PROJEKTINĖ SAVAITĖ
,,Draugas – tai kažkas, kas pažįsta dainą tavo širdyje ir gali tau
ją paniūniuoti, jei tu staiga pamiršti žodžius“ (Dona Roberts)

,,Aš ir draugas – du vaikai,
mes gyvename gražiai“
Dalyviai: lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ugdytiniai, pedagogai.
Data: 2022 m. kovo 21–25 dienomis.

Projektą parengė: lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojos: R. Rimkuvienė, J. Kistolė, D. Vizbarienė, Z. Povilaitienė, R.
Petronienė, logopedė Greta Aputytė, neformaliojo ugdymo mokytoja I. Kuzminskienė.
Projekto kuratorius: Loreta Ilona Navardauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Anotacija. Kiekvienam yra svarbu turėti draugų. Draugystė – tai nepaprastas,
kupinas atradimų patyrimas. Jis padeda mums augti, pažinti pasaulį, atskleisti
save. Draugais tampama todėl, kad gera kartu leisti laiką, galima pasidalinti
paslaptimis, patirtimi ir patarimais, įgyvendinti įvairiausius sumanymus ir
nuveikti daugybę kitų be galo šaunių dalykų.

Tikslas
Sukurti teigiamų emocijų kūrybinę žaidybinę aplinką, įgyjant gebėjimo draugauti ir
taikiai bendrauti, siekiant draugiškų santykių kūrimo tęstinumo namuose.
Uždaviniai
Siekti, kad vaikas:
1. pažintų ir atrastų savo galimybes;
2. susipažintų su Brailio raštu, keliais gestų kalbos ženklais;
3. gebėtų papasakoti apie žmonių įvairovę ir jos teikiamą naudą;
4. stengtųsi būti draugiškas ir geranoriškas, toleruotų kitokius nei jis;
5. mokytųsi įveikti patiriamus sunkumus, savarankiškai spręstų problemas;
6. atliktų kūrybines užduotis nuo sumanymo iki norimo rezultato;
7. aktyviai dalyvautų, kurdamas projekto pavadinimą;
8. būtų iniciatyvus, dalyvaudamas veiklose.

Projektinės savaitės idėjos
Pirmadienis (kovo 21 d.)
Pasaulinė Dauno sindromo diena

,,Mes visi skirtingi – mes visi panašūs“

• Pokalbis ,,Kuo mes skirtingi ir kuo panašūs?“.
• Susipažinti, sužinoti, išmokti:

Gestų kalba. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=3Nyz1RnwWEk
Aklųjų riedulys. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=ncTm9gwmyXg
Žaidimai akliesiems. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=O2HPDWR-gJM

• Šokis, daina:
Skirtingų kojinių šokis. Grupėje arba su tėvais namuose šokti ir nusifilmuoti.

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=tktYYaNdOqk
Daina „Draugystė“. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=hlKvC7CJEzQ

• Kūrybinė veikla:
„Linksmosios kojinaitės“. Naudodami įvairias dailės priemones, raiškos būdus, kurti, dekoruoti
po dvi skirtingas kojines.
• Bibliotekėlė:
,,Kaip liūdna boružėlė tapo laimingiausia“ https://www.youtube.com/watch?v=1o4Bg4rfMtk
„Bjaurusis ančiukas“. Senoji animacija arba pasaka.
Filmas apie neįgalų berniuką ir šuniuką. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?
v=9iFWyihDvCE&list=PLAJFhAOG3SCd4XvNshmIvesc7i1sHIr55&index=8

• Gerumo iššūkis:
,,Gerų darbų skrynelė“ – savaitės bėgyje arba kiekvieną dieną atlikti gerą darbą.
• Namuose su tėvais: kartu su vaiku aptarti žmonių įvairovę ir kiekvieno žmogaus svarbą,
padėti vaikui Brailio raštu parašyti savo vardą.

Antradienis (kovo 22 d.)

„Pasaulio vaikų širdys plaka vienu ritmu“

• Pokalbis-diskusija: „Mes visi vieno pasaulio vaikai“.
• Kaip pasakyti AČIŪ įvairiomis kalbomis?

Prieiga internetu: http://kelionesuknyga.blogspot.com/2015/09/graziausias-lietuviskas-zodis-visomis.html

• Minčių žemėlapis ,,Ką aš žinau apie pasaulio tautų draugystę?“.
• Kūrybinė veikla:
Paroda. „Duok savo ranką, o mielas drauge, nusišypsok – ir mes draugai“. Visų grupių
ugdytiniai piešia savo rankytę, užklijuoja ant vienkartinės lėkštės, užrašo vardą, grupę ir atneša
projekto rengėjoms.
• Bibliotekėlė:
Pasaulio šalių dainos, žaidimai, pasakos, animaciniai filmai.
Prieiga internetu: https://youtu.be/mVG8lBruvxM
https://www.youtube.com/watch?v=l6TRs9K9QQ4
https://www.vaikams.lt/filmukai/pamokantys-filmukai

• Namuose su tėvais: pasikalbėti su vaiku apie Ukrainą bei prisiminti aplankytas kitas šalis: kuo
jos panašios ar skiriasi nuo mūsų krašto.
Prieiga internetu:
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/kaip%20su%20vaikais%20ir%20paaugliais%20kalb
%C4%97tis%20apie%20kar%C4%85%20Ukrainoje%20(8).pdf

