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Emocijos - tai kiekvieno žmogaus dalis. Jas reikšti pradedame nuo pat mažų dienų. Tačiau 

kada jas išmokstame valdyti, kaip mokomės, ar tikrai jas išmokstame? 

Pagrindiniai vaiko emociniai poreikiai yra: 

 Jaustis besąlygiškai mylimam 

 Jaustis saugiam 

 Jaustis reikšmingam 

 Jaustis gerbiamam 

 Jaustis priimtam 

 Jausti ryšį su kitais 

Žinome, kad jau trejų metų vaikai žaidžia žaidimus, kuriuose reikia dalintis žaislais, palaukti 

savo eilės, bendrauti vienas su kitu, bet tai ne visiems pavyksta ir mes juos turime mokyti. 

Darželyje emocijų sulaukiame įvairiausių, tad turime vaikus mokyti tinkamai reaguoti į esamą 

situaciją. 

Galima ištrepsėti pyktį, išpiešti nerimą, suplėšyti popieriaus lapą, pašokinėti. Duoti ir 

ramesnę veiklą: piešti, spalvinti piešinėlius, atlikti kvėpavimo pratimus. Su mažesniais vaikais 

vartyti knygutes, žiūrėti paveikslėlius ir atpažinti kuri emocija pavaizduota, parodyti savo veido 

mimika. Su didesniais vaikais - kas atsispindi pasakojime, ar skaitomame kūrinėlyje. Žaiskime su 

vaikais emocinius žaidimus, atlikime užduotis, vaidinkime, spėliokime emocijas, taip skatindamos 

vaikus jas atpažinti ir tinkamai išreikšti. 

Visada prisiminkime, kad vaikystėje įgyti įgūdžiai padės kuriant šiltus ir pagarbius 

santykius ateityje. Tad išlikime kantrios, ramios, jautrios ir sąmoningos. 

 

Metodinę priemonę sudaro užsiėmimai skirti: 

 Savitvardai 

 Atsakingų sprendimų priėmimui 

 Savimonei 

 Tarpusavio santykiams 

 Socialiniam sąmoningumui 

Savitvarda – gebėti valdyti savo emocijas, elgesį įvairiose situacijose. 

Atsakingų sprendimų priėmimas – gebėti spręsti problemines situacijas ir atsakingai 

priimti sprendimus.  

Savimonė – gebėti suvokti savo emocijas, įsijausti į kito būseną. 

Tarpusavio santykiai – gebėti geriau pažinti save ir draugus, palaikyti draugiškus 

tarpusavio santykius. 

Socialinis sąmoningumas -  gebėti įsijausti į kito žmogaus būseną, empatiškumą, 

atsakomybę už kitus. 

 

JŪRA STIKLINĖJE 

Užsiėmimo eiga: paimkite stiklinę vandens ir su vaikais pabandykite ,,sukurti“ jūrą: ramią, 

banguojančią ir audringą. Pasirinkite vietą, kurioje galima laistyti vandenį: lauke, prausykloje, virš 

kriauklės. Aptarkite, kad jausmai yra kaip jūra. Kartais jie būna vos juntami, o kartais atkreipia 

aplinkinių dėmesį, būna ir audringi ir nevaldomi. Pateikti klausimus: 

 Kas atsitinka, kai nevaldome savo jausmų? 

 Ką darome, kai nesusivaldome? 

 Kaip jaučiasi draugai? 

 Kokie tai dažniausiai jausmai? 

Akcentuokite, kad jausmai kaip jūros banga ateina netikėtai ir mums būna sunku susivaldyti. 

Norisi pabėgti ar pasielgti netinkamai (pvz. mušti draugą, nedraugauti, spjauti). Kol jausmų 



,,banga“ nurims, gali padėti skaičiavimas iki 10, vandens atsigėrimas, išmokti kvėpavimo pratimai 

ir pan. 

 

VIRVIŲ IŠPYNIMAS 

 

Užsiėmimo eiga: susiskirstome po 6 vaikus, vaikai sustoja ratu prie virvių galų ir jas tvirtai 

laiko viso užsiėmimo metu. Vaikai nepaleisdami virvės galo susipina, perlenda, perlipa, apsikeičia 

vietomis. Susipynusias virves reikia išpainioti. Nepaleisdami virvių iš rankų vaikai turi rasti 

tinkamus sprendimus ir virves išpainioti (pralįsti, pralipti, atsikeisti vietomis). Turi būti 3 

nesusipynusios virvės. 

