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LT
Aš Jone Perez Bengoetxea. Man 22 metai. Esu iš Ispanijos, Baskų 
šalies. Aš esu Europos savanorių tarnybos viena iš projekto „Find 
Your Way“ savanorė Lietuvoje. Jaunuolių dienos centre aš dirbu su 
intelekto negalią turinčiais suaugusiais asmenimis.

EN
My name is Jone Perez Bengoetxea, I am 22 years old and I am from 
Basque Country, Spain. I participate in European Voluntary Service in 
Lithuania. The project name is “Find Your Way” in the day care center 
“Jaunuolio Dienos Centras” - JDC - and I work here with mental 
disabled people.

EUS
Nire izena Jone Perez Bengoetxea da, 22 urte ditut eta Euskal 
Herrikoa naiz, Espainiakoa. Europako Boluntariotza Zerbitzuko 
proiektuan parte hartu dut Lituanian. Parte hartu dudan proiektuaren 
izena “Find Your Way” da “Jaunuolio Dienos Centras” - JDC - 
organizazioan. Bertan dibertsitate funtzionala duten pertsonekin 
egiten dut lan.

ES
Mi nombre es Jone Perez Bengoetxea, tengo 22 años y soy del País 
Vasco, España. He participado en el Servicio Voluntariado Europeo 
en Lituania. El nombre del proyecto donde he participado es “Find 
your Way” en el centro “Jaunuolio Dienos Centras” - JDC -. En la 
organización trabajo con personas con diversidad funcional. 

Pirmoje leidinio dalyje rasite Lukas istoriją – komiksą.
In the first section of the magazine you will discover a comic called “Lukas’ dipper”.

Antroje leidinio dalyje rasite smagias devynias užduotis, kurias sukūrė jaunimas su 
intelekto negalia:
In the second section you will find nine entertaining activities developed by different 
groups of students:

Sukurti labirintą: 7 grupė 
Sukurti „Sudoku“: 5 grupė
Sukurti kryžiažodį: 2 grupė
Sukurti klausimus egiptiečių hieroglifo abėcėlei: 1 grupė
Sukurti mįsles: 6 grupė
Sukurti tiesa ar melas: 5 grupė
Sukurti žaidimą: 9 grupė
Sukurti anekdotą ar istoriją: 8 grupė
Sukurti rekomendacijas: 10 grupė

Paskutinėje leidinio dalyje pateikiami keli gauti užduočių rezultatai.
In the last section, the results of some of the activities carried out by the students 
themselves are shown.

Leidinyje taip pat rasite keletą piešinių, kurie, tikiu, Jums labai patiks!
Inside the magazine you will also see some drawings, I hope you enjoy it!

APIE MANE
ABOUT ME

PROJEKTAS
PROJECT 
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KOMIKSAS 
COMIC
Pirmoje leidinio dalyje rasite Lukas istoriją. Aš 
kūriau pagal Isabelle Carrier knygą.

In this first chapter of the magazine you will 

discover a comic called “Lukas’ dipper” which I 
have made based on the book by Isabelle Carrier.

Istorija atkuria kitokio vaiko kasdienybę: jo 
sunkumus, savybes ir kliūtis, su kuriomis jam 
tenka susidurti. Tai metaforinė pasaka, kurioje 
kalbama apie vaiko, susiduriančio su dideliais 
iššūkiais kasdienybėje, gyvenimą.

The story recreates the daily life of a different 
child: his difficulties, his qualities and the 
obstacles he has to face. It is a metaphorical tale 
that deals with the overcoming of a child with 
difficulties to cope with everyday life.

P.S. Drugelius komikse nupiešė Ugnė iš Jaunuolių 
dienos centro.
P.S. The butterflies in the comic are drawn by 
student Ugne of 10 group.
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Žaidimo taisyklės:
Nupiešti arba įklijuoti trūkstamą simbolį, kurio trūksta 
eilutėje. Kiekvienas simbolis negali atsikartoti toje 
pačioje eilutėje 2 kartus. 

Nuspalvinkite atsakymo apskritimą tokia spalva, kuri tinka klausimo atsakymui.
Atsakymai:

   - Tiesa (taip)
     
    - Melas (ne)

