
 

VEIKSMO  SAVAITĖ „BE PATYČIŲ 2017“   

AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE „GINTARĖLIS“ 

 

Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ bendruomenė kasmet prisijungia prie 

inicijuojamos veiksmo savaitės „Be patyčių“ .  Šiai metais kiekviena grupė veiklas planavo ir organizavo 

atskirai. 

„Boružėlių“ grupės savaitės tema „Aš tarp draugų“. Vaikai sužinojo, prisiminė, koks elgesys džiugina 

ir koks liūdina draugus. Vaikai puikiai patys dėliojo tinkamo ir netinkamo elgesio korteles, ieškojo  problemų 

sprendimo būdų, bandė patys paaiškinti kaip reikėtų elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Visi aktyviai kūrė  

naujas grupės taisykles. Mokėsi draugystės šūkio „Jei žaisliukų negailėsi, tai tikrai draugų turėsi". Kūrėme 

draugų knygą, spalvino šypsenėles. Surengėme parodėlę „Draugystės ratelis“. Grupės aplinka papildyta 

naujomis priemonėmis: sukurtos grupės taisyklės, įsigytas žaidimas „Emocijų bičiuliai“, emocijų trafaretai. 

 „Drugelių“ grupėje vyko pokalbiai apie draugystę, pagarbą vienas kitam, gebėjimą suprasti vienas 

kitą. Vaikai vaidino pasaką „Dangus griūva“, stebėjo ir analizavo animacinius filmukus „Gudrutis ieško 

draugo“, „Du godūs meškiukai“, klausėsi audio pasakos „Bjaurusis ančiukas“, kūrė „Draugystės“ knygą. Su 

„Meškiukų“ grupės vaikais suorganizavo sportinę pramogą „Ištiesk draugui ranką ir sportuokime“.  

Mažieji „Kiškučių“ lopšelio grupės vaikučiai sukūrė „Draugystės rankyčių knygelę“ 

„Saulučių“ grupėje ryto rate vyko diskusijos apie draugystę, apie tai, kad tu esi ne vienas pasaulyje. tu 

esi tarp draugų. Vaikai dalijosi savo mintimis apie tai, kaip reikia elgtis namuose, darželyje, grupėje.  vaikai 

mokėsi patarlių, priežodžių apie draugystę, atliko įvairias užduotėles draugystės tema: piešė, spalvino, lipdė 

draugystės ratelį. Vaikai  žaidė ir judriuosius žaidimus. labai jiems patiko judrusis žaidimas „Trečias bėga“.  

vaikai taip pat kūrė  savo grupės Draugystės knygą. 

Priešmokyklinio ugdymo „Meškučių“ grupės vaikai diskutavo ir dalijosi savo mintimis ką reiškia žodis 

„draugystė“. Žaisdami vaikai mokėsi, lankstė popierines gėles, kurias padovanojo N. Akmenės vaikų 

lopšelyje– darželyje „Žvaigždutė“ vykusioje šventėje „Ištieskime draugui ranką“ dalyvavusiems vaikams. 

Vaikai suvaidino trumpą spektakliuką  „Du ožiukai ant tilto“, kūrė Draugystės knygą „Vaikai, gyvenkime 

draugiškai“ , analizavo animacinius filmukus „Katinas Leopoldas“, kartu su „Drugelių“ grupės vaikučiais 

dalyvavo sportinėje pramogoje „Ištiesk draugui ranką ir sportuokime“. 

VGK pirmininkė Laura Ivanovienė 

 



 

 

 


