
 

VEIKLA: NAMŲ RUOŠA IR SAVITVARKA  

Namų ruoša reikalinga kiekvienam asmeniui ir savarankiškumo, savitvarkos bei higienos įgūdžiai 

turi didelę reikšmę proto negalios jaunuoliui. Nes šių žmonių gebėjimai ne visada yra pakankami, 

kad galėtų gyventi nepriklausomi nuo kitų. Todėl šios veiklos nauda bus didelė nes neįgalus 

jaunuolis bus ugdomas tapti savarankiškesniu, labiau pasitikės savimi, ugdys savo socialinius 

įgūdžius. 

 

Tikslai 

Jaunuolių mokymas ir auklėjimas, nukreiptas į savarankiškos asmenybės, gebančios integruotis į 

visuomenę, ugdymas. 

• įgyti praktinių ir teorinių žinių reikalingų namų ruošoje,  
• vystyti sugebėjimą spręsti praktines problemas,   
• supažindinti su namų ruošos įranga ir įrankiais, darbo saugos reikalavimais,  
• supažindinti su asmens higiena ruošiant maistą,  
• supažindinti su specialiomis cheminėmis valymo priemonėmis, saugos reikalavimais,  
• supažindinti su pavojais, kurie tyko buityje, neatsargiai elgiantis su technika, įrankiais ir 

priemonėmis,  
• pagalba kitiems ir natūralus pasidalinimas darbais,  
• išmokyti planuoti, pirkti produktus, gaminti ir patiekti maistą,   
• supažindinti su maisto produktų matais: kilogramai, gramai, litrai,  
• supažindinti su maisto produktų laikymo sąlygomis,  
• supažindinti su patiekalų receptūra,  
• supažindinti su stalo etiketu, svečių priėmimu,  
• supažindinti su stalo serviravimo įvairove,  
• supažindinti su įvairių pojūčių panaudojimu: regėjimas, lytėjimas, ragavimas, uostymas,  
• supažindinti su namų ūkio išlaidų ir pajamų skaičiavimu,  
• supažindinti su kasdieniais namų ruošos darbais (lyginimas, dulkių valymas, grindų 

plovimas, kilimų siurbimas, langų valymas, skalbimas), kad vėliau patys galėtų būti 

atsakingi už kasdienį gyvenimą,  
• išugdyti gebėjimą prižiūrėti savo daiktus ir juos tvarkyti,  
• supažindinti su atliekų rūšiavimu.  

Uždaviniai: 
Racionalių ugdymo kelių paieška. 

 
• išmokyti saugiai naudotis namų ruošos įranga ir įrankiais,  
• išmokyti pasirinkti ir panaudoti paprasčiausias maisto paruošimo, gaminimo ir plovimo 

priemones,  
• išugdyti supratimą apie sanitarijos, higienos reikalavimus,  
• išmokyti saugiai elgtis su specialiomis cheminio valymo priemonėmis, jas atskirti,  



• išmokyti naudotis nesudėtingomis iliustruotomis instrukcijomis,  
• išugdyti gebėjimą planuoti, pirkti produktus, gaminti ir patiekti maistą,   
• išmokyti padėti kitiems ir planuotai pasidalyti darbus,  
• išmokyti suskirstyti maisto produktus (pieno produktai, mėsa, žuvis, daržovės, vaisiai),   
• atskirti pagrindinius skonius: saldu, sūru, kartu,   
• išmokyti pasirašyti patiekalų receptus,  
• išmokyti savarankiškai arba drauge su kitais paruošti užkandą, karštą patiekalą, saldų 

patiekalą ir patiekti į stalą,  
• išmokyti savarankiškai arba drauge su kitais serviruoti stalą,  
• išmokyti susitvarkyti savo darbo vietą,  
• išmokyti planuoti namų ūkio išlaidas ir pajamas,  
• išugdyti tvarkymo, skalbimo, lyginimo, langų valymo, dulkių valymo, grindų plovimo,  
• kilimų siurbimo, atliekų rūšiavimo įgūdžius,  
• išmokyti prižiūrėti savo daiktus ir juos tvarkyti,  
• išmokyti atskirti nešvarius drabužius, rankšluosčius, prijuostes,  
• supažindinti su pavojais ir nelaimėmis galinčiomis atsitikti buityje, išmokyti saugiai elgtis,  
• kaip išvengti paprasčiausių, buityje įvykstančių, nelaimių.  

