
Su 7- uoju Gimtadieniu !!!

Lukute, 
Kokia brangi Tau ši dienelė,
Tik vieną kartą per  metus.

Juk tai – gimtadienis brangus.. 
Tad sveikina  Tave

ŽIEDELIŲ  grupės draugai: 
Kristupas, Arnesta, Tauras, Benas, Austėja, 
Tėja, Eva, Urtė, Žaibas, Elzė, Auksė, Austytė, 
Jokūbas, Ūla, Una Marija, Dominyka, Melita, 

Amelija, Neilas ir linki laimės ištisus 
metus!!!

Didžiausi gimtadienio linkėjimai...... nuo 
Reginutės, Editos ir Janinos



ZipisJŪSŲ labai pasiilgo!!!
1 valandėlė

Pasakojimas
Mes patys

Atidžiai pasiklausykite pasakojimo...... 





Pasakojimas MES PATYS

Netoli Tigo ir Lilos namų buvo labai senas namas ir didelis 
sodas. Tame name niekas negyveno, keletas langų stiklų 
buvo išdaužti. Už didelės akmeninės sienos buvo sodas, 
kuriame augo sena obelis, o ant jos kasmet kybojo 
daugybė vaisių. Vieną popietę vaikai nusprendė nueiti į 
sodą obuolių. Tigas ir Lila buvo įsitikinę, kad ten nieko 
nesutiks. Eidami keliu jie sutiko Sendi ir Džilę. Mergaitės 
jau buvo pamiršusios visus nesutarimus ir tapusios geromis 
draugėmis. Tad jau keturiese — Tigas, Lila, Sendi ir Džilė —
perlipo akmeninę sodo sieną. Ji buvo didžiulė, todėl teko 
šokti ant minkštos aukštos žolės. Už sienos jie išvydo obelį, 
aplipusią švytinčiais raudonais obuoliais. — Aš papurtysiu 
obelį, — pasisiūlė Tigas, — o jūs galėsite surinkti 
nukritusius obuolius. Staiga Sendi šūktelėjo. 



Pasakojimas MES PATYS

Draugai sode buvo ne vieni — nugara atsirėmęs į sieną 
sėdėjo šiek tiek už juos mažesnis berniukas. Jis atrodė labai 
liūdnas. Lila pasakė vakar mačiusi jį parduotuvėje su 
mama, taigi draugai priėję jį užkalbino. Berniukas pasakė, 
kad jo vardas Tomas, jis buvo neseniai atsikraustęs į namą 
netoli Tigo, Lilos ir Sendi namų. Tomas papasakojo, kad jo 
tėtis ir mama smarkiai susipyko, ir jam pasidarė taip liūdna, 
jog išbėgo iš namų ir įsiropštė į šį sodą. — Dėl ko jie 
susipyko? — paklausė Džilė. 
(1 situacija) — Tėtis norėjo per televiziją žiūrėti futbolą, o 
mama nesutiko, — aiškino Tomas. — Jie nuolatos ginčijasi 
dėl televizoriaus. Aš nepakenčiu, kai jie rėkia vienas ant 
kito. Man tada pasidaro taip liūdna. — O ką tu tada darai? 
— paklausė Lila. Tomas šiek tiek pagalvojo. 
(Netinkama išeitis) — Kartais einu į savo kambarį ir 
trenkiu durimis, kartais neinu gerti arbatos. Tačiau tai 

nepadeda, nes tuomet tėtis ir mama supyksta ant manęs.



Pasakojimas MES PATYS

 — Juk gali jiems pasakyti, kad tau labai nepatinka, kai jie barasi, —
pasiūlė Sendi. — Kai kurie žmonės mano, kad jei stengsiesi į ką nors 
nekreipti dėmesio, tai praeis savaime, bet juk tai netiesa. (Gera išeitis; 
panaudoti vaiko gebėjimai pasakyti, tai ką nori pasakyti) —
Sutinku, — pritarė Džilė. —

 (2 situacija) Praėjusiais metais aš mušiau Sendi, nes pavydėjau, kad ji 
draugauja su Lila. O kai Tigas, Lila ir Sendi apie tai su manimi 
pasikalbėjo, aš nustojau taip elgtis. Tada Sendi mane apkabino, ir dabar 
mes geros draugės (Gera išeitis; panaudoti vaiko gebėjimai 
pasakyti, tai ką nori pasakyti ir spręsti nesutarimus tarp draugų; 
vaikai patys ieško įvairių išeičių), — Džilė pažvelgė į Sendi, ir jos abi 
nusišypsojo. .

