
„Kiekviename žmoguje yra Saulė, 
tik leiskit jai šviesti. (Sokratas) “ 

2021 spalis

„Bangelė ant bangos“ - Klaipėdos l/d „Bangelė“

Projektas „Sveikas visus metus 2021“



Kiekvienas turime 
savyje po saulę, 
tik pas visus ji 
skirtingai 
„šviečia“....O kaip 
smagu pasidalinti 
ja su draugu...



Susitikimas su 

Kimochio Debesėliu:
-Debesėlis mėgsta pilką 
spalvą, - o kokia spalva 

tau  mėgstama?
- Debesėlis turi du 

veidukus - linksmą ir 
liūdną,- o koks tu?



Praktinė užduotis 
„Emocijų saulutė“ -
kiekvienas vaikas 
įvardijo savo  emociją 
ir ėmė iš dėžučių 
nuotaikų veidukus. 
Mūsų visų emocijos 
virto saulės 
spinduliukais. Nors 
emocijos skirtingos, 
bet saulytė buvo šilta 
ir linksma.



Nusiraminimo pratimai: 
„Penkių pirštų kvėpavimo 

pratimas“, 

„Skaičiavimas atbuline 
tvarka“.

Veiklų tikslas-padėti 
vaikams suprasti, kad yra 
normalu mėgti skirtingas 
spalvas, turėti skirtingas 

idėjas, skirtingus jausmus...



Rytinė mankšta “Sugalvosiu pats”

• Tikslas: sukurti vaikams galimybę
patiems organizuoti bei kurti
rytines mankštas grupėse.

Veiklos metu vaikams buvo
leidžiama patiems pasirinkti
inventorių, kuris buvo po ranka.
Vaikai naudojo kėdutes, kaladėles,
kreidą, žaislus, virves,
konstruktorius…

• Šios veiklos padėjo atsiskleisti
kiekvieno vaiko iniciatyvumui,
individualumui bei unikalumui.



Kiekvienas yra išskirtinis ir nepakartojamas.

Kiekvienas turi talentą, tik reikia padėti jį atskleisti.

Susipažinkite, čia mūsų Markas: judrus, 
protingas, žingeidus, bet tuo pačiu labai santurus 
ir kuklus. Per sportinę veiklą niekuo neišsiskyrė 
iš kitų vaikų. Mes taip galvojome, kol... 



Markas nebuvo pakviestas sudalyvauti nekontaktinio 
regbio varžybose, kurios vyko Kaune. Iš visos Klaipėdos 
komandos, kurią sudarė 60 vaikų, jis buvo 
jauniausias. Per varžybas Marko komandai teko 
rungtyniauti ir su dvigubai vyresniais vaikais, bet jis 
visai neišsigando... Atvirkščiai, pamatėme kitą Marką –
užsispyrusi, drąsų, siekiančio bendro komandos tikslo. 
Po šitų regbio varžybų, kurios Markui buvo pirmos, jis 
tapo tikra renginio žvaigžde - sulaukė daug pagirymų, 
kvietimų iš trenerių bei vaikų. Niekas negalėjo patikėti, 
kad toks iš pirmo žvilgsnio paprastas mažas berniukas 
turi tikrai ypatingų gebėjimų. 



„Žuvelių“ grupės vaikučiai kviečia prisijungti prie
GERUMO AKCIJOS „Pasidalink maisteliu su beglobiais
gyvūnėliais“.

Būkime vieningi ir rūpinkimės silpnesniais už save!!!

Kiekviename yra gėrio krislelis -



Gerąja patirtimi dalijosi mokytojos:
Giedrė; 

Ala; 
Lina; 

Svetlana; 

Pristatymą kūrė: pavaduotoja ugdymui Laura 


