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AMŽIUS 3–6 metų vaikai 
VERTYBĖS Atsakomybė 

PRIEMONĖS Veiksmų lentelė 
LAIKAS 30 min.  
GRUPĖS DYDIS 5–20 vaikų  

TIKSLAI 
Išsiaiškinti veiksmus, kurie atspindi atsakomybę 
Padėti suprasti atsakomybės sąvoką 

METODAI  Dialogas, diskusija, žaidimas 
AUTORIUS PRŠC  
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ĮGYVENDINIMO ŽINGSNIAI 
 

Atsakomybė ugdoma žingsnis po žingsnio. Pasak psichologų, vaikui labai svarbu 
suvokti atsakomybę, nes tai reiškia savojo „aš“ suvokimą, jausmus ir gebėjimą spręsti savo 
problemas. Be to, vaikystėje išmokęs būti atsakingu ir suaugęs žmogus suvoks atsakomybę 
kaip laisvę veikti ir savarankiškai priimti sprendimus. 

Todėl atsakomybę reikia ugdyti ankstyvame amžiuje. Pirmieji atsakomybės ugdymo 
žingsniai galėtų būti kambarinių augalų laistymas ar augintinio priežiūra. Kai vaikas yra 
mažas, jis turi atsakomybe už augalo ar naminio gyvūnėlio priežiūrą dalytis su kitais šeimos 
nariais. 

 
1 žingsnis 
 
Mokytojas paprašo vaikų susėsti ratu ir pakelti ranką, kai jie norės atsakyti į klausimus. 
 
Mokytojas vaikų klausia.  
 
Kas namuose turi augalų ar augintinių? Kokių? 
Kas neturi, bet norėtų turėti? 
Kodėl tėvai nenori pirkti augintinio? 
 
Jei vaikai jau turi augintinį, paklauskite, kas ir kaip juo rūpinasi. 
Kai vaikas nori namuose laikyti augintinį (šuniuką, katę, žiurkėną, papūgą) ir prašo tėvų jį 
nusipirkti, kas turi prisiimti atsakomybę už būsimą augintinį? Vaikai ar tėvai? 
Jei vaikai atsako, kad jų tėvai rūpinasi augintiniais, tada vaikų klausiama, ar jie patys gali 
prižiūrėti gyvūnus? 
Ką vaikai turi daryti prižiūrėdami naminį gyvūną? 
Mokytojas paaiškina vaikams, kad jie taip pat gali padėti prižiūrėti augintinius ir pasidalyti su 
tėvais atsakomybe už gyvūną. 
 
2 žingsnis 
 
Mokytojas suskirsto vaikus į tris grupes (pavyzdžiui, skaičiuodamas: pirmas, antras, trečias. 
Visos grupės susirenka skirtingose erdvėse. Vaikams įteikiamos kortelės su paveikslėliais 
ir paaiškinama, kad jie pasitardami grupėje turi sudėlioti paveikslėlius. Vaikai  turi nuspręsti, 
kaip atrodo dienos režimas, kai turite augintinį. Jei vaikai mano, kad jie vieni negali prisiimti 
visos atsakomybės už šuniuką (pavyzdžiui, išvesti pasivaikščioti), jie šalia šuniuko 
pasivaikščiojimo kortelės turi padėti JOKER. JOKER kortelė reiškia, kad vaikai turi 
konsultuotis su kitais šeimos nariais ir dalytis atsakomybe. 
 
Vedėjas pabrėžia, kad visi grupės vaikai yra atsakingi už užduoties atlikimą, todėl jiems 
reikia aptarti, kurią kortelę kur padėti. 
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JOKER kortelė 
 
 
 

 
 
https://www.freepik.com/premium-vector/happy-family-sitting-sofa_3220889.htm 
 

3 žingsnis 

Kai vaikai išdėsto paveikslėlius, mokytojas kviečia palyginti komandų darbą ir aptarti atliktos 
užduoties skirtumus. 
Ar grupei buvo sunku susitarti dėl kortelių išdėstymo tvarkos ir nuspręsti, kada dėti JOKER 
kortelę? 
Ar visi grupės vaikai išsakė savo nuomonę ir prisiėmė atsakomybę už atliekamą užduotį? 

https://www.freepik.com/premium-vector/happy-family-sitting-sofa_3220889.htm
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Kaip manote, ar įmanoma šeimoje susitarti dėl atsakomybės už šuniuko (ar kito augintinio) 
šėrimą ir išvedimą pasivaikščioti, šukavimą ir maudymą? 
 
 

REFLEKSIJA 
 

PASTEBĖTAS 
ELGESYS 

TAIP NE KOMENTARAI 

Vaikai suprato 
atsakomybę už 
komandos narį 

   

Vaikai suprato, kas yra 
atsakomybė 

   

Vaikai suprato 
atsakomybę už visą 
komandą 

   

Vaikams vis dar reikia 
šiek tiek padėti bandant 
suprasti atsakomybės 
prasmę 

   

Atlikdami užduotis 
komandoje vaikai 
nesuprato atsakomybės 
svarbos 

   

 

  

Norėdami pasiekti taiką, mokykite ramybės. 
Popiežius Jonas Paulius II 

 
 

 
 

 

Patarimai mokytojams 
(savistaba)  

 
Primink sau, kad tu nesi tavo mintys. Kai tik tavo 

galvoje kyla neigiama mintis, paprasčiausiai priimk ją 
kaip mintį ar jausmą ir eik toliau. Tu nesigaili savęs, 
nesi nepasitikėjimas savimi ar pyktis. Tu esi atskiras 
nuo savo minčių, o jos – nuo tavęs, tad kam gi prie jų 

sustoti? 
 

 


