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„Esu tolerantiškas“

Aktualumas:

Labai dažnai ugdymo įstaigoje susiduriama su negebėjimu suvokti ir pripažinti, kad 

kitų ypatybių turintis žmogus nėra blogesnis, žemesnis, menkesnis. Tėvams ir 

pedagogams rūpi, kad vaikai kuo anksčiau – dar ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame amžiuje – išsiugdytų nuostatas, neleidžiančias šiam reiškiniui 

klestėti. Kuo ankščiau ugdytiniai supras ir žinos apie toleranciją, suvoks jos reikšmę ir 

esmę, tuo daugiau tolerancijos bus mūsų visuomenėje.



Tikslas:

Ugdyti pozityvius vaikų bendravimo būdus, pagarbą kitokiems žmonėms, užkirsti

kelią priekabiavimui ir patyčioms, gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą, skatinti

pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio ir vaikų bei suaugusiųjų santykius.

Uždaviniai:

• Supažindinti vaikus su tolerancijos samprata.

• Formuoti teigiamą nuostatą į skirtingų ypatybių turinčius žmones.

• Užsiėmimų metu mokytis būti tolerantiškiems.

• Taikant vaidybinę veiklą mokyti vaikus, kaip galima būti tolerantiškiems .

• Per meninę veiklą gvildenti draugystės ir bendravimo temas.

• Siekti geresnių tarpusavio santykių darželyje.

Dalyviai: Kauno lopšelio – darželio „Pasaka“  „Batuoto katino“, „Saulutės“, „Undinėlės“ grupių 

ugdytiniai.



• 1 veikla. „Tolerancijos vėrinys“ - Kūrybinė – meninė veikla  2022-03-07

• 2 veikla. „Saulėgrąžos žiedas – taikos simbolis“ - Meninė veikla – 2022-03-09

• 3 veikla. „Kaip Batuotas katinas Lietuvą išgelbėjo“ - Spektaklis 2022-03-10

• 4 veikla. „Mažųjų draugiada“ – Viktorina su integruotais STEAM elementais 

2022-03-15.

Vykdytos veiklos



„Tolerancijos vėrinys“

Tikslas: 

• Supažindinti ugdytinius su tolerancijos

samprata. Ugdyti tolerantiškumą, puoselėti

tradicines vertybes: pareigą, pagarbą, ištikimybę,

pakantumą, supratingumą ir atjautą.

Uždaviniai:

• 1. Sukurti bendrą grupės tolerancijos
vėrinį

• 2. Lavinti smulkiąją motoriką,
kūrybinius ir meninius gebėjimus,
socialinius įgūdžius.

• 3. Skatinti draugiškus tarpusavio
santykius.

Vaikų mintys:

Ieva 6 m.: „Kai draugas verkia – reikia apkabinti“.

Viktorija 6 m.: „Jei draugui liūdna – reikia su juo

žaisti“.

Justas 6 m.: „Draugauti – tai kartu žaisti, piešti“.



„Tolerancijos vėrinys“
Ugdytiniams buvo pristatyta

Tolerancijos samprata. Vaikai buvo

įtraukti į pokalbį - diskusiją apie

vertybes, pareigą, pagarbą, ištikimybę,

pakantumą, supratingumą ir atjautą.

Veiklą vainikavo bendras kūrybinis

darbas – Tolerancijos vėrinys. Šios

veiklos metu vaikai įsitikino, kad

skirtingi žmonės, kaip ir šios juostelės,

yra ypatingai svarbūs bendrystėje.

Kūrybos procese vaikai patyrė

atradimo, bendrumo ir

bendradarbiavimo jausmą, daug džiugių

emocijų.



„Saulėgrąžos žiedas –
taikos simbolis“

Tikslas:

Sukurti saulėgrąžos žiedą,
pademonstruoti solidarumą Ukrainos
vaikams, padovanoti šį žiedą Danilui ir
Sofijai.

Uždaviniai:

• Per meninę veiklą ugdyti
draugiškumą, bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžius.

• Pokalbių metu mokytis išklausyti ir
priimti kito nuomonę, priimti
kitaip mąstantį, atrodantį, kalbantį.



