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I DALIS
ŠEIMOS
SAMPRATA

Mūsų šeima — tai...
• VEIKLA 1 - 2 kl.

• Tikslas: suprasti, kas sudaro šeimą ir kas sieja visus šeimos narius.
• Žaidimas – Žodžių grandinė. Pirmas žaidėjas pasako dviejų žodžių junginį, pvz.: gražus namas, kitas
žaidėjas turi pratęsti žodžių junginį, jį pradėdamas paskutiniu prieš tai pasakytu žodžiu (gali skirtis
žodžių linksniai), t. y. namas didelis, kitas žaidėjas gali toliau tęsti – didelis obuolys, toliau – obuolių
pintinė ir t.t. Jei žaidėjas nesugalvoja greitai ką pasakyti, jis gauna baudos tašką. Taškus galima
užsirašinėti, surinkęs sutartą baudos taškų skaičių, žaidėjas iškrenta. Laimėtojas – žaidėjas, likęs
paskutinis.
• Diskusija: Kas yra šeima?
• Priemonės: piešimo reikmenys, popieriniai skrituliai ar balionai.

• Kiekvienas vaikas ant standesnio popieriaus skritulių (galima ir ant balionų) piešia visus savo šeimos
narius. Paskui prie kiekvieno piešinio pritvirtinamas siūlas ar virvelė ir visi šeimos narių portretai
surišami į bendrą – šeimos! – mazgą. Vaikai prie piešinių užrašo šeimos narių vardus.
• Pokalbis: • Kas sudaro šeimą? • Kokios būna šeimos? • Kas šeimoje svarbiausia? Kas gyvena kartu su
jumis? • Kas sieja šeimos narius? Kokioje šeimoje aš norėčiau augti?
• Filmas: https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJvDk-c

Mano šeimos laisvalaikis
• VEIKLA 1 -2 kl.
• Tikslas: stiprinti tarpusavio pagalbą, darną, pasitikėjimą šeimoje.
• Diskusija: Ką kiekvienas šeimos narys mėgsta veikti? Ko nemėgsta? Su kuo
dažniausiai leidžiate laiką? Ką veikiate? Su kuo žaidžiate? Skaitote? Einate
pasivaikščioti?
• Vaidinimas. Klasė susiskirsto į grupes po 3–6 mokinius. Kiekviena grupė suvaidina
situaciją Kaip aš norėčiau praleisti savaitgalį su šeima?

• Po vaidinimų aptariama, kokie šeimos narių darbai, pomėgiai, kokios tradicijos,
poilsis, apie ką kalbamasi būnant drauge, kas juos vienija ir pan.
• Piešinys. Nupiešiamas piešinys Mano šeimos laisvalaikis.
• Klasėje surengiama vaikų darbų paroda.

Šeimoje mes — ir panašūs, ir skirtingi
• Veikla 1-2 kl.
• Tikslas: suprasti, kad šeimos nariai yra tarpusavy panašūs ir skiriasi ne tik amžiumi, išore, bet ir pomėgiais, darbais,
gebėjimais.
• Pokalbis . Kalbamasi apie vaikų šeimų narius. Kiekvienas vaikas atskirai išvardija tai, kuo, jo nuomone, jis yra panašus
į savo šeimos narius arba kuo nuo jų skiriasi.
• Jeigu minimi tik išoriniai požymiai, mokytojas paklausia:
• Gal jūs panašūs ne vien išvaizda?
• Gal mėgstate kažką veikti kartu su tėčiu? Su mama? Su seneliu, močiute?
• Gal vaikystėje, kai buvo maži – tokie kaip jūs, jie mėgo veikti kažką panašaus?
• • Kaip jums atrodo, į ką jūs esate panašūs savo pomėgiais? Į ką norėtumėte būti panašūs? Kodėl?

• • Kuriam iš jūsų patinka ruduo? Žiema?
• • Kuris mėgstate ką veikti (skaityti, piešti, šokti, gaminti valgį)? Kuris ką nors mokate? • Kuris ko nors bijote ir ko
nebijote?
• Išvada: net ir labai vieni kitiems artimi žmonės turi ir panašūmų, ir skirtumų, taip pat savų pomėgių, darbų. Šeimoje
galima daug ko vienam iš kito išmokti.
• Piešinys. Nupieškite šeimos narį į kurį labiausiai panašus.