Darbo formos, metodai: 

Žodiniai pokalbiai, aiškinimai. 

• susipažinimas su maisto produktų įvairove (pieno produktai, mėsa, žuvis, daržovės, vaisiai).  
• maisto produktų laikymo sąlygos, įrenginiai, kur laikomi maisto produktai,  
• sugedę maisto produktai, jų atpažinimas,  
• pokalbiai apie mėgstamus patiekalus, kas kokį patiekalą norėtų pagaminti ar išmokti gaminti,  
• silpniesiems nesudėtingos iliustracijos ar simboliai su maisto produktais, jų atpažinimas,  
• susipažinimas su namų ruošos įranga ir įrankiais, saugus naudojimasis,  
• pokalbiai apie asmens higieną,  
• pokalbiai apie saugos reikalavimus naudojantis specialiomis cheminėmis valymo 

priemonėmis.  

Vaizdiniai demonstravimai. 

• įvairių maisto produktų demonstravimas, lytėjimas, uostymas, ragavimas, silpniesiems 

paveikslėlių su maisto produktais demonstravimas, paveikslėlių su įvairiomis mimikomis: 

saldu, sūru, kartu, šalta, karšta, švelnu, šiurkštu naudojimas,  
• bandymai naudotis namų ruošos įranga ir įrankiais, demonstravimas, kaip saugiai elgtis,  
• specialių cheminio valymo priemonių demonstravimas, saugus naudojimasis,  
• maisto produktų rinkimasis iš reklaminių bukletų, interneto, parduotuvių, simbolių, kainų 

palyginimas,  

Praktinė veikla. 

• receptų skaitymas,  
• receptų rašymas,  
• silpniesiems: receptų sudarymas iš paveikslėlių,  
• maisto produktų pagal konkretų receptą pirkimas iš parduotuvės arba rinkimas iš reklaminio 

bukleto,  
• draugiškas, planuotas darbų pasiskirstymas,  



• pasirinkto patiekalo gaminimas,  
• silpniesiems: pasirinkto patiekalo recepto sudarymas iš paveikslėlių, simbolių  
• stalo serviravimas,  
• silpniesiems: peilių, šakučių, šaukštų dėliojimas į atskiras krūveles,  
• mokymasis teisingai naudotis įrankiais; skubančius mokyti lėto valgymo, kramtymo 

taisyklių; lėtai valgančius paskatinti,  
• mokyti teisingai paimti įrankius,  
• darbo vietos sutvarkymas,  
• savarankiškas arba drauge su kitais patalpų tvarkymas (grindų plovimas, dulkių valymas, 

kilimų siurbimas, langų valymas),  
• savarankiškas arba drauge su kitais lyginimas, nešvarių rankšluosčių, prijuosčių skalbimas,  
• mokymasis saugiai elgtis su buitinės technikos priemonėmis,  
• mokymasis saugiai ir taupiai elgtis su specialiomis cheminėmis valymo priemonėmis.  

Rezultatai: 
• įgijo praktinių ir teorinių žinių reikalingų namų ruošoje,  
• išvystė sugebėjimą spręsti praktines problemas,  
• sugeba pagaminti nesudėtingą patiekalą bei iškepti nesudėtingą kepinį,  
• sugeba perskaityti ir pasirašyti nesudėtingą receptą ar naudojimosi instrukciją, įsisavinti 

nesudėtingą informaciją skirtą vartotojui,  
• žino sąvokos „taupyti" reikšmę,  
• žino sąvokas „pigu" ir „brangu" bei supranta jų reikšmę,  
• žino kaip saugomi maisto produktai, žino maisto produktų matus (kilogramai, gramai, 

litrai,),  
• moka apsieiti su paprasčiausia buitine technika ir specialiomis cheminėmis valymo 

priemonėmis,  
• sugeba rūšiuoti atliekas,  
• žino nesudėtingus drabužių bei avalynės priežiūros būdus,  
• sugeba tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamąjį būstą (valyti dulkes, plauti grindis, siurbti 

kilimus, valyti langus, skalbti, palaikyti švarą virtuvėje bei vonios kambaryje),  
• žino saugaus darbo taisykles buityje.  
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