
LAIKO KAPSULĖ 

 

Priemonės: dėžutė imituojanti laiko kapsulę, popierius, tušinukas. 

Amžius: bet kokio amžiaus moksleiviai, mokantys rašyti. 

Užduotis: paprašykite vaikų parašyti, kaip jie jaučiasi būdami X klasėje (įrašykite 
savo klasės pavadinimą), ką smagaus jie tikisi nuveikti ir išmokti ateinančiais 
metais, kas bus jų „geriausi“ draugai, kaip jų mokytojas galėtų jiems padėti. Kokią 
svajonę ar svarbų tikslą jie norėtų įgyvendinti/pasiekti ateinančiais metais. Galite 
sugalvoti savo klausimus. 

Lapeliai surenkami ir sudedami į „kapsulę“. Paskutinę mokslo metų dieną ar tam 
tikro dalyko paskutinę pamoką mokiniai galės perskaityti savo laiškus ir pamatyti, 
ką jie nuveikė per metus!  

 

AŠ ESU TOKS! 

Priemonės: batų ar kitokia dėžė (gali būti apklijuota, dekoruota), dėžės turinys: 6 
mėgstamiausieji  mokinio daiktai arba geriausiai jį ir jo pomėgius apibūdinantys 
daiktai. 

Amžius: šią užduotį smagu atlikti bet kokio amžiaus žmonėms, ne tik 
moksleiviams.  

Eiga: Mokytojas/ vadovas pradeda pamoką pristatydamas savo dėžę, traukdamas 
po vieną  iš savo daiktų ir apie juos papasakodamas. Daiktus galite perleisti per 
mokinių rankas. Po mokytojo pasakojimo ( ir galimų klausimų-atsakymų), 
mokiniai grupelėse pasakoja apie save, o visai klasei pristato tik vieną, geriausiai jį 
apibūdinantį daiktą. Jeigu grupė/klasė nedidelė – pasakojama visai grupei.  



MELAS ar TEISYBĖ 

žaidimas 

Idėja: sugalvoti  3 sakinius apie save. Du teisingus (tiesa) ir vieną klaidingą 
(melas). 

Pvz.     1) Šįryt už  lango mačiau vaivorykštę. 2) Gyvenu antrame aukšte. 3) Mano 
sode auga bananai. 

Mokiniai turi atspėti, kas tiesa, kas ne. Sakiniai gali būti lietuvių ar užsienio kalba, 
daugiau ar mažiau asmeniški. Mokiniai per kelias minutes turi sugalvoti sakinius 
apie save ir pasidalinti su kitais grupelėse ar visoje klasėje. 

 

OBUOLIŲ KOMPOTAS 

 
Juk ruduo derliaus nuėmimo metas, tai skinkit derlių.  Pasidaryti reikia spalvingų 
popierinių obuoliukų, juose pradėkite kokius nors sakinius, susijusius su mokslo 
metų pradžia, naujais lūkesčiais, vasaros džiaugsmais, ar palinkėjimais. Duokite 
vaikams užpildyti ir tuomet smagiausia dalis  gaminsime kompotą  turėkite trilitrinį 
stiklainį, sudėkite obuoliukus, pakvieskite kokį tėtuką ar mamytę "užvakuoti 
obuolių kompotą" su tikru metaliniu dangteliu  manau juokinga ir įdomu ir 
netradiciška. Tuomet pasakykite, kad pvz. žiemą ar pavasarį, kai trūks vitaminų 
atsidarysite, perskaitysite, arba palikite vėlesniems metams, kai paaugs, tada dar 
efektyvesnis įspūdis būna. Svarbiausia sugalvoti tinkamus nebaigtus sakinius. 
 
 

OBUOLIŲ PYRAGAS (nebūtinai obuolių) 
   
Po pernai obuolių kompoto šįmet turėsim "iškeptą" obuolių pyragą  iš pastelinio 
spalvų storesnio popieriaus išlankstėm trikampio formos dėžutes, draugė viską 
rado visagaliame internete, užrašė linkėjimų, sveikinimą su švente ir iš šių 
trikampių dėžučių puikiai susidėlioja pyragas/tortas. Atrodo nuostabiai  o 
svarbiausia, kad dėželės padarytos taip, kad į jas galima prikrauti visokio gėrio-
smulkų suvenyrą, saldainių, guminukų, kokį trintuką, drožtuką, žaisliuką  
Kiekvienas pasiims savąja, o gal įkvėpimas ateis ir tikrą pyragą rugsėjo pirmai 
iškepti prie šio netikro popierinio, tuomet visai manau bus nustebinti auklėtiniai.   
p.s.   Tortą galima daryti dviejų aukštų.  
 