Meilė ir pagarba artimiesiems, pagalba mažesniam
ir silpnesniam

• Veikla 1-2 kl.

• Tikslai: 1. Ugdytis meilę ir pagarbą artimiausiems ir brangiausiems žmonėms.
• 2. Suvokti rūpesčio, pagalbos vieni kitiems reikalingumą ir būtinumą.
• 3. Gebėti prisiimti atsakomybę už savo poelgius ir pareigas.
• Pasakos skaitymas ,,Vaikų dėkingumas“.
• Pokalbis: • Kodėl jauni kukučiai nepaliko senų tėvų?
• • Kaip jais pasirūpino?
• • Kas išgydė ligotus kukučius, nors reikėjo daug pastangų? (Vaikų dėkingumas ir meilė.)
• • Ar žinote pavyzdžių, kad žmonės taip rūpintųsi vieni kitais?
• • Kas šeimoje labiausiai rūpinasi jumis? Kaip?
• • Kam ir kaip jūs patys padedate namuose?
• Apibendrinimas: darnioje, tvirtoje šeimoje svarbiausia – meilė ir pagarba artimiesiems, rūpestis
ir pagalba vienas kitam.

Leonardas da Vinčis VAIKŲ DĖKINGUMAS
Vieną rytą du seni kukučiai, patelė ir patinas, pajuto, kad jau nebepa kils iš lizdo. Tankus valkius užtraukė jiems akis, nors
danguje nesimatė nė debesėlio ir diena žadėjo būti saulėta. Bet jie abu regėjo vien tirštas miglas, o jokio daikto įžiūrėti
negalėjo. Jie buvo seni ir bejėgiai. Jų sparnų ir uodegos plunksnos buvo nušiurusios ir aplūžinėjusios nelyginant sau sos
šakelės. Jėgos jų baigė sekti. Senukai kukučiai nutarė nebekilti iš lizdo ir drauge laukti paskutinės valandos, kuri netruks
ateiti. Bet jie apsiriko, atėjo jų vaikai. Iš pradžių pasirodė vienas sūnus, šiaip sau lėkęs pro šalį. Jis pastebėjo, kad seni
tėvai nesveikuoja ir sunku jiems vieniems, ir nuskrido pranešti kitiems broliams ir seserims. Kai susirinko visi jauni
kukučiai prie tėvų namų, vienas jų tarė: – Iš savo tėvų mes gavom didžiausią, neįkainojamą dovaną – gyvy bę. Jie mus
išmaitino ir užaugino, negailėdami nei jėgų, nei meilės. O dabar, kai abu serga, nebemato ir nebegali patys pramisti,
šventa mūsų pareiga – juos gydyti ir slaugyti! Po tų žodžių visi kaip vienas stojo prie darbo. Kas tuoj pat ėmė sukti naują,
šiltesnį lizdą, kas išlėkė gaudyti musulėlių ir kirminukų, o dar kiti nuskrido į mišką. Netrukus buvo baigtas naujas lizdas,
ir vaikai atsargiai į jį perkėlė senus tėvus. Norėdami sušildyti, jie uždengė senukus savo sparnais, kaip kad perinti
paukštė savo kūnu šildo dar neišskilusius paukštyčius. Pas kui pagirdė tėvus šaltinio vandeniu, pamaitino ir atsargiai
iškedeno su sivėlusius pūkus ir senas trapias plunksnas. Galiausiai parskrido iš miško paskutiniai kukučiai, nešdamiesi
snape žolę, gydančią akis. Visi stojo gydyti ligonių stebuklingosios žolės sulti mis. Bet šie sveiko pamažu, ir reikėjo
didelės kantrybės, reikėjo nuolat budėti pasikeičiant, kad tėvai nė valandėlės neliktų vieni. Ir štai išaušo laiminga diena,
kai tėvas ir motina atvėrė akis, apsižval gė ir atpažino visus vaikus. Taip vaikų dėkingumas ir meilė išgydė tėvus, grąžino
jiems regėjimą bei stiprybę.

