykite vaikai, 

Būkime visi draugai. 

 

Algirdo Baltakio eil. ,,Peštynės“ 

 

Stebisi visi vaikai. 

Susipyko du draugai. 

Vienas žodį, kitas žodį. 

Liežuvius abu parodė. 

 

Du berniukai, du mažiukai 

Ėmė peštis kaip ožiukai. 



Tie ožiukai be ragų. 

Net žiūrėti nesmagu. 

 

Juodu pešės gan ilgai –  

Kol išdygo jiems ragai. 

Juokėsi iš jų vaikai: 

Argi pešasi draugai? 

 

Eil. ,,Mandagumas“ 

 

Labas, prašom ir sudie, 

Mandagiausi žodžiai šie. 

Tu vartoti juos turi 

Jeigu mandagus esi. 

 

Būk tu visad mandagus, 

Linksmas, geras, malonus. 

Šito pamokyk draugus 

Ir pasaulis bus gražūs. 

 

Birutės Lenkytės eil.  ,,Džiaugsmiukas“   

 

Mano širdelėj Džiaugsmiukas gyvena,  

Pūkuotais sparneliais širdelę kutena.  

Jis šiltas kaip saulė ir baltas kaip sniegas.  

Švelnus pūkuotukas minkštutis kaip... miegas.  

 

Kai liūdna, paglosto širdelę sparniukais,  

O kartais išdykęs kikena Džiaugsmiukas...  

Kaip gera turėti Džiaugsmiuką mažytį,  

Mylėt jį, nešiotis, nors jo nematyti... 

 

Daina ,,Draugystė“, žodžiai ir muzika R. Macijauskienės 

 

Žiūrėk, saulutė kiekvieną rytą aukštai pakyla virš debesų. 

Po spindulėlį visiems dalina ir daros žemėje šviesu. 

 

Pried: Duok savo ranką, o mielas drauge, 

Nusišypsokim ir mes draugai. (2k.) 

 

Žiūrėk paukšteliai kiekvieną rytą 

Čiulbėti pradeda smagiai. 

Giesmelę siunčia visiems šioj žemėj, 

Kad sugyventume gražiai. 

 

Pried: Duok savo ranką, o mielas drauge, 

Nusišypsokim ir mes draugai. (2k.) 

 

 

 

 

 


