
Covid-19 pakeitė mūsų kasdienybę: darbo, namų ir mokymosi rutiną. Tad naujos rutinos 

susikūrimas šiuo laikotarpiu gali padėti jaustis saugesniu ir patirti mažiau nerimo ir streso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Parengta pagal: World Health Organization: Covid-19 Parenting 3 Structure Up 

LANKSTI, BET PASTOVI DIENOS RUTINA 

Susikurtas dienos planas Jums ir Jūsų vaikui 

padės neišsibalansuoti iš įprasto ritmo, 

užtikrins vaiko tinkamesnį elgesį. Plane 

įtraukite tiek užduotėles, darbelius tiek laisvą 

laiką žaidimams. 

Į planavimą galima įtraukti ir vaiko pasiūlytas 

veiklas (dėlionė, 5min.edukacinis žaidimas 

telefone, piešimas, šokių metas ir pan.). 

Nepamirškite įtraukti aktyvių veiklų, tai 

padeda susidoroti su stresu, be to, tai puikus 

būdas tinkamai išlieti energiją.  

 

Šokiai namuose, mankšta, žaidimai „aukšta žemė“, „neleisk 

balionui paliesti grindis“,  „daiktų medžioklė“ (spalvoto 

popieriaus lapai, ant jų reikia sudėti tokios pat spalvos daiktus, 

rastus namuose arba netikėčiausiose vietose padedamos 

Lego kaladėlės, vaikas suranda jas ir padeda ant spalvoto 

popieriaus, kuris atitinka kaladėlės spalvą), pernešti su šaukštu 

kamuoliukus iš vieno indo į kitą,  slėpynės, žaidimas „diena – 

naktis“ (kai pasakoma „diena“ – judama, „naktis“ – turima 

sustingti/ žaidimas su muzika – kol groja - šokam, kai 

sustabdoma muzika – sustingstama). 

Planą galima susidaryti ant balto popieriaus lapo, baltos 

lentos, ar pasidaryti planuoklį su veiklų simboliais ir juos naudoti 

ilgesnėje laiko perspektyvoje. 

 

RANKŲ PLOVIMAS GALI BŪTI SMAGI VEIKLA 

PSO rankas plauti rekomenduoja mažiausiai 20 

sekundžių, su muilu. Gal šiuo metu turite 

mėgstamiausią dainą – eilėraštį? Kol plauname rankas 

galime dainuoti ar deklamuoti vieną eilėraščio stulpelį!  

 

Edukacinės dainelės ir filmukai: 

1)https://www.youtube.com/watch?v=9lq9AfvaFuw 

2) https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-

L3Xn6A  

 

KIEKVIENAS IŠ MŪSŲ ESAME PAVYZDYS SAVO 

VAIKUI 

Vaikai mokosi iš suaugusiojo pavyzdžio, tad jeigu 

patys plausime rankas, laikysimės saugaus atstumo, 

planuosime savo laiką, vykdysime savo susitarimus 

ir nelaužysime savo žodžio – vaikai matydami tokį 

pavyzdį – jie mokysis ir elgsis taip pat. 

Kurkite prasmingas dienos 

tradicijas; kiekvienos 

dienos pabaigoje 

pasidalinkite savo 

mintimis, koks vaiko 

darbelis, poelgis, išsakyta 

mintis šiandiena jus 

labiausiai pradžiugino. 
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