Tėvas
Neprisimenu, ar aš jojau apžergęs lazdą, ar šiaip sau bėgau, tik žinau, jog buvau basas. Lapnojau per saulės įkaitintas ir
minkštas kelio dulkes. Tokias pilkas, kaip miltai.
Bėgau ir tyčia kojas brūžinau į žemę. Pilkas debesėlis sekė man iš paskos. Vėjo papūstas, jis pasvirdavo į pakelę ir smelkėsi į
rugių lauką.
Užsižiopsojęs į belinguojančias varpas, į mėlynas rugiagėles, aš nepastebėjau akmens — ir plumpt išsitiesiau ant kelio.
Pajutau, kaip diegte nudiegė kairiąją koją. Iš mažojo pirščiuko sunkėsi juosvo kraujo lašeliai ir riedėjo į dulkes. Atsisėdau
parugėje, paėmiau į rankas nuskriaustąją koją ir ašarodamas lingavau. Taip supant skausmas visada mažesnis. Dabar
nebepabėgsi. Klibinkščiavau tik kulnimi, o pirštus laikiau atstatęs. Kiek pastripenęs, pamačiau sugrįžtantį tėvą. Jis ėjo keliu,
žvalgydamasis į laukus, ir ant peties nešėsi šakes. Man akyse tuoj prašviesėjo. Greitai nubraukiau ašaras, nes prie tėvo
niekada nedrįstu verkti. „Vyrai nežliumbia",— sako jis man, kai aš kada nors imu timpčioti lūpą. O juk aš irgi vyras.
Tėvas mane pakėlė ant rankų — ir skausmo kaip nebūta. Aš žiūrėjau į jo veidą, tokį gerą, raukšlėtą ir įdegusį saulėje. Tik po
išblukusios kepurės snapeliu pasislėpusios kaktos nepalietė spinduliai. Ji balta ir rasota. Jo marškiniai plačiai atsagstyti.
Prakaituota krūtinė ir sprandas aplipę smulkiais dobilų lapeliais. Tėvas grįžo iš pievų, kur krovė į kūgius šieną. Aš dabar
mačiau tas pievas. Jos prasideda tuoj už rugių, už tų dviejų beržų, kurie tarsi broliai — aukšti ir tiesūs — stovi palaukėje. Iš
ten sklido žmonių balsai, ten mačiau šmėžuojančias baltas moterų skareles ir šieno kūgius, kurie išsirikiavę leidosi į
pakalnę.
—
Na ar nebeskauda pirščiuko? — paklausė tėvas.
—
Nebeskauda,— atsakiau aš.— Jau užgijo.
—
Ar gera, kai nešu tave ant rankų? — vėl-paklausė tėvas.
—
Labai gera,— ištariau ir dar stipriau apkabinau jo kaklą.
Tėvas tarė:
—
O kai aš būsiu senas ir man sunku bus vaikščioti, o tu būsi jaunas ir stiprus, ar neši mane?
—
Nešiu, tėveli, nešiu,— iš visos širdies užtikrinau.
Tėvo bei motinos visada švelnios rankos.

Globojame vieni kitus
Tikslas: suprasti, kaip svarbu šeimoje rūpintis ir globoti vieniems kitus.
Užduotis:
Klasė pasiskirsto į kelias grupeles, joms skiriamos savarankiškos užduotys.
Mokiniai vaizduoja situacijas: • „Mama serga“; • „Rūpinuosi broliuku ir (ar) sesute“; • „Ginu
silpnesnį“.
Po vaidinimų kiekviena grupė papasakoja, apibendrina, ką norėjo pavaizduoti, kodėl, jų
nuomone, tai svarbu.

