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Projektas ,, GRAŽUS TAVO DRABUŽĖLIS“ 

Problema – vaikams sunkiai sekasi tvarkyti savo rūbelius, nelengva taisyklingai pavadinti drabužius 

ir su jais susijusius veiksmus. Dažnai vienu ir tuo pačiu žodžiu vadina kelis drabužius, vartoja 

svetimybes. 

Tikslas - formuoti tvarkingumo , savarankiškumo įgūdžius rengiantis. 

Uždaviniai -  ugdyti vaikų savarankiškumą nusirengiant ir apsirengiant drabužius, išverčiant juos į 

gerąją pusę. Susilankstyti ir sudėti drabužėlius į jiems skirtą vietą. Skatinti norą būti tvarkingiems. 

Turtinti ir tikslinti vaikų žodyną. 

Organizatoriai , dalyviai, partneriai – grupės vaikai, pedagogai, tėvai. 

Laukiami rezultatai – tikimės, kad vaikai išmoks susitvarkyti savo drabužėlius, įgis tvarkingumo 

įgūdžių, kurie ilgainiui taps vaiko tvarkos įpročiais. Supras, kad drabužiai turi paskirtį ( miegojimui, 

sportavimui ir pan.) 

Idėjų bankas: 

Pokalbis „ Kaip aš šiandien apsirengęs?“ ( apibūdinti drabužių  išvaizdą, juos pavadinti). 

Klausytis auklėtojos skaitomo K. Kubilinsko eilėraščio „Netvarkingas Domininkas“ (įsiminti 

eilėraštyje minimų drabužių pavadinimus). 

Konkursai: „Tvarkingiausia kėdutė“, „Tvarkingiausia spintelė“, „ Valgau , piešiu, bet visada esu 

švarus“. 

Mįslės, apsakymai apie drabužius. 

Meninė veikla ,, Mažieji drabužių modeliuotojai“. 

Didaktinis žaidimas,, Kas kam tinka“. 

Pasikabinti grupėje didelį veidrodį. 

Nuotraukų paroda,, Kai mamytės ir močiutės buvo mažos“. 

Didaktinis žaidimas ,,Svečiuose Jonukas ir Gretutė“. 

Lankstinukas tėvams  ,, Keletas patarimų, kaip vaikui išrinkti tinkamus drabužius“. 

Atmintinė tėvams ,,Ką vaikas privalo turėti spintelėje“. 

Vaikų stebėjimai- pasiruošimas miegui, tvarka spintelėje, vaikų savarankiškumas piešiant, valgant. 

 

 



STEBĖTAS VAIKŲ PASIRUOŠIMAS MIEGUI 

 

Data :2012-04-16 

 

Tikslas: stebėti vaikų savarankiškumo įgūdžius. 

Eiga: grupėje buvo 14 vaikų. Visi vaikai ruošėsi pietų miego. Vaikai regėsi prie savo kėdučių. Kai 

jau visus drabužėlius buvo pasidėję ant kėdučių, apžiūrėjome. Pastebėjome, kad tvarkingai 

savo rūbelius buvo susidėję: Lėja, Livija, Edvinas, Marija, Nikita. Kitų drabužiai buvo neišversti, 

netgi numesti ant kilimo , sumesti netvarkingai. Po perspėjimo vaikai ėmėsi tvarkyti, tačiau 

sekėsi sunkiai. Auklėtojoms padedant rūbeliai buvo sutvarkyti. 

Išvada: vaikams trūksta savarankiškumo įgūdžių, todėl pasiūlėme dalyvauti konkurse: 

,,Tvarkingiausia kėdutė“. 

 

 

 

 



STEBĖTA TVARKA VAIKŲ SPINTELĖSE 

 

 

DATA : 2012-04-18 

 

TIKSLAS: skatinti palaikyti tvarką spintelėse. 

EIGA: grįžus iš pasivaikščiojimo ir nusirengus, pasiūlėme vaikams grįžti prie savo spintelių ir 

pasižiūrėti, kaip jie pasidėjo rūbelius spintelėse. Vieni vaikai tvarkingai susidėjo, kiti ne, spintelėse 

buvo netvarka. Paprašėme susitvarkyti. Baigę darbą, džiaugėmės tvarkingomis spintelėmis. 

IŠVADA: pastebėjus vaikų nenorą savo rūbelius pasidėti ir pasikabinti tvarkingai, pasiūlėme 

dalyvauti konkurse,, Tvarkingiausia spintelė“. 