„Saulėgrąžos žiedas –
taikos simbolis“

Veiklos metu vaikai buvo supažindinti
su Tolerancijos samprata. Kadangi
grupę papildė ukrainiečių kilmės
vaikai, atsirado puiki proga parodyti
meilę, rūpestį, draugiškumą,
solidarumą.

Gaminome Ukrainos simbolius
„Saulėgrąžas“, kurias, su
nuoširdžiausiais vaikų linkėjimais,
įteikėme naujiesiems grupės
draugams.



„Kaip Batuotas katinas Lietuvą išgelbėjo“

Tikslas: 

Kūrybiškai paminėti Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Uždaviniai:

• Ugdyti pilietiškumą ir pagarbą 

Tėvynei, šeimai, draugui.

Vaikų atradimai, rezultatai:

• 1. Kūrybinės ir meninės raiškos 
džiaugsmas.

• 2. Pasididžiavimas savo atrastais 
gebėjimais. Atskleisti talentai.

• 3. Atrasta komandinio darbo svarba 
kokybiškam rezultatui pasiekti.



„Kaip Batuotas katinas Lietuvą išgelbėjo“

Spektaklio režisieriai ir aktoriai
„Batuoto katino“ grupės
ugdytiniai.

Vaidinimas pastatytas pagal
vaikų sukurtą pasaką, skirtą
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti.
Renginio metu vaikai į kūrybinę
veiklą įtraukė darželio
bendruomenę – šoko, dainavo,
išgyveno daug teigiamų emocijų.



„Kaip Batuotas katinas Lietuvą išgelbėjo“



„Kaip Batuotas katinas Lietuvą išgelbėjo“



„Mažųjų draugiada“
Tikslas:

Skatinti draugišką tarpusavio bendravimą,

bendradarbiavimą bei toleranciją kito

žmogaus atžvilgiu.

Uždaviniai:

• Supažindinti vaikus su tolerancijos

samprata.

• Ugdyti bendravimo ir

bendradarbiavimo įgūdžius.

• Siekti geresnių tarpusavio santykių

grupėje.



„Mažųjų draugiada“
„Batuoto katino“ gr. vaikai buvo
pakviesti į „Mažųjų draugiadą“.

Vaikai buvo suskirstyti į komandas.
Užsiėmimo metu buvo pateiktos
užduotys:

• Sukurti savo komandos draugystės šūkį.

• Komandoje, naudojant korteles, kuriose
pavaizduotos emocijos, atpažinti jas,
įvardinti ir vaidinant perteikti kitų
komandų nariams.

• Pagal pavaizduotą pavyzdį, pastatyti
identišką kaladėlių statinį.

• Iš pateiktų raidžių, skiemenų sudėlioti
žodžius – MEILĖ, AČIŪ, DRAUGAS.

• STEAM VEIKLA – baliono pūtimas
kitaip.



„Mažųjų draugiada“

Apibendrinimas 

Veiklos metu vaikai patyrė daug puikių 

emocijų. Visos užduotys buvo atliekamos 

nuoširdžiai, o svarbiausia bendradarbiaujant 

su kitais komandos nariais. Vaikai dar kartą 

įsitikino, kad aukščiausi rezultatai yra 

pasiekiami sklandaus komandinio darbo dėka.

Vaikų atradimai, rezultatai:

Vaikų mintys:

Komandų draugystės šūkiai:

• „Draugystė – rojus“

• „Draugystė be pykčio“

• „Draugystė – dalinuosi ką turiu“

• „Draugystė visiems“

•



Bendra visų veiklų refleksija 

• Organizuojamose veiklose vaikai atliko įdomias ir prasmingas užduotis. Drauge ugdė

savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą. Ugdė gebėjimą draugiškai ir mandagiai

bendrauti, bendradarbiauti, pastebėti šalia esantį. Stiprinome santykius su bendraamžiais,

santykius su mokytojais, tolerancijos jausmus.

• Aktyvios veiklos skatino gerą emocinę vaikų savijautą bei pasitikėjimą savimi. Nors pradžioje

ne visi jautėsi drąsiai, bet veikloms įsibėgėjus, gera nuotaika, užsidegimas užliejo visus

ugdytinius. Buvo gera stebėti kaip vaikai vieni kitus palaiko, tai galime spręsti iš pasisakymo,

refleksijos metu: „Smagu darželyje sutikti daug draugų“.