(3 situacija) Tačiau Tomas turėjo ir dar vieną rūpestį — kaip pirmą kartą 
nueiti į naują darželį (mokyklą). Jis juk nežinojo, kokie bus jo naujieji 
draugai ir auklėtojas (mokytojas). — Aš taip jaučiausi prieš metus, —
ramino Tigas. — Tačiau tu būsi auklėtojo (mokytojo) Roberto grupėje, o 
jis tikrai labai šaunus (Geroji pasikeitimo pusė).



Pasakojimas MES PATYS

Lila patarė: — Kai pradedi lankyti kitą darželį, 
reikia su kuo nors susidraugauti, tada nesijausi 
vienišas. Taip aš susidraugavau su Džile (Dar 
kitokia gera išeitis; panaudoti vaiko 
gebėjimai uţmegzti draugystę; vaikas pats 
ieško išeičių). Saulė ėmė leistis, buvo metas 
grįžti namo. Tigas, Lila, Sendi, Džilė ir naujasis jų 
draugas Tomas perlipo sieną. — Jaučiuosi daug 
geriau, — pasakė Tomas. — Pasikalbėjome, ir man 
palengvėjo. (Dar viena gera išeitis; panaudoti 
vaiko gebėjimai uţmegzti draugystę; vaikas 
pats ieško išeičių).



Sugalvok daugiau pavyzdţių....

KAS KEIČIASI?
KAS NESIKEIČIA 

NIEKADA?

 Žmogaus vardas, 
Gimimo data,
Valandos/minutės 
trukmė,

 Akių spalva

 Tėtis, mama,
Giminystės ryšiai 

Laikas,
Debesų forma
Vaizdai TV ekrane, 
Mėnulis
Augalai….



Šios uţduotėlės tikslas – padėti vaikui suprasti, kad 
gyvenime labai daug dalykų keičiasi ir, kad pokyčiai yra 
neatsiejama mūsų gyvenimo dalis.

1 UŢDUOTĖLĖ „Ţvejyba―

 Popierių sukarpyti mažais kvadratėliais ir 
ant lapelių  užrašyti po 1 žodį kas keičiasi, 
kas niekada nesikeičia, prie kiekvieno 
lapelio prisegti sąvaržėlę.

Prie pieštuko pririškite virvelę, o jos gale 
pririškite magnetuką – štai jums ir 
„meškerė’’. Pasakykite vaikams, kad žaisite 
žaidimą, kuris padės atpažinti įvairiausius 
pokyčius. Pasakykite vaikui, kad jis bus 
žvejys ir turės sužvejoti lapelį, kuriame 
užrašytas dalykas keičiasi arba nesikeičia 
niekada. Kai vaikas sužvejos lapelį, tegul 
perskaito, kas jame parašyta, arba 
perskaitykite jūs ir paklauskite ar tas 
dalykas keičiasi ar ne. 



(čia pavyzdys, kaip turėtumėte atlikti sekančias 
uţduotis.....)

,,GIMTADIENIUI 
GAVAU ŠUNIUKĄ’’ 

Nusipiešti  lentelę: 

+ dalykai,     - dalykai

Teigiamas pokytis 
 Turėsiu draugą su kuriuo 

galėsiu žaisti; kai bus 
liūdna, galėsiu jį 
apsikabinti, jis visada bus 
mano draugas,  galėsiu su 
juo eiti pasivaikščioti 

Neigiamos pokytis 
 Jei jam atsitiks „bėda―, pats 

turėsiu sutvarkyti, nes tai 
mano šuniukas; privalėsiu jį 
vedžioti į lauką anksti ryte.



POKYČIAI MANO GYVENIME

 TURIU NAUJAGIMĘ 
SESUTĘ 

 + IR –
(surašyti)

 TURĖSIU GYVENTI 
VIENAME 
KAMBARYJE SU 
BROLIU(SESE)

 + IR –
 (surašyti)

 PERSIKĖLIAU 
GYVENTI Į KITĄ 
MIESTĄ

 + IR –
(surašyti)

 PERĖJAU Į NAUJĄ 
KLASĘ

 +IR –

(surašyti)



„Pokyčių situacijų kortelės―.















Gražaus 
savaitgalio Jums

LINKI   vabaliukas ZIPIS!!!


