
INTERVIU SU VAIKU 

                      2022, birželis  

                  

DALYVAVO: 71 VAIKAI IŠ GRUPIŲ „AUŠRINĖ“ (6 – 7 m.), 

„VĖJŪNĖ“ (5 – 6 m.), „ŽVAIGŽDELĖ“ (5 – 6 m.), 

„SAULUTĖ“ (5 – 6 m.), MĖNESĖLIS“ (4 – 5 m.), 

„VAIVORYKŠTĖ“ (4 – 5 m.). 

DUOMENŲ SUVESTINĖ: 

✓ AR TAU PATINKA/NEPATINKA DARŽELYJE?      

Patinka  – 100 %      

 

✓ PATINKA DARŽELYJE: 

Smagu, turiu daug draugų  

Žaisti, sportuoti, dainuoti. Lego. Dalijimosi diena – žaislų diena, 

bandymai, sportas, šventės, renginiai. Žaisti lauke, žaisti judrius 

žaidimus, patinka baseinas. 

Mokytis, atlikti užduotėles, pratybos, spalvinti. Patinka, kad iš 

visų draugų gaunu pamokų, pvz.: kokį rusišką žodį išmokstu. 

Budėti, penktadieniais gaminti maistą.  

Judančios grindys, žaisti su planšete.  

Skani lašiša. 

Gimtadieniai. 

Dirbti šiltnamyje.  

Patinka auklėtojos. Geros auklėtojos, myli mane, rūpinasi. 

✓ NEPATINKA DARŽELYJE: Kai lyja lietus ir negali 

eiti į lauką, kai kažkas mušasi ar pešasi, kai reikia žaisti su 



instrukcijomis, kai reikia eiti miegoti ir kiti neduoda man žaislo, 

„skaityti“ knygas. 

Nepatinka kai kuris maistas, kai būna neskanu, košė. 

Kai susipykstam su mergaitėmis, draugais, kai kas nors pyksta ant 

manęs, vaikai, kurie persekioja. Kai nebūna mano draugės 

grupėje.  

Miegoti. 

✓ KĄ LABIAUSIA MĖGSTI VEIKTI? 

GRUPĖJE:  

Žaisti, skaityti knygas, rašyti, piešti, daryti užduotėles, ypač 

didelėje lentoje. Statyti namus, žaisti Lego, eksperimentus daryti 

ir maistą pjaustyti. Dėlioti dėliones, budėti prie stalų, lipdyti, 

valytis dantis, konstruoti iš vamzdelių, knygutes spalvinti. 

Lipdyti plastilinu, žaisti su planšete, skaičiuoti, žaisti daktarais, 

konstruoti, žaidimai su pinigais, bandymai. Matematika, jei 

nebūna sunki. Kaladės, Barbės, užduotėlės, Zipis. Knygas skaityt, 

kai skaitom visi, draugauti, kai išsikalbam apie viską, žaisti su 

atsineštais žaislais, piešti, viskas gerai. Edukacija ,,Robotukas“. 

Miegot. 

DARŽELYJE:  

Kieme žaisti su smėliu, suptis, kabinti darbus parodoms, nueiti 

pas Rasą. Parnešti valgyti. Patinka kai renginiai lauke ir muzika, 

dar šokam ir burbulus leidžiam. Žaisti piratais ir būti vadove, 

bėgioti aikštelėje, eiti į krepšinio būrelį, judrūs žaidimai, slėpynės 

krūmuose. Tyrinėti – žiūrim, kaip šliaužia sraigės, miela į jas 



žiūrėti, lapelius, augaliukus. Dainuoti, skaičiuoti, keramikoj – 

laisva tema, šventės, deklamuoti, žaisti su draugais. 

✓ KAIP JAUTIESI GRUPĖJE? KODĖL?  

GERAI - 100 %         

Čia manęs visada laukia draugai, geros mokytojos, skanus 

maistas. Daug žaislų, gėlyčių ant stalo, įdomios veiklos, daug 

knygų, jas galima skaityti atsisėdus ant žalios sofos.  