Vaikai pasidalina mintimis, kaip patiko virves painioti, išpainioti. Kaip jautėsi, kokius 

jausmus atpažino (drąsa, pyktis, pasitikėjimas, džiaugsmas, ir pan.)? Ar kilo noras virvę paleisti, kai 

reikėjo rasti sprendimą? 

 

PABAIK SAKINĮ 

 

Užsiėmimo eiga: mokytojas pasirinktam vaikui pasako nebaigtą sakinį apie savijautą, o 

vaikas turi sakinį pabaigti.  

Pvz. ,,šiandien aš laimingas, nes...“,  

,,aš nemėgstu, kai...‘‘,  

,,man patinka...‘‘. 

 

KAMUOLIUKŲ NEŠIMAS 

Užsiėmimo eiga: vaikai susiskirsto poromis, kiekviena pora gauna popieriaus lapą, ant jo 

uždedamas kamuoliukas. Vaikų pora laikydama lapą iš abiejų pusių, turi nešti kamuoliuką iki 

pažymėtos vietos taip, kad jis nenukristų. Jei kamuoliukas nukrenta  nuo lap, jis vėl uždedamas 

atgal ir vaikai tęsia užduotį nuo tos vietos, kurioje kamuoliukas nukrito, kol pasiekia tikslą 

(pažymėta vietą). Po užsiėmimo pasidalinama kaip vaikai jautėsi, kokie jausmai kilo kai nukrisdavo 

kamuoliukas, ar norėjo skubėti, nebaigti užduoties. 

AŠ-ORO BALIONAS 

Užsiėmimo eiga: susėdame ratu, pasisveikiname su vaikais ir pristatome užduotį 

„Įsivaizduokime, kad esame oro balionai. Kartu įkvėpkime per nosį kuo daugiau oro ir lengvai 

iškvėpkime“. Veiksmą pakartokite kelis kartus. Tada padalinami pieštukai ir balionai vaikams. Visi 

prisipučia po vieną balioną, ir kai jie pripūsti, paprašome juos susprogdinti. Pateikiami klausimai: 

 Kas čia įvyko? 

 Kodėl balionas sprogo? 

 Kada jauteisi, kaip oro balionas? (tiesiog sprogsta iš pykčio) 

Tada vėl prisipučiame po balioną ir kalbame su vaikais, kaip išleisti orą iš baliono, kad 

nesprogtų. Jei vaikai pasiūlo, kad orą galima išleisti (jei nepasiūlo, tada mokytojas siūlo), visi 

stengiasi lėtai išleisti orą iš baliono. Stebėti išeinanti orą ir kaip keičiasi balionas. Aptariant 

klausiama: 

       Kuri situacija buvo malonesnė kai balionas sprogo, ar kai oras iš jo išėjo lėtai? 

Vėl vaikams pasiūloma tapti oro balionais, pro nosį įkvėpti kuo daugiau oro ir palengva jį 

iškvėpti, taip, kaip išleidžiant balioną. Paaiškinama, kad kai jausis pikti, įsivaizduoti, kad jie yra oro 

balionai, o kad nesprogtų, kelis kartus pakartoti šį pratimą. 

 

 

 

 

 



NESPALVOTI JAUSMAI 

 

Užsiėmimo eiga: pasiruošiame veidukus su jausmais „liūdna, svajoju, nerimauju, pykstu, 

bijau, džiaugiuosi“ ant vieno popieriaus lapo. 

Išdaliname vaikams lapus su veidukais – emocijomis, supažindiname kokie tai jausmai. 

Paaiškiname, kad jausti įvairius jausmus normalu, tik reikia mokėti juos tinkamai reikšti, kur ir kada 

galimas toks jausmas. Akcentuokime, kad visi jausmai reiškiami taip, kad nekenktum sau ir kitiems. 

Aptarkite užduotį pagal pateiktus klausimus: 

 Kaip jaučiasi šis veidukas – jausmiukas? 

 Kas jam galėjo nutikti? 

 O kas bus toliau? 

 Kas jam galėtų padėti išspręsti šią situaciją? 

 Ar kada taip jauteisi? 

 Kas padėjo pasijusti geriau? 

 Kaip galėtum padėti tam, kuris taip jaučiasi? 