1. Ar tiesa, kad Panevėžys yra Lietuvos sostinė?         

2. Ar tiesa, kad Lietuvos nacionalinė gėlė yra ramunė? 

3. Ar JDC lanko 70 jaunuolių?  

4. Ar tiesa, kad  JDC dirba 2 vyrai?  

5. Ar pirmoji pavasari  pražystanti gėlė yra žibutė?

6. Ar Lietuvos vėliavoje yra mėlyna spalva?

7. Ar tiesa, kad JDC direktorius yra vyras?

8. Ar upė Nevėžis teka per Panevėžį?

9. Ar pagalbos telefono numeris yra 112?

10. Ar galima važiuoti liftu kilus gaisrui?

11. Ar tiesa, kad prieš Velykas yra dažomi kiaušiniai?

12. Ar degančius riebalus galima gesinti vandeniu?

13. Ar tiesa, kad kryžių kalnas yra Šiaulių rajone?

14. Ar tiesa, kad  Palanga yra Lietuvos kurortas?

15. Ar tiesa, kad valgyti daržoves yra sveika?

16. Ar Panevėžys yra kaimas?

17. Ar galima eiti per gatvę šviečiant geltonai šviesoforo spalvai?

18. Ar metus sudaro 12 mėnesių?

19. Ar tiesa, kad vaivorykštę sudaro 7 spalvos?

20. Ar tiesa, kad norint pasiekti ,,Solidarumo kavinę“ reikia užlipti 83 laiptelius?
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Žaidimas  
,,Tiesa ar melas“
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Žaidimas – pramoga 
“Prisiminimai”
Mūsų grupė yra fotografų.  Mums fotografija – vienas iš būdų užfiksuoti ir 
įamžinti svarbias akimirkas, kurios mums teikia džiaugsmą ir mielus, šiltus 
prisiminimus. Mėgstame pozuoti,  linksmai leisti laiką fotografuodami. O dar 
smagiau nuotraukų archyvuose ieškoti ir atrasti savo ar draugų nuotraukas.

Kaip pasidaryti žaidimą:
Išsirenkame patinkančią nuotrauką, 
Perkeliame ją į kompiuterio word dokumentą.
Nuotraukos apačioje surašomi skaičiai (tiems, kurie kažkiek pažįsta skaičius, ir 
lengviau dėlioti pagal jų eiliškumą). 
Atsispausdiname.
Užlaminuojame.
Sukarpome.

Žaidimo – pramogos eiga
Galima pasirinkti kelias nuotraukas ir bandyti atrasti save arba rungtniauti, kas 
greičiau sudėlios. 
Labai tinkama pramoga karantiniu laikotarpiu, nes mažai bendraujame su 
draugais. O nuotraukų pagalba prisimename juos ir džiaugiamės atradę nuo-
traukose.

Sukurti kryžiažodį

1. Margiausia pavasario šventė.

2. Pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius.

3. Šventė, kurios metu traukiame šiaudus iš po staltiesės.

4. Pirmojo iš trijų karalių vardas.

5. Velnių, raganų ir blynų šventė.

6. Kuo plakame vieni kitus savaitę prieš Velykas?

7. Kiek patiekalų tui būti ant Kūčių stalo?

8. Pavardė žmogaus, kuris su signatarais pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą.

9. Užgavėnių personažas, kuris kovoje simbolizuoja žiemą.

10. Daržovė, iš kurios darome dekoracijas Helovyno šventei.
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Ryto muzika teigiamai energijai 

10 grupės rekomendacija 
Jūs šią melodiją galite rasti Youtube kanale.
Su šia melodija galima atsipalaiduoti užsiimant įvairiomis, sau 
maloniomis veiklomis. Šia dainą aš renkuosi todėl, kad jos klausantis 
aš jaučiuosi ramesnė, galiu labiau atsipalaiduoti ir susikoncentruoti ties 
atliekama veikla. Melodijoje atsiskleidžia gitaros ir fortepijono garsai.

37 atvirukai – Badri Tserediani 

10 grupės rekomendacija
Žanras: Romantinė komedija
Vieta: Teatras „Menas“

Šis spektaklis yra apie tipišką, bet šiek tiek 
ekscentrišką Satonų šeimą, kuri gerokai  pasiklydusi 
laike. Paradoksalios situacijos, keisti pokalbiai ir 
visiškai neprognozuojami įvykiai – šioje šeimoje  
kasdienybė. O dar kiekvienas jos narys turi 
savų keistenybių, ydų ir mažų paslapčių... Į ši 
ne kasdienišką „kasdienybės“  ratą  įsisuka ir 
pagrindinis spektaklio herojus Everis Satonas, 
sugrįžęs į gimtuosius namus po ilgo išsiskyrimo. 
Turtingų tėvų sūnus grįžta ne vienas - su žavia 
nuotaka. Kaip juos pasitiks keistuoliai tėveliai, 
su kokiais  iššūkiais teks susidurti, ar užteks jėgų 
suprasti  ir toleruoti chaotišką savo brangių 
giminaičių gyvenimą..? Rekomenduojame šį 
spektaklį, nes jis yra linksmas, dinamiškas, bet tuo 
pačiu gilus spektaklis apie meilę, toleranciją ir pačių 
artimiausių žmonių santykius.