 

 

 



STEBĖTAS VAIKŲ SAVARANKIŠKUMAS PIEŠIANT, VALGANT 

 

 

Data: 2012-04-24 

 

TIKSLAS : skatinti išsaugoti švarius drabužėlius. 

EIGA: pavalgius pietus, vaikams pasiūlėme, apžiūrėti save dideliame veidrodyje. Jie turėjo 

pasakyti ar švariai atrodo. 

Lėja apsižiūrėjus save pasakė, kad švari ir neapsipylusi. Kamilė truputį apsitepusi, bet nuramino 

visus, nes mama jai drabužėlius išplaus. 

Marius: aš netyčia apsipyliau. 

Justinas: nieko tokio. 

Livija: aš visada švari mergaitė. 

Darija- save stebėjo tyliai ir trynė rankomis suknelę. 

Mantas- stebėjo save išsigandęs, nes visa pilvas buvo šlapias. 

Kitą dieną stebėjome vaikus  piešiant guašu. Po to vėl buvo pasiūlyta save apžiūrėti veidrodyje. 

Aleksandras, Kostas, Justinas pastebėjo, kad išsitepė rankoves. Danielius ir Grantas išsitepė 

megztinius. 

IŠVADA: vaikai pastebėjo, kad jie išsitepę ir atrodo netvarkingai. Pažadėjo, saugoti savo 

rūbelius, neskubės valgant, bus atidesni piešiant. Vaikams buvo pasiūlyta dalyvauti konkurse 

,,Ir valgau, ir piešiu, bet visada esu švarus“. Visi sutiko ir žadėjo labai stengtis. 

 



Didaktinis žaidimas aplinkai pažinti 3-4 metų amžiaus grupėje 

 

,,KAS, KAM TINKA?“ 

 

Žaidimo tikslas : pastebėti, kuo skiriasi berniukų ir mergaičių apranga, teisingai pavadinti 

drabužius. 

Žaidimo priemonės: popierinės lėlės ir drabužėliai. 

Žaidimo eiga: auklėtoja ant staliukų sudeda popierines lėles ir drabužius. Sumaišo berniukų ir 

mergaičių drabužius pakviečia vaikus ir parodo jiems gautą kvietimą, garsiai jį perskaito. Lėlė 

Lina kviečia vaikus su savo lėlėmis atvykti pas ją į svečius. Auklėtoja pasiūlo vaikams apžiūrėti 

ant staliukų sudėtas lėles ir pasirinkti, kurią lėlę jie vesis į svečius. Pirma vaikams skiriama 

užduotis atrinkti drabužėlius, skirtus tik berniukams ir tik mergaitėms. Vaikai turi pasakyti, kuo 

skiriasi berniukų nuo mergaičių apranga. Vaikai išsirenka labiausiai patinkančius drabužėlius ir 

jais aprengia savo lėlę. Baigus rengti lėles, auklėtoja atkreipia vaikų dėmesį į didelę lėlę, kuri 

sėdi ir laukia svečių. Vaikai neša savo lėles ir sodina šalia jos. Auklėtoja pagiria vaikus už 

teisingai atliktas užduotis. Su vaikais pasidžiaugia papuoštomis lėlėmis. Vaikai lieka žaisti 

savarankiškai su lėlėmis. 

 

 

 



Išvados: 

Projektas patiko vaikams ir tėvams. 

 Konkursas paskatino vaikus savarankiškai rengtis drabužėlius. 

 Jie stengėsi jų nesutepti valgydami. 

 Vaikai jau gražiai ir tvarkingai pasideda drabužėlius ant kėdučių, tvarkingai juos deda į spinteles.  

Vaikai žino kokius drabužius  rengtis tam tikru metu.  

Džiugu, kad tėveliai supranta, kad jų vaikučiai turi dėvėti jiems patogius ir pagal sezoniškumą 

tinkamus drabužėlius. 

 Taip stengiasi rengti savo vaikus. Manome, kad vykdydamos  šį projektą, sulaukėme norimų 

rezultatų. 
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K. KUBILINSKAS 

NETVARKINGAS DOMININKAS 

 

Oi, koks vaikas netvarkingas 
Nevaleika Domininkas: 

Kelnės kiauros, veidas juodas, 
Nosies galas degutuotas. 

Be sagų jo palaidinė. 
kepurė kaip kempinė- 

Suglamžyta, 
Suvelta, 

Sudraskyta, 
Sutepta… 

Oi sunku, labai sunku 
Su tepliorium berniuku! 