Trečiadienis (kovo 23 d.)
,,Aš ir mano šeima“
• Diskusija:
„Trys svarbiausi žodžiai – ačiū, prašau ir atsiprašau, kada ir kur juos vartoti...“
• Minčių žemėlapis: ,,Kas yra šeima?“, „Mano darbai darbeliai namie“.
• Kūrybinė veikla:
Spalvina, aplikuoja, lipdo, dekoruoja žodžius „Draugystė“, „Ačiū“, „Prašau“, „Atsiprašau“.
Piešia tema „Aš padedu savo šeimai, artimiesiems“, „Mano šeima“.
• Emociniai žaidimai:
Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cgybKcI

• Bibliotekėlė:

Pasakos apie šeimą. Prieiga internetu: https://www.vaikams.lt/pasakos/pasakos-apie-seima/
Pasakos apie draugystę. Prieiga internetu: https://www.vaikams.lt/pasakos/pasakos-apie-draugyste/
Kakė Makė mokosi gražaus bendravimo. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?
v=re7qs32ye2A

• Namuose su tėvais: ,,Mano šeimos susitarimai“, ,,Komplimentų vakaras“. Užrašyti ant lipnių
lapelių nuo 1 iki 5 susitarimų, komplimentų ir paduoti grupės mokytojoms.

Ketvirtadienis (kovo 24 d.)
,,Žaisk ir draugauk grupėje, darželyje‘‘
• Pokalbis, diskusija: „Aš ir mano draugiškoji grupė“.

Filmo žiūrėjimas ir aptarimas ,,Kas yra tikras draugas?“. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?
v=ue3MBwXgDQ4&list=PL7wh9jEfZvc4ZCsS-DwJZPVozNJwR3d8Q

• Kūrybinė veikla:
Mandala ,,Aš ir mano draugas“. Aplikuoti mandalą iš nuotraukų ir kitų draugams patinkančių
daiktų.

„Draugystės pynė“. Nusipinti pynę iš įvairių siūlų ir padovanoti draugui.
„Atvirukas draugui“. Naudodami įvairias dailės priemones, raiškos būdus, kurti, dekoruoti
atviruką ir jį padovanoti grupės draugui.
• Bibliotekėlė:

,,Kaip šuo sau draugo ieškojo“. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=P6BdJeVqY_k

„Aš ir tu – mes vieno kraujo“. R. Kiplingas „Džiunglės“. Ištraukos, pasirinktų kūrinio dalių
skaitymas, aptarimas arba senoji animacija.

„Boružė Liputė – apie draugystę“. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=0aFe_qdsOZo
,,Beris ir Dolita – geriausi draugai“ Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=4xRiDYCMgUc

Penktadienis (kovo 25 d.)

Vertingiausia dovana žmonėms po išminties yra draugystė.
Ludwig van Beethoven
• Diskusija, mintys apie draugystę: ,,Draugystės pieva“.
• Kūrybinė veikla:
Pagal pavyzdį pasidaryti drugelį, į jį užrašyti mintis apie draugystę.

Prieiga internetu: https://m.facebook.com/groups/114222542294737/permalink/1348576008859378/?
sfnsn=mo&ref=share

• Bibliotekėlė, animaciniai filmukai:

„Draugystės pynė“. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=FxO7XWQgkZ8
„Nepaprastas draugas“. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=xE3_N4y6rx8
„Noriu badytis“. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=m4s9xH1kQ0&list=PL7wh9jEfZvc4ZCsS-DwJZPVozNJwR3d8Q&index=8

„Obuolių maišas“ Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?
v=vQFAKBYY3fM&list=PL7wh9jEfZvc4ZCsS-DwJZPVozNJwR3d8Q&index=6
„Katės namai“. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?
v=kyRbKmUcmTg&list=PL7wh9jEfZvc4ZCsS-DwJZPVozNJwR3d8Q&index=7
„Grybukas stogiukas“. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=Z6o9LnXQDjw

• Dainos, šokiai, linksmybės su draugais:

Prieiga internetu: https://www.vaikams.lt/karaoke//

Projekto metu vyks:
• Viktorina „Draugystės takeliu“, visoms grupėms ,,Kahoot“ platformoje.
• Muzikinė veika salėje ,,Draugystės pynė“.
• Aktyvi fizinė veikla sporto salėje ir lauke „Sportuoju ir išbandau savo galias“.
• „Kartu su draugu – visada smagu“. Įvairios veiklos pažinimo ir tyrinėjimų erdvėje
„Mažoji laboratorija“

Tikras draugas visada
Ir nelaimėj, ir bėdoj greta,
Jei tau liūdna – jam nelinksma,
Tu nemiegi – jis nerimsta,
Be jokių kalbų išties
Visad ranką tau išties.
Taip veiksmai nelygu būna,
Draugo arba pataikūno!
(V. Šekspyras)

Rekomenduojami žaidimai emocijoms išreikšti
•Ant lapelių nusipieškite įvairių emocijų. Užverskit, sumaišykit,
traukit po vieną ir vaidinkit. Kitos komandos narys turi atspėti, kokia
tai emocija.
• Veidą užsidenkite rankomis. Patraukdami rankas nuo veido
suvaidinkite kokią nors emociją. Grupės vaikai turi atspėti, kokia tai
emocija. Apsikeiskite vietomis: atspėjęs vaikas vaidina, kiti spėlioja.
• Traukit nusipieštas emocijas. Tiek jūs, tiek vaikas papasakokit,
kada paskutinį kartą ji buvo jus aplankiusi.
• Suaugęs įvardina emociją, o vaikas turi pavaizduoti, kaip jis atrodo,
išgyvendamas šią emociją (žaidimas tinkamas ir patiems
mažiausiems).
• Susigalvokit kokią frazę. Paprašykit vaiko, kad tą pačią frazę
pasakytų skirtinga intonacija (linksmai, liūdnai, smalsiai, piktai,
nustebusiai ir pan.).