Šeima
VEIKLA 3-4 kl.
Tikslas: suprasti ir apibūdinti darnios šeimos bruožus.
Priemonės: nuotraukų (paveikslėlių) rinkinys.
Užduotis: mokiniai išsidalija nuotraukas, vaizduojančias grupeles.
Mažoje grupelėje ar poroje vaikai turėtų nuspręsti, ar žmonės nuotraukoje (paveikslėlyje) yra šeima, ar ne.
Vaikai sugrįžta į didelę grupę ir papasakoja, ką jie nusprendė.
Diskusija: • Kodėl nusprendėte, kad tai yra (nėra) šeima? • Ar gali žmonės, nesiejami kraujo ryšių, būti šeima?
Kodėl taip? Kodėl ne? • Kas yra šeima? Kas šeimoje svarbiausia?
Vaikai prieina prie išvados, kad šeimą gali sudaryti ne tik mama ir tėtis su vaikais. Šeima gali būti laikomi
žmonės, kurie gyvena kartu, yra artimai susiję, turi tokias pačias vertybes, rūpinasi vieni kitais, palaiko, supranta
ir padeda vieni kitiems
Filmas: https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJvDk-c
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Kokioje šeimoje aš norėčiau gyventi?
• VEIKLA 3-4 kl.

• Tikslai: 1. Suvokti, kas sieja šeimos narius.
• 2. Suprasti, kad šeimoje svarbiausia išklausymas, tarpusavio pagalba ir supratimas.
• Priemonės: popierius, flomasteriai, spalvoti pieštukai.

Užduotis: Vaikai pasiskirsto į grupeles po keturis. Kiekvienai grupei reikės popieriaus, pieštukų kiekvienam mokiniui.
Vaikai nupiešia savo šeimas, save vaizduodami centre, o šeimos narius – arčiau ar toliau nuo savęs, priklausomai nuo to,
kiek artimas vaiko ryšys su kiekvienu šeimos nariu.
Vaikai papasakoja apie savo šeimas. Vaikai paaiškina, kokį vaidmenį jų šeimos gyvenime kiekvienas šeimos narys atlieka
(dažniausiai ruošia maistą, eina į parduotuvę, su juo žaidžia, kreipiasi pagalbos, pataria ruošiant namų darbus, nuveža į
mokyklą ir pan.).
Diskusija: • Kokius pastebėjote šeimų skirtumus? Kokius panašumus?
• Kam reikalinga šeima? (Užrašykite atsakymus lentoje.)
• Kas šeimoje svarbiausia? Kodėl?

• Kokie santykiai šeimoje žmogų daro laimingą?
• Kaip galime šeimos nariui parodyti, kad jį mylime?
• Remiantis vaikų pasisakymais, apibendrinama, kas labiausiai, glaudžiausiai sieja šeimos narius.

II DALIS
LYTINIS
BRENDIMAS

Ką gali mano kūnas
• Veikla 1-2 kl.
• Tikslas: suvokti savo kūno unikalumą ir vertinti save kaip nepakartojamą kūrinį.

• Žaidimas: „Judesių grandinė“. Visi susėda ratu. Vienas vaikas (tarkime, Tomas) rodo kokią nors kūno dalį, pvz.,
ranką. Visi du kartus sako: Tomo ranka, Tomo ranka. Tada greta sėdintis vaikas (tarkime, Rūta) rodo kitą kūno
dalį – pvz., koją. Visi pakartoja: „Tomo ranka, Tomo ranka, Rūtos koja, Rūtos koja.“ Taip grandinė kuriama toliau.
• Priemonės: savo kūno „antrininkas“, kortelės su kūno dalių pavadinimais.
• Užduotis: mokiniai, pasiskirstę komandomis, rungtyniauja, kuri komanda greičiau ir teisingiau sudėlios
rodykles prie atitinkamų kūno dalių. https://www.purposegames.com/game/esu-toks-koks-esu-quiz
• Vaikas išsitraukia kortelę ,,Kūno dalis, pvz. ranka“. Paaiškina plačiau, iliustruojant pavyzdžiais, ką ta kūno dalis
gali daryti (pavyzdžiui, ranka – rašyti, krapštyti, glostyti ir t. t.; akis – matyti, mirksėti, užsimerkti ir t. t.).
• Diskusija: Mano kūno dalys, jų paskirtis. Kaip rūpintis savo kūnu? Kuo panašūs ir kuo skiriasi berniukų ir
mergaičių kūnai?
• Vaikai, mokytojo padedami, daro savo išvadas apie kūną ir jo galimybes.
• Filmukas: https://www.youtube.com/watch?v=hh26I-B4F-8