 

SURASK IR ATPAŽINK 

 

Užsiėmimo eiga: pasiruošiame lengvą apklotą, skarelę, ramios muzikos. 

Skaičiuotės pagalba išrenkamas vienas vaikas, jam užrišamos akys. Skambant muzikai, kiti 

vaikai, ramiai vaikšto po grupę, stengdamiesi vienas kito nepaliesti. Sustabdoma muzika, visi vaikai 

atsitūpia ir nuleidžia galvas žemyn. Vienas vaikas apdengiamas apklotu. Vaikui, kuriam užrištos 

akys, nuimama skarelė ir jis turi atpažinti užklotą vaiką, jį liesdamas. Jei nepavyksta atpažinti, gali 

garsiai paklausti ,,Kas tu?”, paslėptas atsako vieną žodį ,,Aš“. Bandoma pažinti iš balso. Klausti 

galima kelis kartus. Pateikite klausimus: 

 Ar sunku buvo atpažinti pasislėpusį vaiką? 

 Iš ko pažinai pasislėpusį vaiką? 

 Kuo šis vaikas skiriasi nuo kitų? 

 Kokį komplimentą jam galėtum pasakyti? 

 Kaip galvoji, kaip jautėsi vaikas, esant po antklode? 

 

ŠVIESOFORAS 

 

Užsiėmimo eiga: pasisveikinama su vaikais, pristatoma užduotis: „Šiandien žaisime žaidimą 

– šviesoforas. Žaisdami mokysimės laikytis taisyklių, valdyti savo emocijas“. Vaikams sakoma, kad 

vienas vaikas bus šviesoforas, o visi kiti automobiliai. Žaidimo tikslas  – pereiti grupę, salę, ar kitą 

patalpą ir pasiekti šviesoforą nepažeidus taisyklių. Šviesoforas stovi vienoje pusėje, o automobiliai 

– kitoje. Aptariamos šviesoforo spalvos ir jų reikšmės, o tada nurodoma, kad šviesoforui pasakius 

,,žalia“ automobiliai pradeda mažais žingsneliais judėti link šviesoforo. Šviesoforui pasakius 

,,raudona‘‘ visi automobiliai turi nejudėti, o tada šviesoforas gali eiti patikrinti ar visi automobiliai 

laikosi taisyklių, tačiau tuo pačiu, neliesdamas automobilių, jis gali bandyti pralinksminti. Sujudėję 

automobiliai ar nesilaikantys taisyklių važiuoja į ,,garažą‘‘ – ant suolelio. Toliau tęsiamas žaidimas 

ir laimi tie, kurie pasiekia šviesoforą. 

Žaidimas žaidžiamas tol, kol visi automobiliai, besilaikantys taisyklių, pasieks šviesoforą. 

Galima pasidaryti šviesoforo spalvų korteles, tai vaikams bus suprantamiau. 

 

SPALVOTA NUOTAIKA 

 

Užsiėmimo eiga: kiekvienas grupės vaikas išsirenka vieną norimą spalvą ir nupiešia šios 

spalvos nuotaiką. Tada kiekvienas pristato savo piešinį ir trumpai apibūdina savo nuotaiką. 

Aptarkite, kad visi esame skirtingi ir kiekvienas jaučia ir įsivaizduoja viską skirtingai. 

 



 

JAUSMŲ VANDENYNAS 

 

Užsiėmimo eiga: pasiruošiame mini paveikslėlius su jausmais (linksmas, liūdnas, drąsus, 

susijaudinęs ir t.t.). Jei vaikų grupėje daug, susiskirstome grupelėmis. Vaikai ištraukia apverstus 

paveikslėlius su jausmu. Kiekviena grupelė turi po didelį popieriaus lapą. Mokytoja kuria istoriją: 

„Įsivaizduokime, kad šis popieriaus lapas yra didelis vandenynas. Nupieškite bangų. Šiame 

vandenyne daug salų, jose gyvena žmonės, kurie jaučia tik vieną jausmą. Vaikai išsirenka vietą ir 

priklijuoja. Mokytoja ima išlankstytą laivelį ir sako ,,šiame vandenyne plaukė laivelis, kuris nejautė 

jokių jausmų ir nusprendė aplankyti salas. Laivelis plaukia prie artimiausios salos ir klausia: kokius 

jausmus  jaučia šioje saloje gyvenantys žmonės (atsako tas vaikas kurio sala), o kaip jaučiasi 

žmogus šalia tokio žmogaus su tokiu jausmu (atsako tas pats vaikas arba padeda atsakyti kiti). 