 
 SERVETĖLĖS LANKSTYMAS 

 
O esmė viso šito tokia, kad vaikai randa ant suolų išdėliotas servetėles. Na ir 
atitinkamu momentu, klabant apie kolektyvą, draugiškumą ir t.t. paprašomi vaikai 
paimti servetėles, išsilankstyti jas vienu sluoksniu prieš save ir užsimerkti. Daryti 
viską, kaip supranta, be perklausimų ir greit. Na tada reik diktuoti, pvz.:  
 
lenkiam pusiau 
 
kairį kampą iki vidurio 
 
nuplėšiam apatinį dešinį kampelį 
 
apverčiam servetėlę 
 
dešinį kraštuką prilenkiam iki vidurio 
 
 ...ir t.t. kokių 10 punktų. Tada paprašom atsimerkti, išlankstyti savo servetėles vėl 
į vieną sluoksnį ir palyginti su draugų. Esmė ta, kad visi darėm pagal tą pačią 
komandą, o gavosi skirtingai, taigi ir moksluose, galbūt ne visiems viskas vienodai 
pavyksta, sėdint vienoje klasėje, bet..... ir t.t. ir t.t.  

 
 
 *  Užimtumui ir susipažinimui paruošiau lapelius - ateina, prisistato ir traukia 
lapelį su klausimu, mįsle ar šiaip kažkuo, pvz. kokia tavo mėgstamiausia spalva, 
dėstomas dalykas, mylimiausias sportininkas ir t.t. Ir užimti vaikai, ir susipažinau. 
Įdėjau tokių ir sunkesnių suktų klausimų. Kuria ranka reikia maišyti cukrų 
puodelyje, kodėl Napoleonas nešiojo geltonas petnešas. Įdomu buvo, bet jei klasėje 
koks 30 vaikų, gali pabosti. 
 
 
 * Kiekvienam vaikui duoti po graikišką riešutą (nelukštentą aišku ) ir paprašyti, 
kad jis į jį gerai įsižiūrėtų, tada riešutus surinkti į vieną dėžutę ar pintinėlę ir nešant 
pro kiekvieną vaiką liepti atrasti savąjį riešutą. Tai nebus lengva. Po to paaiškinti, 
kad kiekvienas mes unikalus ir savitas, bet kartu ir panašūs, kaip ir riešutai ant 
medžio ar kažką panašaus. 
 
........kita idėja, kad tuos riešutus pradaryti išimti riešutą, įdėti palinkėjimą ir 
užklijuoti. Tai jame kiekvienas ras sau palinkėjimą. 



* Sudarykite kryžiažodį, kuriame sudėkite visos klasės vaikų vardus. Apie 
kiekvieną vaiką sugalvokite užuominą, į kurią atsakius tuo numeriu įrašomas vaiko 
vardas. Pvz. Kas gyvena gatvėje pavadintoje Lietuvos kunigaikščio vardu? 
Surašius visus vardus, vidury kryžiažodžio gaunamas užrašas SEPTINTA B (nes 
maniškiai jau septintokai). Tai bus tarsi pasitikrinimas ar gerai pažįsta klasės 
draugus. O paskutiniam akcentui, padovanosiu akmenėlius su užrašu -palinkėjimu 
.Pvz. KANTRYBĖS, SUSIKAUPIMO, DARBŠTUMO. O pradžiai turiu pernai 
metų rugsėjo pirmosios OBUOLIŲ KOMPOTĄ. Tai jį atidarysim ir prisiminsime  
ko linkėjome sau pernai, ar tai išsipildė. 
 
 * Galima megzti draugystės tinklą. Reikia visiems susėsti ratu, priemonė - storų 
siūlų kamuoliukas. Metame vienas kitam kamuoliuką, pasakant palinkėjimą, 
padėkojimą, paprašymą ar kas ką nori pasakyti visiems ir sau pasiliekame siūlą, na 
gaunasi, kad nusimezga toks kaip tinklas, svarbu, kad mestų ne kaimynui. 
 
 * Nulipdyti iš modelino pakabukus ant kaklo, kurie būtų šių mokslo metų sėkmės 
ženklai – talismanai. 
 
* Pasidarote dėžutes su užrašais: įsipareigojimai, nuotykiai, svajonės, draugai, 
šeima, kultūra, atsipalaidavimas, džiaugsmas, švelnumas. Visuose indeliuose 
skirtingi saldainiai. Tada pasakoji ir maišai tuos saldainius į viena indą: 
 

 
 
GERO GYVENIMO KLASĖJE RECEPTAS 
 
Paimkite didelę įsipareigojimų dalį. 
Pridėkite nuotykius ir svajones. 
Gerai suplakite pirmuosius tris komponentus. 
Tuomet įdėkite pilną šaukštą draugų. 
Įdėkite šeimą ir kultūrą.  
Atsargiai išmaišykite... 
Įpilkite saujelę atsipalaidavimo, bei didelę dalį džiaugsmo. 
O papuošimui apšlakstykite trupučiu švelnumo. 
Skanaus! 
 
 Vėliau pavaišini saldainiais. 
 
****** 
 


