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Veiklų aprašymas 
 

 

 
1. Vaizdo medžiagos peržiūra  

Spektaklio-pasakos „Katinėlis ir gaidelis“ (https://www.youtube.com/watch?v=QaCU3AXB5x4), 

filmuko „Pačiupk bananą“ (https://www.youtube.com/watch?v=nFIM6Hy3JJg) peržiūra vyksta 

grupelėmis, aptariama naudojant kinoterapijos metodą, vaikams dar naudojamos papildomos 

iliustracijos. Peržiūroje, kuri vyko 2 savaites, dalyvavo 12 grupelių (120 gyventojų ir 14 

darbuotojų). Didžioji dalis globotinių sugebėjo atsakyti į duotus klausimus, aptariant vaizdo 

medžiagą, kiti tiesiog emociškai išreiškė savo įspūdžius. 

 
2. Terapijos ir meninės raiškos užsiėmimai 

Po kiekvienos peržiūros per tas pačias dvi savaites vaikai ir jaunuoliai dailės terapijos ir meninės 

raiškos užsiėmimuose piešia tai, ką jie suprato peržiūrėję vaizdo medžiagą. 

 
3. Pateikčių saugesnio interneto temomis rengimas 

Pateiktis saugesnio interneto temomis rengia vaikų globos namų auklėtiniai pasirinkdami jiems 

patinkančias temas iš siūlomo sąrašo. Soc. pedagogas teikia individualias konsultacijas. 

Kiekvienam suteikiama apie 2-5 akademinės val. pasiruošti (per keletą kartų). Jie patys sužino 

kažką naujo, patobulina savo žinias ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius. 

 
4. Pranešimų pristatymas 

Pateiktis parengę auklėtiniai savo pranešimus pristato kitiems gyventojams ir darbuotojams, 

kurie ruošiasi dalyvauti viktorinoje. Taip dalinamasi savo patirtimi ir mokomi kiti asmenys. 

Dalyviai, klausantys pranešimų, padalinami į mažesnes grupeles (pvz. į 3 grupes). 

 
5. Komandų pasiruošimas 

Pateikčių medžiaga padalinama suformuotoms viktorinos komandoms, kurios savarankiškai 

aptaria medžiagą jiems patogiu laiku. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QaCU3AXB5x4
https://www.youtube.com/watch?v=nFIM6Hy3JJg
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6. Baigiamasis renginys 

 Piešinių, nupieštų pagal žiūrėtą vaizdinę medžiagą, paroda; 

 Nuotraukų pristatymas, kurioje atsispindi visos veiklos, pasiruošimas baigiamajam 

renginiui; 

 Viktorina, kurioje varžosi komandos (globos namuose suformuotos 7 komandos po 4-5 

gyventojus ir 1 darbuotoją). Viktorinoje reikia atsakyti į įvairius klausimus, atlikti 

praktinę užduotį (surasti nurodytą informaciją internete). Pasirodymą vertina komisija, 

sudaryta iš 2 kompetentingų globos namų darbuotojų, gimnazijos IT mokytojo ir 

bibliotekos specialisto, kuris veda saugesnio elgesio internete užsiėmimus bibliotekoje. 

Išrenkama geriausia komanda. Kiti gyventojai ir darbuotojai dalyvauja kaip žiūrovai ir 

sirgaliai. Apdovanojamos prizais visos komandos (padėkos raštai, Barni meškiukai) ir visi 

gyventojai, dalyvavę vaizdo medžiagos peržiūroje bei piešę (kiekvienai vaikų globos 

namų šeimynai įteikiama saldainių, lipdukų ir keramikiniai Draugiško interneto simboliai 

– meškiukai, pagaminti globos namuose keramikos užsiėmimų metu). 

 

Vaikų globos namų auklėtiniai ir darbuotojai įgyja naujų žinių ar pakartoja jau turimas žinias apie 

saugesnį internetą, pasidalina informacija: galimybė mokyti kitus, tai, ką suprato, išreikšti 

meninėmis priemonėmis, varžytis vieni su kitais. 

 


