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Tema: PASITIKIME TARPTAUTINĘ TOLERANCIJOS DIENĄ SU 

BALTU BALANDŽIU! 

Tikslas: Vaikai domisi žodžio Tolerancija reikšme. 

Uždaviniai:  

 išsiaiškiname žodžio Tolerancija reikšmę; 

 aptariame su vaikais temą, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar 

tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu; 

 kokius netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžius ugdytiniai prisimena. 

 

PIRMADIENIS. KAS YRA TOLERANCIJA? 

Paskelbiama savaitės tema.  Aptariama su vaikais žodžio „tolerancija“ prasmė ir 

reikšmė. Paaiškinama, jog žodis tolerancija nereiškia žodžio „meilė“. 

9.15 val. Vyresniųjų ir PU grupių vaikai salėje stebi dokumentinį filmą „KAS YRA 

TOLERANCIJA?“  

ANTRADIENIS. KĄ GALIU ATLIKTI KITŲ LABUI?.. 

Diskutuoja, jog mes visi gyvename toje pačioje planetoje, todėl normalu, kad 

turtingesnieji padeda neturtingiems – kas kiek gali. Aptaria ką kiekvienas iš mūsų 

gali nuveikti, stengdamasis sumažinti skurdą pasaulyje. 

Bendruomenė kepa keksiukus, kuriuos trečiadienį dovanos Mažeikių labdaros 

organizacijos „Caritas“ ir Šv. Jėzaus Širdies bažnyčios globojamiems vargstantiems 

žmonėms. Vaikai papuošia baltais balandžiais. 

TREČIADIENIS. TOLERANCIJOS DIENA. 

Šių metų tolerancijos dienai visa bendruomenė kuria Tolerancijos paukštį - Baltą 

balandį. Tolerancijos paukštį dovanojame ne tik draugui ar mylimam žmogui, bet ir 

tam, kurio galbūt nemėgsti, kuris yra kitoks, bet tu jį toleruoji – priimi tokį, koks jis 

yra. Žodis „tolerancija“ ir yra pakantumas kitam, kitokiam, gebėjimas gerbti kitą 

asmenį, kurio įsitikinimai ar nuomonė yra kitokia.  Visuomenėje gyvena skirtingi 

žmonės, todėl labai svarbu gebėti toleruoti kitą ir sugyventi. Baltas balandis gali būti 

simbolis, sujungiantis skirtingus žmones. 

Ugdytiniai piešia, kerpa savo rankelių atspaudus, kurie bus suklijuoti į vieną 

bendruomenės baltą balandį. 

KETVIRTADIENIS. MES PANAŠŪS, BET SKIRTINGI. 

Pasikalbame, kad mes visi esame labai vienas į kitą panašūs, nors tuo pačiu esame 

vieninteliai tokie. Ugdytiniai tobulina kalbos įgūdžius, diskutuoja apie toleranciją. 

Kuo dažniau vartojame šiuos žodžius: objektyvus, įsitikinimai, papročiai, 

prieštaravimas, skirtingumas, dora, daug kultūrų, išankstinis nusistatymas, 

konfliktas, supratimas. 

PENKTADIENIS. TAIKOS RATELIS. 

Paralelinių grupių vaikai svečiuojasi vieni pas kitus. Žaidžia, piešia, kuria, 

vaišinas draugystės arbata (pagal vaikų ir pedagogių sumanymą)... 

Organizatoriai 