• https://www.youtube.com/watch?v=EXd8nBvsmnk

ANTAKIS AKIS NOSIS AUSIS KAKTA SKRUOSTAS BURNA SMAKRAS PLAUKAI BLAKSTIENOS

GALVA KAKLAS DELNAS PIRŠTAS RANKA ALKŪNĖ KRŪTINĖ NUGARA PILVAS KELIAS KOJA PĖDA PEČIAI

• Žaidimas – Išvardink daugiau. Žaidėjai sugalvoja paeiliui temą. Pvz.: miestai. Sugalvojama paeiliui raidė,
iš kurios turi prasidėti visi toliau vardijami miestų pavadinimai. Žaidėjas, kuris nebežino ką pasakyti,
gauna baudos tašką. Toliau kitas žaidėjas siūlo temą ir raidę. Paprastai, čia improvizuoti galime visaip.
Lavinama vaikų atmintis, mąstymas, dėmesio sukaupimas.
• Žaidimas – Atspėk, ką sugalvojau? Žaidėjas mintyse sugalvoja kokį nors ar daiktą, ar gyvūno, augalo
pavadinimą ir t.t. Sugalvojęs, žaidėjas garsiai pasako temą, pvz.: gyvūnai. Kiti žaidėjai turi užduoti paeiliui
po klausimą, o sugalvojęs žaidėjas turi atsakyti tik taip arba ne. Toliau žaidimą tęsia atspėjęs žaidėjas, jis
sugalvoja žodį ir garsiai pasako temą.

IŠ KUR AŠ ATSIRADAU?
Veikla 1 – 2 kl.
Tikslas: įgyti supratimą apie kūdikio gimimą ir globą.
Priemonės: mokinių atsineštos mažųjų broliukų, sesučių (naujagimių) arba savo pačių kūdikystės nuotraukos.
Filmukas Sunkus gandro darbas
https://www.youtube.com/watch?v=fYABMasH3kM
Diskusija: Kalbamasi apie tai, kad vaikelis gimsta tada, kai tėtis ir mama jo labai nori ir laukia. Jis užauga po
mamytės širdimi. Tėtis mamyte rūpinasi, ją prižiūri, o kai vaikelis turi gimti, nuveža į ligoninę. Ligoninėje mamytė
pagimdo labai mažą žmogutį, kuris valgo tik jos pieną (parodykime naujagimio, jį maitinančios motinos
nuotraukas). Iš pradžių mažylis nemoka nei kalbėti, nei vaikščioti. Tėtis padeda mamytei jį prižiūrėti, keičia
sauskelnes, veža jį į lauką ir t. t.
https://www.youtube.com/watch?v=AN7Lmlz3TTY
https://www.youtube.com/watch?v=o2R7xbzPqSY&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9
Pokalbis: vaikai pasakoja apie save: kada ir kur gimė; apie savo mažus broliukus ar sesytes: ką jie valgo, kaip
elgiasi, žaidžia ir t. t.; kaip jie patys padeda savo tėveliams prižiūrėti mažuosius broliukus ar sesutes (jei neturi, tai
kaip padės, kai turės).

Žmogaus gyvybės pradžia
Veikla 3-4 kl.
Tikslas: išsiaiškinti, kad mama ne tik maitina, prižiūri, bet ji ir dovanoja gyvybę.
Priemonės: nuotraukos: nėščios moters, negimusio kūdikio, mamos ir kūdikio, mamos ir
suaugusių vaikų.
Filmas: https://www.youtube.com/watch?v=AN7Lmlz3TTY
Vaikai kartu su mokytoju apžiūri nuotraukas, paveikslėlius, dalijasi įspūdžiais. Mokytojas,
rodydamas nėščios moters nuotrauką ar piešinį, aiškina, kad ši moteris bus mama. Ji laukiasi
kūdikio, kurį nešioja po širdimi. Būsimoji mama atrodo rami, laiminga ir susikaupusi. Ji tarsi
klausosi, kaip auga jos sūnelis ar dukrytė. Kaip užsimezga ir vystosi gyvybė moters įsčiose?
Filmas: https://www.youtube.com/watch?v=6GBmi6akFbM

Nuotraukos su
antrašte maketas

Dviejų paveikslėlių su aprašais maketas

Vaizdo aprašas

3 paveikslėlių su
aprašais maketas

4 paveikslėlių su aprašais
maketas

Vaizdo aprašas