Gerumo stebuklas (2017) – Stephen Chbosky

10 grupės rekomendacija
Žanras: Drama

Augustas „Ogis“ Pulmanas gimė deformuotu veidu 
ir didžiąją pirmųjų dešimties gyvenimo metų dalį 
praleido ligoninėse ir namuose. Berniuko sveika-
tai pagerėjus, jo tėvai nutaria leisti sūnų į mokyklą. 
Būsimasis penktokas labiausiai norėtų tapti nema-
tomas, deja, išskirtinis jo veidas aplinkiniams yra 
tarsi žvilgsnių magnetas. Mokyklos peštukai iš karto 
ima kabinėtis prie Ogio. Tačiau tarp daugybės vaikų 
atsiranda pora drąsuolių, kurie, nebijodami bendros 
nuomonės, pasiūlo savo draugystę jautriam ir ge-
raširdžiam naujokui. Su Ogio išskirtinumu turi susi-
gyventi ne tik mokiniai, bet ir jo tėvai, mokytojai ir 
visi likusieji miestelio gyventojai. Gera, užjaučianti ir 
nuolat kitiems pasiruošusi padėti išskirtinio berniuko 
širdis galų gale nugali išankstinius nusistatymus ir 
parodo, kad tikrasis grožis visuomet slypi viduje. 
Rekomenduojame, nes filmas verčia susimąstyti 
apie empatiją kitam, apie žmonių skirtumus ir meilę 
kitam.

Sukurti 
rekomendacijas
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Vieną dieną laksčiau centre laiminga,puikios nuotaikos.
Negalvojau apie nieką,būriavomės ir šnekučiavomės su 
draugais,laikas praėjo greitai.
Atėjus laikui eiti namo, išbėgau su džiaugsmu ir šypsena veide.
Pasišokinėdama grįžau namo ir tada pamačiau, kad ant kojų 
kambarinės tapkės, o batai liko centre.
Juokiausi susiėmus pilvą.

Ingutė J. 8gr.

Sukurti anekdotą
ar istoriją

Sukurti labirintą
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Sukurti mįslesSukurti anekdotą
ar istoriją
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Norėdami naudoti hieroglifų abėcėlę, iškirpkite raides. 
Kitame puslapyje atsakysite į klausimus, naudojantis 
iškirptomis raidėmis.
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Norėdami naudoti hieroglifų abėcėlę, iškirpkite raides. 
Kitame puslapyje atsakysite į klausimus, naudojantis 
iškirptomis raidėmis.



Sukurti klausimus 
egiptiečių hieroglifo abecelei

Koks tavo vardas? What is your name?

Kokioje šalyje gyveni? Where are you from?

Kaip tu laikaisi? How are you?

Ko minkšti veikti per savo laisvalaikį? How do you spend your free time?
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ATSAKYMAI
5 grupė

1. Melas (ne)

2. Melas (ne)

3. Tiesa (taip)

4. Tiesa (taip)

5. Melas (ne)

6. Melas (ne)

7. Melas (ne)

8. Tiesa (taip)

9. Tiesa (taip)

10. Melas (ne)

11. Tiesa (taip)

12. Melas (ne)

13. Tiesa (taip)

14. Tiesa (taip)

15. Tiesa (taip)

16. Melas (ne)

17. Melas (ne)

18. Tiesa (taip)

19. Tiesa (taip)

20. Tiesa (taip)

Žaidimo teisingi atsakymai:
ATSAKYMAI
ANSWERS

ATSAKYMAI
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Žaidimas ,,Tiesa ar melas“ Atsakymai:

ATSAKYMAI
5 grupė

☼ ◘ ☺ ♪ ► ♥
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☺ ♪ ☼ ◘ ♥ ►

◘ ► ♥ ☺ ♪ ☼

ATSAKYMAI
2 grupė

1. VELYKOS

2. MINDAUGAS

3. KŪČIOS

4. KASPARAS

5. UŽGAVĖNĖS

6. VERBA

7. DVYLIKA

8. BASANAVIČIUS

9.  LAŠININIS

10. MOLIŪGAS

Sukurti kryžiažodį 
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ATSAKYMAI
6 grupė

Sukurti mįsles

ATSAKYMAI
1 grupė

Sukurti klausimus 
egiptiečių hieroglifo abecelei
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ATSAKYMAI
5 grupė

Sukurti klausimus egiptiečių 
hieroglifo abecelei
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Ačiū visam Jaunuolių dienos centro jaunimui, 
kad įsitraukėte į šį projektą.
Thanks to the students for your involvement in 
this project.

Ačiū visiems Jaunuolių dienos centro 
darbuotojams, kurie padėjo jaunimui kurti 
užduotis.
Thanks to all of the center’s employees who 
have been involved in the pastimes section with 
the students.

Ačiū mano mentorėms Eglei ir Julijai už leidinio 
vertimą ir įsitraukimą į techninius procesus. 
Thanks to my coordinators Egle and Julija for 
translating, printing and scanning the magazine.

Ačiū visam Jaunuolių dienos centrui už šilumą ir 
pagalbą visada kai tik man reikėjo.
Thanks to JDC for your warmth and helping me 
in everything I need.

PADĖKOS 
ACKNOWLEDGMENTS

Sukurti labirintą

ATSAKYMAI
7 grupė
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