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Pasisveikinimo eilėraštukas:

PER KALNELĮ SAULĖ RITAS

LABAS RYTAS, LABAS RYTAS,

LABAS RYTAS JUMS TARIU

Į RATELĮ JUS KVIEČIU.Į RATELĮ JUS KVIEČIU.

,,BORUŽIUKAI,, MES MAŽI,

BET DAINELĖ MŪS GRAŽI

MOKAME SKRAJOTI,

MOKAME ROPOTI.



PASISLĖPTI TARP ŽIEDŲ

IR BURELY TARP DRAUGŲ.

PASISVEIKINTI GALIU

LABAS RYTAS TAU TARIU!LABAS RYTAS TAU TARIU!



Ką jūs, vaikučiai, žinote apie savo 
šeimą?

Kas yra šeima?

Kas sudaro tavo šeimą?

Ką veikiate kartu su šeima?

Kas tu esi šeimoje? (dukra, sūnus )Kas tu esi šeimoje? (dukra, sūnus )

Atsakykite į klausimus pilnais 3 - 4 žodžių 
sakiniais.



Nupieškite šeimos medį

Nupieškite ar pasigaminkite nedidelį šeimos 
medį, kuriame matytųsi artimiausi jūsų šeimos 
nariai. Įdedu keletą idėjų, o gal vaikams patiems 
kils mintis iš ko ir kaip pasigaminti. Gal turite kils mintis iš ko ir kaip pasigaminti. Gal turite 
nuotraukų ir iš nuotraukų pasigaminti medį. 



Kaip nupiešti šeimos medį?

Dėliojant giminės medį svarbu laikytis keleto 
taisyklių:

1. Vienos kartos žmonės rašomi tame pačiame 
lygmenyje (eilutėje)lygmenyje (eilutėje)

2. Šeimos vaikai rašomi iš kairės į dešinę tokia 
eile, kokia jie gimė (vyriausias vaikas šeimoje 
rašomas kairėje pusėje)

3. Tėčio giminė turėtų būti dėliojama kairėje, o 
mamos  - dešinėje



4. Lietuvoje ištekėjusios moterys keičia savo 
pavardę, todėl prie moters visuomet parašoma 
ir pavardė, kurią ji turėjo prieš vestuves.

5. Prie kiekvieno giminaičio parašoma jo 5. Prie kiekvieno giminaičio parašoma jo 
gimimo, o jei jis miręs, - ir mirties data.



Šeimos medis



Žaidimas visai šeimai ,,Ausytė, 
burnytė, nosytė,,

Paaiškinkite vaikui, kad išgirdę komandą 
,,ausytė,,, jis turi paliesti ausį, o po žodžio 
,,nosytė,, - nosį ir t.t. Pradedame žaisti, iš 
pradžių judesius atliekame kartu su vaiku. Vėliau pradžių judesius atliekame kartu su vaiku. Vėliau 
,,komandas,, vykdyti gali vienas vaikas. Dar 
vėliau sunkiname užduotį ir stengiamės 
suklaidinti – sakome ,,ausytė,,, o rodome nosį ir 
t.t. Vaiko užduotis – susikaupti ir nesusipainioti, 
atlikti komandas teisingai.



Prisiminkime:





Suraskite paveikslėlyje visus dešinėje pusėje esančius gyvūnus ir daiktus.







Proto mankšta: per kiek laiko rasite 
keturlapį dobilą.



Gegužės 15 diena
Tarptautinė šeimos diena
Pavartykite šeimos nuotraukų albumą.

Ar visus esančius nuotraukose pažįstate?

Kokia buvo jūsų šeimos istorija? Kokias savo šeimos 
tradicijas kuriate šiandien?

Kaip vienas kitam parodote, jog esate svarbūs? Pažaiskite Kaip vienas kitam parodote, jog esate svarbūs? Pažaiskite 
žaidimą: susėskite ratu ir vienas kitam pasakykite po:

3 pagyrimus,

3 padėkas,

3 padrąsinimus.

Apsikabinkite. Tokia laimė turėti šeimą!
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