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Viskas, kas paprasta, atrodo nepaprasta. Tai parodo „Eglutėje” vykusi neįprasta veikla, 

kurią vedė mokinių tėvai. Esame labai dėkingi mamoms ir tėčiams, parodžiusiems įdomias, 

naudingas, kitokias veiklas. 

Iš tėvelių organizuotų veiklų vaikai daug ką sužinojo. Ketvirtoko Adomo tėvelis – 

ūkininkas. Jis augina didelį pulką avių. Sužinojome, kiek avims reikia paruošti pašaro, kaip jos 

prižiūrimos. 

Įdomu buvo tai, kad avelės žino kelią namo, kai jas rudenį veda į tvartus. Vasarą aveles 

saugo sargybiniai šunys, kurie visą laiką būna su avimis. Maži šuniukai mėgsta išdykauti, kartais 

bešėldami padaro ir negerų dalykų, bet taip jie mokosi. Adomo tėvelis parodė daug nuotraukų bei 

filmuotą medžiagą. Visiems pasidarė smalsu nuvykti į ūkį ir visa tai pamatyti. 

Naglio mama supažindino su fizikos mokslu. Šis mokslas kelia nuostabą, nes galima 

sukurti daug įdomybių, žinant fizikinius reiškinius. Pasiskirstę grupėmis vaikai „pagamino“ 

prožektorių, durų skambutį, važiuojančią mašiną, sukonstravo planetas, kurios skrieja apie saulę. 

Labai patiko žiūrėti pro optinius akinius ir susipažinti su pasirinktais miestais. O įdomiausia – 

sveikindamasis duodi draugui ranką ir kai draugas paliečia tavo ranką, ji skleidžia garsą. Sunku 

buvo baigti eksperimentus, nes įdomią veiklą norisi tęsti ir tęsti. Kaip pabrėžė Naglio mama – fizika 

yra įdomus mokslas, bet nelengvas. Todėl reikia daug mokytis, kad suprastum ir mokėtum paaiškinti 

paprastus dalykus. 

Antrokus aplankė Aisčio tėtis, kuris yra viešosios tvarkos skyriaus vyresnysis specialistas. 

Svečias papasakojo apie savo nelengvą ir dažnai pavojingą darbą. Dažnai net nesusimąstome, kodėl 

galime saugiai jaustis viešumoje, kas mūsų saugumą užtikrina. Todėl Aisčio tėčiui vaikai turėjo 

begalę klausimų. Įdomu buvo sužinoti, kokius viešosios tvarkos pažeidimus daro žmonės, prisiminti, 

kaip reikia elgtis viešumoje, kaip tinka ir netinka elgtis patiems vaikams. Sudomino ir mažytis 

specialus, panašus į kompiuterio bateriją, spausdintuvas, kurio pagalba pareigūnai gali lengvai 

atspausdinti dokumentą. 

Mėtos mamytė vaikus sudomino skaitoma pasaka, įdomiu kryžiažodžiu apie profesijas. Jį 

išsprendę, vaikai piešė savo svajonių profesiją, ją užrašė ir užklijavo voke. Šie laiškai keliaus aplink 

pasaulį ir grįžę į mokyklą po 10-ies metų sukvies visus mokinukus atgal į pirmąją mokyklą, į 

pirmąją klasę, pasitikrinti, ar išsipildė jų svajonės. 



Pirmokėlius Gintarės tėvelis pakvietė į informatikos kabinetą ,,Saulės” gimnazijoje. Ten 

mokiniai susipažino su naujausiomis technologijomis. Vaikai domėjosi, kaip galima piešti, 

skaičiuoti ir susirasti reikiamą informaciją interaktyvioje lentoje. Po to visi žiūrėjo filmuką apie 

dinozaurus 3D formatu. Antroji pamoka buvo kūno kultūra. Pirmokėliai ne tik sportavo, bet ir 

skaičiavo. Estafečių metu mokiniai turėjo patys susiskaičiuoti laimėtus ir baudos taškus. Pabaigoje 

visus pralinksmino žaidimas ,,Pykšt-pokšt”. Ši diena buvo tikrai visiems įsimintina. 

Trečiokės Atėnės mama dirba laikraščio „Utenos diena“ redakcijoje žurnaliste. Viešnia 

pristatė savo profesiją, supažindino kaip rašomi straipsniai, reportažai. Taip pat paaiškino, kokį 

darbą atlieka laikraščio redaktorius, maketuotojas ir kiti darbuotojai. 

Visi mokinai labai aktyviai dalyvavo praktinėje veikloje - kūrė laikraštį, kuris būtų įdomus 

ir informatyvus skaitytojui. Kiekvienas darbas buvo skirtingas, originalus ir šiltai įvertintas. 

Mokinės mama pakvietė trečiokus apsilankyti laikraščio „Utenos diena“ redakcijoje. Atėnės mama 

laisvalaikiu audžia. Vaikams buvo smagu iš arti pamatyti stakles, plačiau sužinoti apie senovinį 

amatą audimą ir patiems pabandyti austi. 

Gretė su mama turi bendrą pomėgį – groja kanklėmis. Viešnia supažindino vaikus su 

kanklių meistro Juozo Lašo padarytomis ir originaliais lietuviškais raštais papuoštomis kanklėmis. 

Mergaitė su mama ir klasės draugė Atėnė kankliavo keletą skirtingų nuotaikų kūrinių, klausėmės 

kanklių ansamblio gražios muzikos. Kiekvienas trečiokas turėjo galimybę prisiliesti prie stygų ir 

brauktuku pagroti. Mokiniai gavo pakvietimą prisijungti ir muzikuoti kartu. 

Gusto mama labai kūrybiškas žmogus, laisvalaikiu siuvinėja ir kuria eilėraščius. Viešnia 

pasakojo, jog iš savo tėvelio paveldėjo pomėgį eiliuoti. Vaikams pristatė tėčio išleistas poezijos 

knygeles, savo eilėraščių prirašytus storiausius sąsiuvinius. Kūryba sužavėjo jaunuosius klausytojus. 

Vaikai nuoširdžiai linkėjo, kad eilės kada nors sugultų į knygą. Mama Audronė vaikams parodė 

savo išsiuvinėtus paveikslus, vaikų metrikas. Sakė, kad siuvinėdama geriausiai pailsi ir 

atsipalaiduoja, o paveikslus dovanoja draugams ir giminaičiams... 

Pasibaigus atvirų durų dienai supratome, kad, susipažindami su tėvelių profesijomis ir 

pomėgiais, atlikdami praktines užduotis, vaikai praplėtė savo akiratį ir patyrė daug smagių akimirkų 

bei emocijų. Ne mažiau vertingesne patirtimi tapo ir tėvų įsitraukimas į mokyklos gyvenimą kitokia, 

smagesne veikla, sujungusia vaikus, tėvus ir mokytojas. 

Už šią pilną įspūdžių dieną nuoširdžiai dėkojame A. ir N. Matkevičiams, E. Jurgelėnui, M. 

Brazauskui, K. Paulauskaitei - Žalėnei, I, J. Ulkienei, J. Vasiljevienei, A. Treinienei. 


