
 

 

Taikus švietimas patyčių prevencijai vaikystėje 

„Erasmus+“ projektas Nr. 2019-1-DE01-KA202-006124 
 

 

IO3 - PEEC Metodinių priemonių rinkinys Atsisakymas 
Šis projektas yra finansuojamas Europos Komisijos. Publikacijoje pateikiama 

autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už 
informaciją panaudotą šiame leidinyje. 

 

 

 

Mokėkime laukti: kas pirmas pasieks vėliavą 
 

https://www.freepik.es/vector-gratis/ninos-corriendo_6024109.htm  

 

AMŽIUS  3–6 metai 
VERTYBĖS Kantrybė 

PRIEMONĖS Vėliava 

LAIKAS 30 minučių 

GRUPĖS DYDIS Iki 20 vaikų 

TIKSLAI 

 
Išmokti laukti savo eilės 
Sekti žaidimo judesius 
 

METODOLOGIJA  Žaidimas, pokalbis, sokratiškasis dialogas 

AUTORIUS AMEI-WAECE 

 

 

 
Autorių teisės  
Medžiaga nekomerciniams tikslams gali būti naudojamos pagal 
„Creative Commons“ licenciją 

 

 

 

https://www.freepik.es/vector-gratis/ninos-corriendo_6024109.htm
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VEIKLOS PLANAS 
 

1 žingsnis  
 
Veiklos organizavimas 
 
Vaikai bus padalyti į komandas (kiekvienoje komandoje gali būti ne daugiau nei 10 vaikų). 
Kiekviena komanda sustos į eilę prie starto linijos. Už 6 metrų bus sudėtos kelios vėliavos. 
 
Veiklos eiga 
 
Mokytojas paskelbs startą. Pirmasis vaikas eis plačiais ir greitais žingsniais (negalima 
bėgti) ir stengsis kuo greičiau pasiekti vėliavą. Vaikas, kuris greičiausiai pasieks vėliavą,  
ją gaus ir turės grįžti prie komandos draugų tuo pačiu keliu. Tuomet vaikas palies savo 
draugą ir leis jam pradėti eiti. Tuomet eis antrasis vaikas, pasieks vėliavą ir grįš tuo pačiu 
keliu. Veikla kartojama tol, kol visi žaidėjai nueina ir grįžta.  
 
Žaidimo taisyklės 
 
Kiekvienas vaikas gali eiti prie vėliavų tiek kartų, kiek spėja per 10 minučių. Negalima 
bėgti ir vaikai privalo laukti savo eilės (kol kitas komandos žaidėjas juos paliečia).  
 
Komanda, kuri surenka daugiausiai vėliavų, laimi. 
 
Jeigu vaikas bėgs, tuomet jis bus pašalintas iš žaidimo. Tokiu atveju komanda turės vienu 
žaidėju mažiau.  
 
Jeigu vaikas pradės eiti, nepaliestas savo komandos nario, jis bus pašalintas iš žaidimo.  
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VEIKLOS VERTINIMAS 

 
 

 

PASTEBĖTAS ELGESYS 
 

TAIP NE KOMENTARAI 

Vaikai laikosi veiklos taisyklių    

Vaikams reikia pagalbos laikytis taisyklių    

Buvo situacijų, kai vaikai negalėjo sulaukti 
savo eilės 

   

Vaikai išreiškė supratimą, kad reikia laukti ir 
būti kantriems 

   

 

  

Mūsų kantrybė pasieks daugiau negu mūsų prievarta/jėga. 

 Edmund Burke 

 

 

  
Patarimai mokytojams 

(savistaba) 
Kartais reikia tiesiog atkreipti dėmesį į savo kūną, 

pojūčius ir susitelkti. Nepamirškite pasidaryti pietų 
pertrauką ar išeiti į lauką 15 minučių. 
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Kantrūs maži gyvūnai 
 

https://www.freepik.es/vector-premium/cualquier-casa-naturaleza_3339008.htm 

AMŽIUS 3–6  metų 
VERTYBĖS Kantrybė 

PRIEMONĖS Paveikslėliai 

LAIKAS 30 minučių 

GRUPĖS DYDIS Visa grupė 

TIKSLAI Suprasti kantrybės svarbą 

METODAI Aiškinimas, pokalbis, stebėjimas 
AUTORIUS AMEI-WAECE 

 
 
 
Autorių teisės  
Medžiaga nekomerciniams tikslams gali būti naudojamos pagal 
„Creative Commons“ licenciją 
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VEIKLOS PLANAS 
 

1 žingsnis  
 
 
Mokytojas paaiškins vaikams, kad yra mažų gyvūnų, kurie dirba labai kantriai bei sunkiai. Jis 
pateiks pavyzdžių (vorai, skruzdėlės ar kt.). 
 