Toliau galima leisti plauti patiems vaikams. Svarbu aplankyti visas salas ir kad sudalyvautų visi 

vaikai. 

 

AŠ GIRDŽIU SAVO DRAUGUS 

 

Užsiėmimo eiga: vaikai susėda ratu, mokytoja pasako, kad kursime vieną bendrą istoriją. 

Mokytoja pradeda istoriją vienu sakiniu: ,,Kartą gyveno mergaitė, kurios vardas buvo Julytė“, tada 

atsisuka į šalia sėdintį vaiką paprašo toliau tęsti pasakojimą. Taip kiekvienas vaikas prideda po savo 

istorijos dalį. Pabaigus istoriją galima paploti.  

Jei daug grupėje vaikų dalinkime į grupeles, kas nori ir pagal jūsų sumanymus. Aptarkite. 

 

AŠ TARP DRAUGŲ 

 

Užsiėmimo eiga: vaikai stovi ratu, laikydami rankas už nugaros. Išrenkamas vaikas į rato 

vidurį. Jam užrišamos akys. Vaikai perduoda kamuoliuką vienas kitam, kol vaikas viduryje pasako 

,,stop“. Vaikai turi neišsiduoti pas ką yra kamuoliukas, o stovintis viduryje įsižiūrėdamas į 

kiekvieną, turi atspėti pas ką yra kamuoliukas. Susitariame kiek kartu galima spėti. Vėliau, tas 

vaikas, pas kuri buvo kamuoliukas, stojasi į rato vidurį.  

 

ŠYPSENŲ DALINIMAS 

 

Užsiėmimo eiga: vaikai susėda ratu (skirstytis į mažesnes grupeles), pradedantis žaidimą 

vaikas atsisuka į šalia sėdintį vaiką ir ,,perduoda‘‘ jam šypseną. ,,Gavęs“ šypseną, vėl siunčia kitam 

vaikui, kol apkeliauja visą ratą. Tada siunčiama dar viena, vėliau dar viena šypsena, didinant tempą. 

(galima naudoti žaislo perdavimą). Aptariame. 

 

JAUSMŲ TRAUKINUKAS 

 

Užsiėmimo eiga: vaikai sustoja į eilę, vienas kitam už nugaros. Paskutinis vaikas eilėje 

nusisuka nuo visų ir sugalvoja jausmą, kuri mimika perteikia kitam vaikui, prieš tai palietęs draugo 

petį, kad atsisuktų. Taip kiekvienas vaikas ,,perduoda“ šalia stovinčiam tai, ką ,,gavo“ iš už jo 

esančio vaiko. Žaidimas žaidžiamas ,,sugedusio telefono“ principu. Baigus paprašoma paskutiniojo 

pasakyti, koks jausmas buvo perteiktas. Akcentuokime, kaip jausmas keitėsi, kaip vaikai suprato, 

kad tai toks ar toks jausmas. 

 

NUPIEŠK EMOCIJĄ 

 

Užsiėmimo eiga: reikalinga paruošti tuščiavidurius veidukų trafaretus, kur vaikai galėtų 

vėliau atlikti užduotį – nupiešti emocijas. 



Aptarti su vaikais emocijas: džiaugsmas, pyktis, liūdesys, baimė, nuostaba. Duokime 

pakalbėti kiekvienam vaikui.  

 Kodėl dažniausiai supykstate? 

 Ką darote, kai supykstate? 

 Kaip atpažįstame, kad žmogus džiaugiasi? 

Išsiaiškiname klausimų pagalbą ką vaikai žino apie emocijas. 

Tada vaikams padalinama veidukų trafaretai ir pasakoma, kad pradingo veido išraiškos ir 

vaikai turi padėti jas nupiešti. Atlikus užduotį klausiama: kokia tai emocija, kas buvo sunkiausia, 

lengviausia nupiešti? 

 

MANO JAUSMAI 

 

Užsiėmimo eiga: vaikai sėdi ratu, aptarkite kokius jausmus jie žino, atpažįsta. Pasakykite, 

kad naudosime grupėje esantį kauliuką su emocijomis. Metam kauliuką ir įvardiname jausmą ir 

parodome veido mimika.  

