
Veikla grupėse



Apie bitučių darbštumą nuo seno 
kuriamos pasakos, dainos ir smulkioji 

tautosaka, o vaikams bitė pateikiama 
kaip sektinas darbštumo pavyzdys.

Be to, ir gražus bei šiltas 
kreipinys „bičiuli” seniau naudotas 
tik tam žmogui, su kuriuo esi susijęs 
per bites – kartu jas augini, jomis 

rūpiniesi.



„LAIMĖS AVILYS“



Priemonės nukreipia ugdytinius 

įvairioms veikloms: ugdomi 

komunikavimo, plėtojami socialiniai 
gebėjimai: vaikai žaisdami žaidimą 

laikosi taisyklių; bendrauja 

tarpusavyje, tariasi; laukia savo eilės. 



• Vaikai iš kibirėlio „Laimės aviliukas“ 
ištraukia kortelę su paveiksliuku, 
kuris nukreipia atitinkamai veiklai.

• Galimas variantas – leisti pirmiems 
traukti „burtus“ 3-4 patiems 
aktyviausiems ugdytiniams.

• Kiti vaikai, ištraukę atitinkamą 
paveikslėlį, jungiasi į grupeles prie 
„lyderių“.





• Kuriamos atidumo, susikaupimo, kalbėjimo po 
vieną, klausinėjimo situacijos.

• Vaikai skatinami ir drąsinami klausinėti kitų 
vaikų, suaugusiųjų, aktyviai dalyvauti dialoge, 

pokalbyje, siekiant suprasti kalbėtojo 
ketinimus, mintį, motyvus, nuomonę ir kt.

• Grupėje kuriama saugi atmosfera, kurioje 
vaikai gali drąsiai dalytis patirtimi, įspūdžiais, 
sumanymais, jausmais, išsakyti savo 
nuomonę. Pozityviai vertinamos vaikų 
pastangos išreikšti save. 



Ugdytiniai, žaisdami su skirtingais žaisliniais gyvūnėliais,

(sausumos, oro arba vandens) kuria pasakojimus apie jų 
pasaulį.



Kuria istorijas apie jų nuotykius, tariasi grupelėje ir 
pristato visiems vaikams, atsako į klausimus, 

argumentuoja savo atsakymus, aiškinasi, pasitikslina.





• Vaikai drąsinami papasakoti, paaiškinti, ką 
sukūrė, nuveikė.

• Nuolat skatinami atpasakoti žaidimą ar kitų 
papasakotas istorijas, pristatyti, pakomentuoti,

bendradarbiauti – klausinėti vieni kitų, atsakyti    

į kitų vaikų klausimus, tikslinti vieni kitų 
pasakojimus. 



„Ūžia kaip bitės.“



„Bitės saldus medus, 

bet sunkus darbas.“



„Pasimokyk darbštumo iš bitės.“







• Vaikai skatinami drąsiai eksperimentuoti 
įvairiais raiškos būdais, praktikuojamas 

piešimas ant šviesos stalo.

• Vaikai pristato savo kūrinėlius, savais 
žodžiais juos apibūdina. Suranda bent tris 

dalykus, kurie patiko, mokosi 

pasidžiaugti draugo kito idėjomis, išsako 
raiškos, vaizdavimo būdą, išklauso (ir 
savo) darbu.



DAILININKŲ AVILIUKAS







„STALO ŽAIDIMŲ AVILIUKAS“

• Vaikai mokosi dirbti grupėje, tartis dėl būsimo darbo 
rezultato, vertinti savo pasiekimus. Tai ugdo didesnį 
vaikų tarpusavio supratimą ir toleranciją.

• Vaikai skatinami pastebėti ir įvardyti kylančias 
problemas (pvz., tariasi, dalijasi darbais ir kai 

laužomos žaidimo taisyklės, susitarimai ir kt.), tartis 

dėl priimtino sprendimo. Vaikai skatinami drąsiai 
išsisakyti, dalytis sumanymais, mintimis, 
nuomonėmis, siūlyti įvairius problemų sprendimo 
būdus.









• Pateikiamos užduotys/veiklos, 
atsižvelgus į esamą situaciją ir vaikų 
pasiekimus, organizuojant tikslingą 
veiklą integraliai ugdant įvairių sričių 
gebėjimus.

• Veiklos metu vaikai jaučia meninės 
raiškos džiaugsmą, spontaniškai ir 
savitai reiškia įspūdžius,išgyvenimus, 

mintis, patirtas emocijas vizualinėje 
kūryboje. 
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