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Grupės: priešmokyklinės: „Bitučių“, ,,Ežiukų” ir ikimokyklinės ,,Skruzdėliukų”, ,,Boružėlių“
grupės.
Tema: Akcija „Saldžios angelų dovanų“
Ugdymo(si) situacija. Artėjant gražiausioms metų šventėms - Kalėdoms pastebėjau, kad vaikams
kyla daug klausimų apie televizijoje rodomas akcijas kam jos skirtos ir kodėl? Tokio amžiaus
vaikais jau gali suprasti kas yra akcija ir kokiu tikslu organizuojama.
Uždavinys: Skatinti vaikus prisijungti prie organizuojamos akcijos. Formuoti vaikų socialinius,
gerumo, kultūros, bendravimo įgūdžius. Sudaryti vaikams sąlygas pamatyti kur renkasi socialinės
atskirties vaikai po pamokų, kaip jie leidžia laiką. Skatinti vaikus ir suaugusius įsitraukti veiklą.
Priemonės: dovanų kojinės, saldainiai, kartoninė dėžė, spalvotas popierius, rogutės, fotoaparatas.
Įvadinė dalis.
Kalėdos baigiasi, o stebuklai tęsiasi. Tikrai ne visi vaikai šventes pasitinka su džiugesiu.
Pasitarę su vaikais nusprendėme organizuoti saldainių rinkimo akciją. Vaikai visą savaitę rinko
saldainius, o rezultatas tikrai buvo stulbinantis. Surinktus saldainius nešėme į šalia darželio
įsikūrusi vaikų dienos centrą ,,Akimirka“.
Pagrindinė dalis
Kiekvienoje grupėje pakabinome Kalėdines kojines į kurias vaikai rinko saldainius.
Sugalvojome kartu su vaikais akcijos šūkį ,,Saldainius ne į burną, o į kojinę“.

Saldainiai surinkti. Galime keliauti į vaikų dienos centrą ,,AKIMIRKA“. Pasitarę su vaikais
nusprendėme saldainius supakuoti.

Lentvario dienos centre mus pasitiko vadovė su vaikais.

Nelikome ir mes be dovanų. Dienos centro vadovė vaikams padovanojo po šventintą žvakutę.
Vaikai susipažino ir kartu žaidė žaidimus.
Atlikę gerą darbą įsiamžinome prie gražuolės Lentvario eglės.

Baigiamoji dalis
Po kelionės į vaikų dienos centrą ,,Akimirka“ vaikai savo įspūdžiais dalijosi grupėje, su
auklėtoja ir kitais grupėje likusiais vaikais. Jie džiūgavo, kaip smagu yra dalintis, dėkoti, padėti
kitam pasijusti nepamirštu.
Vaikų mintys.
Margarita: ,,-Man patiko duoti saldainius, susitikti su vaikais, žaisti žaidimus.“
Lukas: ,,-Smagu buvo vežti saldainius su rogutėmis, duoti vaikams saldainių, susipažinti su
vaikais, patiko žaidimas, kur reikėjo padaryti judesį ir pasakyti savo vardą. Man irgi patiko gauti
dovanų: žvakę ir žurnaliuką.“
Ieva: ,,-Mes buvome pas vaikus. Susipažinome su jais ir davėme jiems saldainių. Išeinant nuėjome
prie eglutės papuoštos, prie bažnyčios. Vaikams nešėme saldainius, nes jų mamytės jiems negali
nupirkti“.
Dominyka: ,,-Aš buvau vaikų namuose, dalinau vaikams saldainius, nes jų mamos uždirba labai
mažai pinigų ir negali jiems nupirkti saldainių. Patiko, kad visi vaikai mums dėkojo.“
Goda: ,,-Man patiko susipažinti su visais vaikais kurie buvo parapijos namuose, patiko dalinti
saldainius.“
Greta: ,,-Mūsų grupės vaikai rinko saldainius, kad pavaišinti vaikus iš parapijos namų. Vežėm, nes
jų tėveliai negali jiems nupirkti“
Nojus: ,,-Mums labai gaila vaikučių kurie neturi saldainių, mes jiems nešėme saldainius iš namų“.

Komentaras: Akcijos metu vaikai susipažino su aplinka, kurioje po pamokų praleidžia laiką
vaikai iš socialiai remtinų šeimų. Vaikai suprato, kad yra šeimų ir vaikų, kurie gyvena vargingiau.
Labai svarbu, kad vaikai patys džiaugėsi ir didžiavosi savo poelgiu. Kiekvienas už savo gerą poelgį
buvo apdovanotas geru žodžiu „ačiū“. Vaikai buvo pagirti už gerą darbą. Jie didžiavosi savimi,
jautiesi brandesni, draugiškesni, atsakingesni.
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