Galima naudoti ir emocijų korteles, jas traukiam iš dėžutės ir įvardiname. Klauskime vaikų 

kada jautė šį jausmą, buvo malonu ar ne, kas gali padėti. 

 

PASIKALBĖKIME 

 

Užsiėmimo eiga: vaikai sėdi ratu. Mokytojas sako:  

 ,,Aš šiandien laimingas, nes...“ 

 ,,Aš šiandien liūdnas, nes...“ 

 ,,Aš šiandien džiaugiuosi, nes...“ 

 ,,Aš šiandien susirūpinęs, nes...‘‘ 

 ,,Aš šiandien linksmas, nes...“ 

Vaikai pabaigia pateiktą mokytojo sakinį. 

 

KAIP MATAU SAVE 

 

Užsiėmimo eiga: užduokite klausimus vaikams, tegul jie visi kartu pasakoja ir vaizduoja: 

 Pakelkite ranką kurie jautėtės pikti (aptarkite, kad visi kartais supykstame ir normalu 

pikti) 

 Parodykite savo veidu, kūnu, kaip jūs atrodote, kai jaučiatės supykę 

 Kokie dalykai sukelia pyktį? 

 Aš jaučiausi piktas, kai ... 

 Kas vyksta kūnuose, kai supykstame? 

 Kai pykstu (širdis plaka greičiau, karšta, raudonuoju, noriu rėkti) 

Tegul vaikai parodo piktą veidą, balsą, kūną. Turėkite veidrodį (dėl patogumo grupelėmis) ir 

parodykite, kaip atrodo jų pikta išraiška. 

 

ATSPĖK EMOCIJAS 

 

Užsiėmimo eiga: išdėstytos kortelės su emocijomis, vaikai ima kortelę, įvardina emociją ir 

pavaizduoja veido išraiška. 

 

DRAUGIŠKAS KAMUOLYS 

 

Užsiėmimo eiga: vaikai stovi ratu ir pakaitomis meta kamuolį vienas kitam. Tada pasiūloma 

mesti kamuolį tam su kuo nori žaisti, vartyti knygutes. Iškilus problemai diskutuojame, kaip 

išspręsti. 



PRIIMK Į RATĄ 

 

Užsiėmimo eiga: vaikai sudaro ratą, skaičiuotės pagalba išrenkamas vaikas kuris bus už rato. 

Išrinktas vaikas nori patekti į ratą. Jei nepavyksta patekti, visi sprendžiame ką reikia daryti.  

 

DRAUGIŠKAS PIEŠINYS 

 

Užsiėmimo eiga: pasakoma, kad piešime draugystės piešinį. Pradeda piešti vienas vaikas, tol 

kol nupiešia visi. Tada kiekvienas pasakoja ką nupiešė, kokios emocijos tuo metu buvo. 

 

JAUSMŲ KAMUOLIUKAS 

 

Užsiėmimo eiga: paruošta siūlų kamuoliukai, vaikams pasiūloma pasiimti siūlų 

kamuoliukus ir pradėti vynioti naują kamuoliuką. Kamuoliukas stebuklingas – padeda nusiraminti, 

nebepykti. 

 

NURAMINK DRAUGĄ 

 

Užsiėmimo eiga: vaikutis turi minkštą mažą žaislą.  

Pvz. galima sakyti „pateko į bėdą šuniukas, susipyko su draugu. Ką galima padaryti, kad 

būtų geriau: paglostyti, pakalbinti, pasakyti gerų žodžių?“ 

 

JŪRA 

 

Užsiėmimo eiga: vaikai atsigula ant kilimo, groja rami muzika „įsivaizduokime, kad tai jūra. 

Nusiraminkime, pasvajokime“. 

 

EMOCIJŲ PIEŠIMAS 

 

Užsiėmimo eiga: vaikai pasiima popieriaus lapelius ir piešia savo emocijas. Nupiešus 

aptaria. 

 

JAUSMIUKAI 

 

Užsiėmimo eiga: vaikai pasirenka jausmų korteles arba mini jausmų pagalvėles.  

Pvz. linksmas, liūdnas, nusiminęs ir t.t., bando žaisti, kuria siužetą, stebėti žaidžiančius 

vaikus. Jei reikalinga diskutuoja pagal siužetą. 

 

ŽAISLAS - STAIGMENA 

 

Užsiėmimo eiga: reikalinga spalvinga dėžė ar maišelis, juose sudėti vaikams nematyti 

žaislai. Vaikas traukia žaislą ir bando pavaizduoti, ar sugalvoti veido išraišką, ją įvardinti. 

