
  

KAD NAMŲ DARBAI NEKELTŲ ĮTAMPOS  

Prieš pradedant ruošti namų darbus, labai svarbu, kaip jūsų vaikas praleido dieną 

mokykloje, su kokiomis emocijomis grįžo ir kokius jo pagrindinius poreikius turite 

užtikrinti. Tik patenkinus vaiko pagrindinius poreikius ir vadovaujantis namų darbų 

ruošai skirtomis rekomendacijomis, galima tikėtis sklandžios, nekeliančios įtampos namų 

darbų ruošimo eigos.   

• Namų darbų atlikimas turi tapti kasdiene veikla (kaip dantų valymas, pietų valgymas ir 

kt.); 

• Sutarkite su vaiku: 

kurios valandos kasdien bus skirtos namų darbų atlikimui (galite padaryti 

savaitės trukmės eksperimentą, kurio metu stebėtumėte, kiek laiko trunka 

kiekvienos dienos namų darbų ruoša, tai padės numatyti namų darbų atlikimo 

galimą trukmę); 

kurioje namų vietoje kaskart bus atliekami namų darbai (kartais tai gali 

koreguoti užduoties pobūdis); 

kokios priemonės namų darbų atlikimo metu turės būti ant stalo (tik namų 

darbų ruošimui būtinos priemonės); 

esant poreikiui, nusimatykite pertraukėlių kiekį ir trukmę. 

• Kasdien atlikite tą dieną turėtų pamokų namų darbus bei namų darbus reikalaujančius 

tęstinumo (mintinai išmokto eilėraščio, daugybos lentelės kartojimas, nurodytą laiką 

trunkančios įvairios stebėjimo užduotys ir pan. ); 

• Leiskite vaikui pačiam sudaryti namų darbų atlikimo eiliškumą (galima pasiūlyti juos 

suskirstyti į sunkius ir lengvus; pradėti nuo lengvesnių arba tiesiog paisyti vaiko tos 

dienos namų darbų eiliškumo pasirinkimo); 

• Sudarykite galimybę vaikui būti kuo savarankiškesniam, jei matote, kad jis gebės 

atlikti namų darbus jums menkai padedant ar be jūsų pagalbos; 

• Namų darbų ruošimo metu būkite pasiruošę padėti vaikui; 

• Visuomet pasikonsultuokite su mokytoja, jei atliekant namų darbus kilo nesėkmių ir 

sunkumų, kurių nepavyko išsiaiškinti; 

• Pagirkite vaiką už gerai atliktas užduotis, atkaklumą, tvarkingumą, susikaupimą; 

• Būkite sugalvoję, ką veiksite padarę namų darbus. 



KĄ VEIKSIME PADARĘ NAMŲ        

 

I diena - eisime pasivaikščioti į parką (mišką), kuriame prisirinksime rudens gėrybių 

(lapų (juos padžiausime ir paslėgsime tarp laikraščių), kaštonų, kankorėžių, gilių (dalį jų 

padžiausime orkaitėje), šakelių, samanų) ir aptarsime, kur tai galime rasti; 

II diena - iš prisirinktų rudens gėrybių (kaštonų, gilių) dėliosime žinomas raides, 

skaičius bei skaičiuosime, kiek jų prireikia sudėlioti konkrečiam skaičiui ar raidei; 

III diena - su guašu ar akriliniais dažais nuspalvinsime rudens gėrybes (kaštonus, giles) 

ir mokysimės sąvokų „daugiau“, „mažiau“, „tiek pat“, „toks pat“, „antras“, „pirmas“, 

„paskutinis“, „aštuntas“, „po“, „ant“, „prieš“ ir pan.; 

IV diena - iš prisirinktų rudens gėrybių (kaštonų, gilių, šakelių, samanų) gaminsime 

gyvūnus ir kursime istorijas apie juos;  

V diena - iš prisirinktų rudens gėrybių (gilių padžiovintų orkaitėje) ruošime gilių kavą. 

 

Informacinės technologijos Jūsų vaikams pravers aiškinantis parke (miške) augančių 

medžių įvairovę, semtis idėjų atliekant kūrybinius darbus iš gamtinės medžiagos, ieškant 

gilių kavos ruošimo technologijos būdų ir receptų.   

 

Kūrybiškumo Jums ir Jūsų vaikams! 

 

 