Turiu draugų,  man čia labai patinka, nuostabiai! Patinka vaikai, 

mokytojai, yra ką veikti, gerai kai viskas gerai, kai viskas gerai 

pavyksta ir aš tampu dar geresne drauge, nes mokytis smagu, 

linksma. Kiekvieną dieną aš galvoju, kad daugiau ir daugiau 

išmokstu, turiu draugų, nes einu sportuoti, piešiu, lipdau tyrinėju. 

Patinka, kai veikiam ką tik norim. Blogai –  kai susipykstu su 

geriausiomis draugėmis. 

✓ AR TURI GRUPĖJE/DARŽELYJE DRAUGŲ? 

IŠVARDINK JUOS.  

GRUPĖJĖ: Visi vaikai išvardija po 5 ir daugiau draugų. 

DARŽELYJE: Apie pusę vaikų išvardija po 1 ir daugiau draugų 

darželyje, daugiausia iš gretimos grupės. 

✓ KOKS „KIMOCHIS“ PERSONAŽAS(AI) TAU 

LABIAUSIAI PATIKO? KODĖL?  

Katė – nes labai mėgstu kačiukus, nes kišenėje turėjo pleistriuką, 

paguodžia ir lipdo pleistriukus, smalsi. 

Balandė Meilė – nes turi vaikelį, graži, jos jausmai geri, myli 

visus, suteikia daug meilės. 



Lipšniakojė – ji linksma ir turi daug kojų, nes turi ant kojų tokius 

taškelius, moka plaukti. 

Drugelis – Vikšrelis – jis moka būti drąsus. 

Debesėlis. Debesėlis, Balandė meilė ir jos mažas balandžiukas, 

Nuotaikėlės, Pasakotojas, Aštuonkojė – Lipšniakojė, visi. 

✓ PRISIMINK „ZIPIO DRAUGAI“ PROGRAMĄ. GAL 

PRISIMENI NORS VIENĄ BŪDĄ KONFLIKTUI 

IŠSPRĘSTI? ĮVARDINK. 

Ženklas ,,Stop“, susitarti, susitarti, pasėdėti, išlaukti, vaidinti, kad 

nedraugauji, nekalbėti, paprašyti pagalbos, eiti vienam pažaisti 

atsiprašyti, apsikabinti, kvėpuoti, paguosti, ramiai pasikalbėti, 

pasakyti mokytojui, mamai pasakyti. Liūdesį išgyventi reikia 

ramiai, apie Zipį kalbėti. 

✓ PRISIMINK IR PAPASAKOK, KAS TAU BUVO 

SVARBU UŽSIĖMIMUOSE? 

PAS JOANĄ:  Lipdyti ežius, jų namą, veikla su žuvytėmis, 

lipdyti keksiukus, mašinas. Patiko veikla apie laivus, jame esanti 

kvepalų parduotuvė. Patinka kalbėti su mikrofonu apie atliktus 

darbus. Daryti filmukus, žaisti spalvų žaidimą, kai žiūrim įdomias 

laidas per lentą, stebuklingi miltai patiko. 

Menas – kaip kūryba, gražumas sau, kad darbai patiktų sau ir 

kitam. Svarbiausia nulipdyti žmogų, lėktuvus, kareivius, darbelį 

padaryti, kad pavyktų. Lipdyti, piešti, papasakoti ką nupiešei. 

Svarbiausia – lipdyti ką nori. Sunkiausia – papasakoti apie 

darbelį. 



PAS LIJANĄ: Dainuoti, groti būgnais, visos šventės. Dainuoti 

pasisveikinimo ir atsisveikinimo daineles, šokti apie uodą, su 

visokiais instrumentais groti ir dar juokingas šokis. Šokti šokius 

su skarelėmis, įsiklausyti į ritmą, dainuoti, groti barškučiais. 

PAS GEDIMINĄ: Sportuoti. Mankštintis ir dar kai važiavome į 

Jonavą. Kieme žaisti futbolą, estafetės, kai žaidžiam žaidimą ir 

reikia sugauti uodegą, žaisti su kamuoliais. Estafetės, bėgimas, 

įvairūs žaidimai, nes atpalaiduoja. Sportas svarbu, kad palaikyti 

savo poziciją, kad nebūtum kūdas ir nebūtum storas. 