 

KOKIA TAI EMOCIJA 

 

Užsiėmimo eiga: sudėti emocijų paveikslėliai, vaikas ištraukia, parodo visiems grupės 

vaikams. Tada vaikas įvardina emociją, o mokytojas pagal emociją pasiūlo: būti linksmais, piktais, 

kaip  kiškis, kaip kačiukas, kuris mato šuniuką, laimingas, kaip turintis mėgstamą žaislą ir t.t. (pagal 

tai kokius turite emocijų paveikslėlius ir kaip sugalvojate). 

 

 

 



NUOTAIKA 

 

Užsiėmimo eiga: vaikai stovi ratuku, mokytojas meta kamuolį ir įvardina nuotaiką, o vaikas 

meta kamuolį atgal ir sako priešingai: linksma-liūdnas, tylus-rėkiantis, susirūpinęs-padedantis, 

gražus-baisus. 

 

LINKĖJIMŲ ŠULINYS 

 

Užsiėmimo eiga: vaikai sėdi ratu ir sako draugui linkėjimus. Mokytoja užrašo ir kiekvieną 

savaitės dieną perskaito vaikams ką buvo palinkėję draugui.  

 

JAUSMŲ DĖLIONĖ 

 

Užsiėmimo eiga: turėti pasigamintą dėlionę pagal savo sumanymą. Vaikai suranda jausmų 

dėlionės detalę, deda ir garsiai įvardina kokia tai emocija. 

 

KAULIUKAS SU EMOCIJOMIS 

 

Užsiėmimo eiga: vaikai sėdi ratu ir ridena iš eilės kubą – kauliuką, pavaizduoja emociją. 

Aptariama, kurią emociją, buvo sunkiausia pavaizduoti, o kurią lengviausia, kodėl? 

 

EMOCIUKAI GAMTOJE 

 

Užsiėmimo eiga: šį žaidimą panaudoti pagal metų laikus ir mokytojos kūrybiškumą. 

Imame priemones kokias turime pvz: morkos, agurkai, obuoliai, kaštonai, kankorėžiai 

ir pan. ir kuriame emocijas kartu su vaiku. Aptariame. 

 

DĖLIONĖ 

 

Užsiėmimo eiga: paruoštos priemonės – veidų kontūrai, veido dalys: akys atmerktos, 

užmerktos, antakiai, nosys, įvairių formų lūpos. Ant veido kontūrų vaikai sudėlioja įvairias 

emocijas (linksmas, liūdnas, drovus, susirūpinęs ir t.t). Įvardina. 

 

LINKSMA VEIDELIŲ KNYGELĖ 

 

Užsiėmimo eiga: vaikai išsikerpa paveikslėlius, ar nusipiešia veidukus ir pasigamina 

emocijų knygelę. Vaikai vartydami gali improvizuoti, kurti pasakojimus, dalintis pastebėjimais. 

Visada su vaikais aptarti. 

 

SAULĖS SPINDULĖLIS 

 

Užsiėmimo eiga: mokytoja kuria istoriją ,,pro lango kraštelį atbėgo mažas, mažas saulės 

spindulėlis ir nusišypsojo“. Tada duodame vaikams nupieštus nuotaikų balionėlius (viena pusė 

šypsosi, kita liūdna).Vaikų paprašoma parodyti, kokia šiandien nuotaika, įvardinti ir pasakyti kodėl 

aš šypsausi ar liūdžiu. 

 

SURASK EMOCIJĄ 

 

Užsiėmimo eiga: kartu su vaikais ieškokite įvairių emocijų žurnaluose, knygose, 

lankstinukuose, aptarkite skirtingas veido išraiškas, akis, lūpas, nepamirškite aptarti situacijų, 

kuriose jaučiamės vienaip, ar kitaip. 

 



 

DŽIAUGSMO KREPŠYS 

 

Užsiėmimo eiga: su vaikais sugalvokite, kaip gaminsime krepšį. Pasigaminus krepšį 

sudedame daiktus, kurie yra grupėje, o gal vaikai pasiūlys atnešti ir padovanoti daiktų grupei. Tada 

kai vaikas būna grupėje liūdnas iš krepšio traukiame kas mus džiugina. 

Visada aptarkite. 