• Voras labai kantriai mezga savo tinklą. Šis tinklas yra naudojamas vabzdžiams, kuriais jis 
minta, pagauti. Jei nepagautų, jis mirtų iš bado. Galima parodyti šią nuotrauką: 
https://www.freepik.es/vector-gratis/arana-telarana_5361230.htm ). 
 
• Skruzdėlės yra maži ir labai sunkiai dirbantys gyvūnai. Jos neša mažus pagaliukus ar 
trupinius į bendrą skruzdėlyną. Skruzdėlės dirba kantriai ir nepavargdamos. Jeigu jos neturėtų 
kantrybės, mirtų. Mokytojas gali parodyti šį paveiksliuką: https://www.freepik.es/vector-
gratis/escena-muchos-bichos-jardin_8582741.htm ) 
 
• Sraigės jausdamos pavojų pasislepia savo kiautuose. Sraigės taip pat gyvena savo 
kriauklėje, jei nėra pakankamai drėgmės, jos laukia, kol pasikeis sąlygos. Būtent dėl to sraigės 
gali išgyventi ilgą sausrą. Jeigu sraigės neturėtų kantrybės, jos neišgyventų sausros arba jas 
suėstų kiti gyvūnai.  https://www.freepik.es/vector-gratis/dos-caracoles-arrastrandose-arbol-
tocon_3516409.htm 
 
Mokytojas pasakys: ar matote, kaip svarbu būti kantriam? Jeigu nebūsite kantrūs ir bėgsite per 
gatvę, gali atsitikti nelaimė, jeigu jūsų tėvai nelauks žalio šviesoforo signalo, jie gali sukelti avariją, 
susižeisti ar netgi mirti.  
 
Ar girdėjote patarimą vairuotojams: „Geriau prarasti minutę savo gyvenimo nei prarasti gyvenimą 
per minutę“. Ką reiškia ši frazė?  
 
Mokytojas leis vaikams išsakyti savo nuomonę ir tuomet paaiškins frazę.  
 
Daugiau pavyzdžių (paveikslėlių) galite rasti čia: https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-
diferentes-insectos-que-viven-fondo-jardin_9135820.htm 
 

2 žingsnis 

 
Diskusija grupėje. Mokytojas kalbasi su vaikais.  
Kas nutiktų vorui, jeigu jis neturėtų kantrybės megzti tinklo? 
Kas nutiktų skruzdėlei, jeigu ji neturėtų kantrybės ir neatliktų savo darbo?  
Kas nutiktų sraigei, jeigu ji neturėtų kantrybės ir negalėtų gyventi užsidariusi kriauklėje?  
 
*Pastaba  mokytojams: modifikuokite klausimus pagal vaikų amžių, įgūdžius ir gebėjimus. 
 
 

https://www.freepik.es/vector-gratis/arana-telarana_5361230.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/escena-muchos-bichos-jardin_8582741.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/escena-muchos-bichos-jardin_8582741.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/dos-caracoles-arrastrandose-arbol-tocon_3516409.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/dos-caracoles-arrastrandose-arbol-tocon_3516409.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-diferentes-insectos-que-viven-fondo-jardin_9135820.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-diferentes-insectos-que-viven-fondo-jardin_9135820.htm
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VEIKLOS VERTINIMAS 

 
 

 

 
PASTEBĖTAS ELGESYS 

 

TAIP NE KOMENTARAI 

Vaikai suprato, kad kantrybė yra svarbi    

Vaikams reikėjo pagalbos, kad suprastų, jog 
kantrybė yra svarbi 

   

Vaikai identifikavo kantrybę visuose 
pavyzdžiuose 

   

Vaikai parodė savo kantrybę veiklos metu    

Vaikams reikėjo pasistengti ramiai laukti savo 
eilės atsakant į klausimus 

   

  

Du patys galingiausi kariai yra kantrybė ir laikas. 

 Levas Tolstojus 

 

 
 

 

 
Patarimai mokytojams 

(savistaba) 
 

Užrašykite savo mintis. Mintys nebebus jūsų galvoje 
ir padės jums atsipalaiduoti. Kai jaučiate stresą, 

raskite keletą minučių ir užrašykite, kaip jaučiatės, 
kokia jūsų diena. Jūs galite rašyti užrašų knygelėje 

arba savo telefone.  
 

 

 
 