Jei sutiksit tokį vaiką,  
Rašaluotą nevaleiką, 

Trinkit, trinkit jį šiurkščiais 
Ašutiniais šepečiais! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MĮSLĖS 

 

Dieną vaikščioja, naktį žiopso.(Batai) 

Pykšt pokšt ant lentos, kybur vybur ant tvoros. (Skalbiniai) 

Maža mergelė visą pasaulį aprengia. (Adata) 

Penki tvartai vienos durys. (Pirštuota pirštinė) 

 

 

PATARLĖS 

 

Aprėdytas ir kelmas kitaip atrodo. 

Nors nežmoniškai, bet kitoniškai. 

Tinka, kaip šuniui penkta koja. 

Nusitepęs, kaip bulves kepęs. 

 

 

 

 

 

 

 



Helvi  Jurison 

 

GENYS  SIUVĖJAS 
 

Ar jūs matę, ar girdėję 
Genį- didelį siuvėją 

Nei jis norų kieno paisė, 
Nei matuoti nesitaisė, 

Vien tik medžiagas kėtojo 
Ir su mašina dorojo. 

Siuvo kelnes pūstines, 
Sukneles surauktines, 

Kepures visas kuoduotas, 
O palaidines- dryžuotas. 

Štai lokys pradėjo plūstis: 
„Kliūva, dryksta kelnės pūstos! 

Kas man iš drabužio tokio, 
Jei kasdien jam reikia lopo!“ 
Daužės vilkė po brūzgyną, 

Už šakos užsikabinus: 
„Oi, prastai, visai prastai,- 
Liko suknios vien skutai!“ 

Kiškiams landant po tankynę 
Tuoj kepurės apsitrynė, 
Voverės su palaidinėm 
Nebegali eit lenktynių. 

Žvėrys niršta, žvėrys gūžias,- 
Grynas vargas su drabužiais! 

Ir visi kaip vienas tarė: 
„Meskim skudurus į šalį! 

Tą dėvėkim, kas ką turim! 
O prie genio namo durų 

Užrašykime suėję; 
„Šičia- vėdarų siuvėjas!“ 
Ir dabar žvėreliai dailūs- 
Dėvi vien tik savo kailius. 

 

 



 
      Kostas Kubilinskas 

 

PATS VALYSIU BATUKUS 
 

Kas man valo batukus? 
Gėda pasakyti- 

Kas rytelį batukus 
Valo man mamytė! 

 
Aš  vyrukas  jau smarkus, 

Mamai pasakysiu, 
Kad nuo šiandien batukus 

Pats nusivalysiu. 
 

R.Kašauskas 
 

 

BATUKAI PYKSTA 
 

  Arvydas jau išmoko pats apsirengti ir batukus apsiauti. Ir batukų raištelius užsiriša. 
Bet šiandien batukai kažkokie keisti. Su jais visai negalima vaikščioti. Jie kojas suka į 
šalis. 
„Matyt , batukai šiąnakt susipyko... Todėl ir suka nosis vienas nuo kito“,- pamanė 
Arvydas. 
 -Mamyte, mano batukai pyksta!- pasakė jis mamai. Mamytė pažiūrėjo ir tarė: 
 -Juk tu juos ne ant tos kojytės apsiavei. Jie nemėgsta keistis vietomis. Užtat ir 
pyksta! 

 

 

 

 

 



DĖMESIO! 

 

GRUPĖJE VYKSTA KONKURSAS 

„TVARKINGIAUSIA KĖDUTĖ“ 

BŪKITE AKTYVŪS 

 

 

 

DĖMESIO! 

 

VISI VAIKUČIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI KONKURSE 

„IR VALGAU, IR PIEŠIU, BET VISADA ESU ŠVARUS“ 

 

SĖKMĖS! 

 

 

 

 

 



ATMINTINĖ TĖVAMS 

 

 VAIKAS Į GRUPĘ TURI ATEITI ŠVARIAIS IR PATOGIAIS DRABUŽIAIS. 

 

DRABUŽIAI TURI BŪTI PRITAIKYTI PAGAL SEZONĄ. 

 

GRUPĖJE  TURI AVĖTI ŠLEPETES KIETU PADU. 

 

VAIKO SPINTELĖJE TURI BŪTI: 

ŠUKOS 

VIENKARTINĖS NOSINAITĖS 

ATSARGINIAI DRABUŽĖLIAI. 

MAIŠELIS NEŠVARIEMS DRABUŽĖLIAMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


