
 

 

„GENIUKŲ“ GRUPĖS  

SAVAITĖS ATRADIMAI 

 

Vieną iš gražių, auksiniais lapais pasidabinusio 

spalio savaičių „Geniukų“ grupės vaikai skyrė pasiaiškinti – 

kuo gi mes esame panašūs ir kuo skiriamės? 

 Šios grupės vaikai kartu dienas leidžia jau nuo 

lopšelio, tad vieni kitus jau gana gerai pažįsta, o ar tikrai taip 

yra – tai išsiaiškinti buvo vienas iš mūsų šios savaitės tikslų. 

Pirmadienį „Ryto rato“ metu vaikai susipažino su 

savaitės tema: „Mes panašūs ir skirtingi“, kuri iš pirmo 

žvilgsnio visiems pasirodė labai paprasta, galbūt net 

„neįdomi“. Tačiau, kai mokytoja pabandė vaikus suintriguoti 

pažerdama daugybę klausimų (su žodeliais „ kodėl“, „kiek“, „ar 

tikrai?“) – viskas pasikeitė. Vaikų akys sužibo, visi sujudo ir 

su džiaugsmu ir susidomėjimu pradėjo kupiną teorijų kėlimų ir 



jų patvirtinimų arba paneigimų, atradimų savaitę. Vaikai 

skaičiavo, kiek grupėje yra mergaičių ir kiek berniukų, kiek 

„Geniukų“ šeimose yra moteriškos ir kiek yra vyriškos lyties 

asmenų. Taip pat skaičiavo, ko gi daugiau yra šeimose – vaikų 

ar suaugusiųjų. Toliau sekė pomėgių lyginimas. Pradžioje, 

nieko nesitarę, visi čiupo užduoties lapus ir spalvino, ženklino 

savo mėgiamus užsiėmimus. Po to, viską susumavome ir be 

galo apsidžiaugėme rezultatu, kuris išties buvo tikslus – 

grupės vaikai labai myli gyvūnus ir mėgsta judrią veiklą lauke 

(ką labai tiksliai parodė vaikų išsirinkti pomėgiai net iš 60-ties 

variantų), taip pat paaiškėjo, kad vaikai yra  dideli smaližiai. 

Vaikams pilnai įsijautus į atradimų ir skaičiavimų 

savaitę, ėmėme lyginti save ne tik su kitais, bet ir su pačiu 

savimi. Vaikai lygino savo gebėjimus įvairiais amžiaus 

tarpsniais: ką jie gebėjo, kokie jie buvo daug mažesni, ką jie 

geba dabar, ką jie gebės, kai truputį paaugs, ir kokie jie taps, 

kai suaugs. Lygino savo pirštų antspaudus. 

Mes visi turime galvą, kojas, rankas, akis ir tuo 

esame panašūs, panaši gali būti šeimos narių sudėtis, akių 

spalva, pomėgiai bet tuo pačiu visi esame skirtingi. 

Mokinkimės gyventi šiame įvairybių pilname pasaulyje, 

kuriame rasime ir panašių į mus ir atvirkščiai – labai 

 kitokių žmonių. Mokinkimės viska priimti su geranoriškumu 

ir tolerancija. 



„GENIUKAI“ LINKI VISIEMS KITUOSE IEŠKOTI 

DAUGIAU PANAŠUMŲ, NEI SKIRTUMŲ! 

KAIP MUMS SEKĖSI KVIEČIAME PAŽIŪRĖTI 

NUOTRAUKŲ GALERIJOJE. 

 

“GENIUKŲ” GRUPĖS MOKYTOJA GITANA 

 




