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“NAMINIAI GYVŪNAI IR AŠ”



Mūsų augintiniai – ištikimiausi, niekada neišduosiantys drau-
gai.Jie pripildo namų erdvę jaukumu, žaismingumu. Mokslinių tyrimų 
duomenimis, vaikai, turintys naminių gyvūnų, vystosi greičiau už tuos 
vaikus, kurių jų neturi. 

Populiariausias auginamas gyvūnas – katinas.
Neatsiktinai patyriminę veiklą pradėjo nuo virtualios kelionės į 

Katinų muziejų.
Vaikai su džiaugsmu susipažino “muziejaus direktoriumi” katinu 

“Perlu”, pamatė dailininkų paveikslus, fotomeninkų darbus irkituose 
daiktuose, kuriuose būtinas herojus – katinas, dalyvavo viktorinoje 
apie katinus. “Kelionė” buvo naudinga, įdomi ir žaisminga.



Nuostabu, kai vaikai  išmoksta rūpintis, išmoksta mylėti, išmoksta saugoti 
labiau pažeidžiamą ir jausti pagarbą mus supančiam gyvajam pasauliui. 

“Kas yra naminiai gyvūnai ir kaip jais rūpintis?”, atsakyti į šiuos klausimus 
padėjo filmuko peržiūra:
Naminiai gyvūnai ir augalai www.ismaniejirobotai.lt 1-4 klasei .

Pokalbis  „Kokius gyvūnus verta auginti namuose?“ skatino antrokus 
aktyviai reikšti savo mintis, pasakoti linksmas ir liūdnas istorijas bei 
pademonstruoti savo žinias apie augintinius. 



Mokinė Gilija Gudžiūnaitė parengė skaidres apie kates ir 
pristatė klasės draugams.

Katės
Kokių yra kačių veislių?



Didelio susidomėjimo susilaukė projektas “10 faktų apie augintinį”. 
Iš įvairių šaltinių rinko informaciją, naudojo išmaniąsias technologijas, kūrė 
įdomų, aiškų, vaizdingą projektą. 





Atliko matematines užduotis.



Teko paprakaituoti sėkmingai, įdomiai nufotografuoti arba nufilmuoti savo 
augintinį ir parodyti klasės draugams. Tryško tik teigiamos emocijos.





Edukacinio filmuko apie arklius ir žirgus peržiūra.  
https://www.youtube.com/watch?v=cb0zj1Xde_I

Dainelė apie arklį . 
https://youtu.be/idRx4kfugqU

Spalvino žirgą, dailiai piešė višteles, išmoko piešti gandrą.

https://www.youtube.com/watch?v=cb0zj1Xde_I
https://youtu.be/idRx4kfugqU


Išvyka į Šiuparių žirgyną labai laukta . Įdomu buvo išgirsti apie žirgų 
veisles, priežiūrą, šėrimą. Pamatė žirgų gyvenimo sąlygas – arklides. 
Neišdildomą įspūdį paliko jodinėjimas!



Antrokai keliavo į Vinetu kaimą edukacinį užsiėmimą “Naminiai 
paukščiai ir gyvūnai”. Galėjo pamatyti, paglostyti, išklausyti įdomių 
pasakojimų apie ožką, triušius, arkliukus, vištas, gaidį, kalakutus, šunį.



Kiekvienas mokinys pristatė parengtą projektą “10 faktų” klasės 
draugams. Pranešėjams pateikė klausimų, kiti dalinosi savo patirtimi ir 
pastebėjimais. 



Paskutinę patyriminę dieną vyko antrokų mažoji konferencija. 
2 a, b, c mokiniai pristatė ir papasakojo apie atliktą veiklą.
Dalyvavo viktorinoje apie naminius gyvūnus, sužinojo įdomių faktų 
apie juos. 



Vaikų mintys



Augintiniai ugdo empatiją: paslaugumą, rūpestingumą ir atsako-
mybės jausmą. Tai yra skatinamas etiškas požiūris į gyvūną ir gamtą.


