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Vaikų švietimas apie saugų ir atsakingą elgesį su šunimis yra būtinas
nuo mažens. Kasmet daug žmonių būna apkandžiojami šunų, o patys gyvūnai
išmetami į gatves, atiduodami į prieglaudas, kenčia nuo nepriežiūros ir
dėmesio trūkumo. Mokiniai patyrinės šunų elgseną, susipažins su jų gyvenimo
būdu, surengs šunų parodą mokykloje. Tikiu, kad nelaimingų istorijų bus
mažiau, jei mokysis atsakomybės už augintinius.

I. Įvadinė dalis

TIKSLAS: supažindinti ugdytinius saugiai ir atsakingai elgtis su šunimis.

UŽDAVINIAI:
1) Skatinti ugdytinių domėjimąsi gyvūnais, ypač šunimis.
2) Ugdyti mokinių bendradarbiavimo įgūdžius.
3) Skiepyti gerumo ir atjautos jausmą.
4) Suteikti galimybę ugdytiniams išmokti rūpintis šunimis.
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II. Įvairių šunų veislių apžvalga

Vokiečių aviganis    Biglis    Labradoro retriveris  Jorkšyro terjeras  Tibeto spanielis 

Buldogas    Vokiečių bokseris    Pudelis          Taksas     Čekoslovakų vilkšunis    Argentinos dogas

Prancūzų skalikas   Barzdotasis kolis     Mopsas        Šiperkas             Šeltis        Senbernaras

Bulterjeras    Rytų Sibiro laika       Boseronas        Valų springerspanielis       Ūdrinis šuo 
Aptarėme ir susipažinome su skirtingomis šunų išvaizdomis, jų charakterių savybėmis bei 

elgsena, gyvenimo būdu.



III. Mūsų klasės augintiniai
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Sužinojome, kaip saugiai ir atsakingai elgtis su globojamais ir beglobiais šunimis. 
O tuomet parodėme, kaip su jais bendraujame, draugaujame ir mes, 4B kl. mokiniai.  

Ar lyja, ar sninga 
mes reguliariai 
einame į lauką. 

Kartu su šuneliu 
mes žaidžiame ir 

džiaugiamės 
gamta.

Mes jais rūpinamės ir 
paruošiame jaukų guolį 

poilsiui. 

O jie draugiški, jautrūs, 
dalinasi juo ir su kitais.
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Jais besirūpinant 
mokomės besąlyginės 

meilės kitiems bei 
rūpesčio. 

O svarbiausia, 
mokomės gerumo ir 

jautrumo.

Jie mus visad 
saugo - akylai 
stebi aplinką, 
praneša apie 
artėjančius 
pavojus ar 
atvykusius 

svečius.

III. Mūsų klasės augintiniai



IV. Asmeninių projektų pristatymas - ,,Mano mylimas šunelis ‘‘
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IV. Asmeninių projektų pristatymas - ,, Mano mylimas šunelis ‘‘
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IV. Asmeninių projektų pristatymas - ,,Mano mylimas šunelis ‘‘



Mokiniai, tyrinėdami šunų elgseną, susipažino su jų gyvenimo būdu.
Turėjo galimybę rūpintis šunimis, sužinojo, kaip reikia saugiai ir atsakingai elgtis
su savo ir beglobiais gyvūnais. Sustiprėjo ugdytinių tarpusavio santykiai. Įgijo
tvirtesnių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių.

Deja, dėl COVID-19 viruso negalėjo aplankyti gyvai beglobių šunų
prieglaudos, nedalyvavo šunų dresiravimo užsiėmimuose, neorganizavo
mokykloje šunų parodos.

V. Apibendrinimas
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