
pasidžiaugimas 
Smagu, jog kuopų susitikimai vyksta. Laimė vaikams, kad jūs tokie. Jei tik trūksta įkvėpimo /               
reikia paguodos / turite, kuo džiaugtis, rašykite JAS valdybai.  
 
ką veikti kuopoje? 
>> Žaidimas „atMINTUKAS“ (nuoroda). Tik idėja, interpretuokite laisvai.  
>> Žaidimas „aceicininkai“ (prieduose).  
>> Skaityti dienos evangeliją ir trumpai aptarti. 
>> Žaisti BINGO – sukurkite lentelę su skirtingomis veiklomis, lai vaikai žymisi, ką atliko ir               
pasidalina.  
>> Kvieskimės svečius. Gal mamos ar tėčiai gali ką įdomaus papasakoti? Gal koks ateitininkas              
gali užsukti į svečius per nuotolį ir šį tą papasakoti?  
>> Žaidimas „Šarados“. Moksleivis per kamerą turi suvaidinti jam pateiktą žodį (jį jam parašyti              
galite jūs), o kiti kuopos nariai turi atspėti. Galima žaisti ir komandomis. 
>> Žaiskite piešimo šaradas (https://skribbl.io/). 

○ Šiame tinklapyje galite žaisti piešimo šaradas (žaidimas pateikia žodį, žmogus          
turi jį nupiešti, o kiti pokalbyje turi jį atspėti).  

○ Sukurkite privatų žaidimą. 
○ Jeigu vaikai vyresni, jei nori, gali žaisti angliškai, bet jei norite į „custom words“              

įrašykite lietuviškus žodžius, kurie bus žaidime ir paspauskite „use custom words           
exclusively“ taip žaidimas pateiks tik jūsų sugalvotus žodžius.  

>> Žaiskite daikto atnešimo žaidimą. 
○ Su jaunesnio amžiaus vaikais puikiai tiks tiesiog konkretūs prašymai (atnešk          

kažką raudono, kažką valgomo) pats bėgimo ir atnešimo procesas bus smagus,           
greičiausiai atnešęs visus daiktus gali būti apdovanotas.  

○ Su vyresniais moksleiviais smagu žaisti tą patį žaidimą tik abstrakčiau (atnešk tai,            
kas simbolizuoja tavo svajonę, atnešk laisvės simbolį…) tegul daiktai jų rankose           
tampa istorijomis, moksleiviai gali dalintis, kodėl jie atnešė tokį daiktą. Toks           
žaidimas ne tik pajudina vaikus prie ekranų, bet ir leidžia geriau pažinti vienas             
kitą.  

>> Aplankykite virtualų muziejų. 
○ http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtual

i-elenco.1.html apsilankykite Vatikane ar kitame muziejuje, aptarkite jo        
ekspoziciją, pasidomėkite ir papasakokite moksleiviams apie tą vietą ar meno          
kūrinius (arba duokite apie tai pasidomėti ir pasiruošti pristatyti vaikams),          
aptarkite kultūros svarbą.  
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