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EDUKACIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas 

• Domėtis ir gilintis apie 
vaikų teises ir pareigas.

Uždaviniai 

• Suteikti žinių apie vaiko teises 
ir pareigas.

• Formuoti teisingą nuostatą 
tolerancijai be 
diskriminacijos įvairios odos 
spalvos, lyties, kalbos, 
įgalumo, religijos vaikams.



VEIKLOS 

• 1 veikla:  Diskusija „Kas yra vaikų teisės ir pareigos“ 
2022 03 03

• 2 veikla: Kūrybinė veikla „Mano teisės ir pareigos“  2022 
03 07

• 3 veikla: Diskusija „ Kas yra tolerancija“ 2022 03 10

• 4 veikla: Vaidybinė veikla „Draugystė“ 2022 03 15

• 5 veikla: Kūrybinė veikla „ Mes už taiką” 2022 03 17



1 veikla-diskusija:  
„Kas yra 
vaiko teisės ir 
pareigos“

Vaikų mintys:  

• Tija: sužinojau, kad tos teisės -tai, kad aš augčiau sveika, 
saugi ir draugiška.

• Karolis: Supratau, kad teisės ir pareigos, kai laikaisi 
visokių taisyklių.

• Melita : reikia rūpintis gamta, gyvūnais, padėti 
mažesniems ir neskriausti.

• Augustas: mane tėvai myli, bet ir aš turiu padėti jiems ir 
gerbti.

• Tėja: privalau gerbti visokius žmones, draugauti su 
visokiais vaikais ir gerbti.

• Tauras: pareigų reikia laikytis ir namuose.

Vaikų atradimai:  

• Džiaugiasi, kad daug 
sužinojo apie vaikų teises 
ir pareigas.

• Mes esame lietuviai ir 
privalome mylėti savo 
Lietuvą.

• Turi teisę būti kitokiais ir 
pareiga draugauti su 
kitokiais vaikais.



1 veikla-diskusija: 
„Kas yra vaikų 
teisės ir pareigos“

Pokalbis su ugdytiniais kokias 
teises ir pareigas žino, kam jos 
reikalingos. 

Aiškinosi, kokios teisės ir 
pareigos yra mūsų grupėje  ir 
kokių pareigų turi namuose.



2 kūrybinė veikla:
,,Mano teisės ir 
pareigos“

Vaikų mintys:  

Gabija: gerbiu ir myliu Lietuvą ir savo šeimą.

Tauras: neskriausi kitų, jei skriaudžia- prašyti pagalbos.

Tautvydas: gerbiu ir padedu neįgaliesiems.

Augustas: Turiu daug mokytis ir išmokti skaityti.

Vaikų atradimai, rezultatai:

• Teisės turi pareigas.

• Pareigų reikia laikytis ir 
namuose.



2 kūrybinė veikla
„Mano teisės ir 
pareigos“

Aprašymas

Vaikai piešė, kokios teisės 
ir pareigos jiems svarbios.



3 veikla - diskusija
„Kas yra tolerancija“  

Vaikų mintys: 
• Augustas: reikia dirbi visokius darbus, o 

jei mergaitei nesiseka – padėti.  

• Tautvydas: musulmonai neleidžia 
žmonoms išeiti iš namų, dirbti – tai labai 
blogai.

• Tėja: žydai vaikšto su ilgais plaukais prie 
ausų.

• Gabija: reikia gerbti ir padėti vežimėlyje 
sėdintiems žmonės įvažiuoti kur nors.

• Kamilė: akliesiems labai sunku, nes 
nemato ir reikia padėti – būti jų akys.

• Negalima tyčiotis ar negražiai kalbėti apie 
kitokius žmones.

Vaikų atradimai, rezultatai:

• Reikia gerbti visokius žmones.

• Nereikia skirstyti vyriškų ir 
moteriškų darbų.

• Pasaulyje yra juodaodžių, 
raudonodžių, geltonodžių žmonių.



3 veikla- diskusija 
„Kas yra tolerancija

Aprašymas

Vaikai piešė, kaip kas 
supranta toleranciją. 
Aptarėme , ką pavaizdavo 
ir kuo galime vinas kitam 
tolerantiškai padėti.



4 vaidybinė veikla 
„Draugystė“

Aprašymas

Paslaptingame siuntinyje buvo 
daiktai, kurių vaikai nežinojo. 
Tai įvairių religijų drabužiai ir 
atributika. Aiškinomės, kas tai 
ir rengėmės, 
eksperimentavome. Vaikai 
sugalvojo žaidimą „Draugystė‘. 



4 vaidybinė veikla
„Draugystė“  

Vaikų mintys: 

• Tauras: man taip patiko persirengti. 
Pasijutau kaip turtuolis.

Vaikų atradimai, rezultatai:

• sužinojo, kokios yra pagrindinės 
religijos.

• susipažino su šių religijų būdinga 
apranga ir aksesuarais.

• Vaidindami suprato, kad galima 
gerbti , draugauti ir su visai skirtingų 
religijų žmonėmis. 



5 Kūrybinė veikla 
„ Mes už taiką”

Aprašymas

Vaikai spalvino įvairių tautų 
drabužiais apsirengusius 
vaikus, diskutavo, kokių 
spalvų, raštų, modelių yra 
drabužiai. Diskutavo kokių 
tautų žmonės kaip rengiasi. 
Išsikirpę įvairių tautų 
atstovus, apjuosė jais žemės 
rutulį. 



5 Kūrybinė veikla

„ Mes už taiką“

Vaikų mintys:
Adas- ,,Kaip keistai apvynioti 
kitų žmonių drabužiai” .
Ieva - ,,Man patinka karūnos, 
kodėl mes nenešiojame 
karūnų?”
Gustas- ,,yra vyrų kitose šalyse 
kurie dėvi sijonus, nes jiems taip 
patogu ir gražu”.

Vaikų atradimai, rezultatai:

• Pastebėjo kokie spalvingi kitų tautų drabužiai.

• Suprato, kad žmonėms patinka visai kitokie 
drabužiai, nei gali patikti mums.

• Nesvarbu kaip mes atrodome ar rengiamės, 
mes visi esame šios žemės žmonės.



Refleksija 

• Šios veiklos buvo skirtos vaikų socialinei kompetencijai 
ugdyti. 

• Vaikai sužinojo,  kokios  vaikų teisės, kad yra ir  teisės ir 
pareigos. 

• Ugdėsi nuostatą būti tolerantiškiems, diskretiškiems kitaip 
atrodantiems žmonėms. Neskirstyti į blogus ir gerus, gražius 
ir negražius.

• Išmoko puoselėti draugiškus santykius visiems, nesvarbu 
kaip jie atrodo.