 

✓ AR TU LAIMINGAS?  

TAIP – 100 %      

Darželyje yra daug įdomių veiklų.  

Turiu daug draugų, turiu nuostabią šeimą, nes mane myli draugai 

ir auklėtojos.  

Būnu linksma, nes gerai išsimiegu, nes kiti draugauja su manim. 

Esu mylimas, globojamas, daug draugų. 

Smagu su kiemo draugais žaisti, kai gera nuotaika, kai atsineši 

žaislų ar burbulų, kai šypsaisi. 

Laimingas, kai geriausi draugai manimi pasitiki.  

Kai gerai sekasi, viskas pavyksta.  

Laiminga, kai mama išpildo visus mano norus!  

Šitas darželis linksmas, nes spalvotas, niekas tavęs nekankina, kai 

tu turi valgyti, mokytojai geri.  

Laiminga einu į darželį po laisvų dienų.  



(Nieko nėra blogo. Nelaiminga, kai ant manęs pyksta. Kai 

užsigauni, tas jausmas nesmagus. Kai mama pyksta ant manęs, aš 

viena būnu kitame kambaryje ir pykstu). 

 

✓ TAVO LINKĖJIMAI  MŪSŲ IR TAVO LOPŠELIUI-

DARŽELIUI, VAIKAMS, MOKYTOJAMS, PADĖJĖJAI 

IR KITIEMS, DIRBANTIEMS DARŽELYJE: 

Linkiu šypsenų!  

Draugams linkiu: džiaugsmo, širdelių, balionų, būti linksmais, 

draugiškais, nesirgti, gerų mokytojų. Vaikams – gerai išmokti 

visokių matematikos pratimų, ypač mažiems, kad būtų sveiki, kad 

būtų patys geriausi mokiniai.  

Darbuotojams: būti linksmais, daug meilės, draugiškai gyventi, 

žaisti su vaikais, kad vaikai būtų geri, būti stipriais. Kad visiems 

būtų smagu.  

Mokytojams – kad visur leistų vaikščioti, jei žino kad saugu, kad 

sutartų su trimečiais, tikėtis gero. Kad būtų sveikos ir nebūtų 

senos, kad metų būtų, bet atrodytų taip kad atrodai jaunesnė... 

Visiems darželyje linkiu turėti gerų draugų, kad čia visada būtų 

smagu. Kad niekas nesirgtų, kad vaikai nesirgtų vėjaraupiais. Kad 

niekas neužsigautų, nebūtų nieko blogai, viskas, kad būtų labai 

gerai, būtų laimingi ir žaistų. Būti gražiems, daug sportuoti, 

valgyti sveiką maistą. 

Pačio skaniausio maisto, kurį kepa keptuvėje. 

Virginija, kad nepasentų.  



Mokytojos padėjėjai – pamokytų kaip budėti trimečius, kad 

padėtų vaikams jei jiems bus sunku. 

Rasai – išmokytų Joaną ir Lijaną daryti darbelius, kad patiktų 

gyvenimas, viskas sektųsi. 

Silvijai – jei kokia nors kolegė išeina atostogų – pavaduoti. Kad 

visada būtų darželio vadovė, kad gerai vadovautų. 

Linkiu, tau darželi, gerų vaikų, kad būtum dar gražesnis, daugiau 

gėlių ir naujų aikštelių. Linkiu linksmų atostogų.  

Ačiū, kad dirba visi šitą darbą!  

Darželis gerai paatostogautų ir būtų visi sveiki.  

Daug šilumos, kad ilgai gyventų, kad gerai sektųsi naujiems 

vaikams. Kad visi būtų laimingi! 

Kad darželyje būtų daugiau Lego žmogeliukų, būtų įvairių 

kaladžių. Kad būtų daugiau aikštelių.  

Darželi – lik sveikas. Tegul vaikai būna linksmi! Visada lik toks 

puikus, kad mano broliukui irgi čia būtų gerai! 

 

 

Klausimyną parengė: darbo grupė 

Duomenis susistemino: Jurgita Stirbienė 

 

  


