
„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017“ 

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „DELFINAS“ 

 
 

„Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ vykusių veiklų aprašas, „Draugystės knygos“ ir „Draugystės pievelės“ 
kūrimas bei pristatymas. 

 

Kovo 20d. pirmadienis. 

        Grupes aplankė personažas „Pepė Ilgakojinė“, kuri pristatė „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ 
planuojamas veiksenas. Papasakojo kas yra patyčios ir kaip jų išvengti. Padovanojo grupėms po 
pagamintą gėlės žiedą. Kvietė  fiksuoti ugdytinių, tėvų, pedagogų  mintis apie draugystę , jas užrašyti ant 
savo sukurtų gėlės lapų. 

 

Kovo 21d. antradienis. 

         Ryto rate pokalbiai apie draugystę „Tavo draugai“ vardas, amžius, ką mėgstate, kuriuos žaidimus 
žaidžiate drauge ir t.t.,toleranciją, kada vaikai pyksta, liūdi, pavydi, džiaugiasi?  

          Žaidimai pvz. „Pasikalbėjimas po du“, „Kamuoliukas kviečia į svečius“, „Aš esu...“, „Šokam šokam 
rateliu...“ ir kt.Šiais žaidimais ugdėme pagarbą, toleranciją, draugiškumą, gerumą vienas kitam. 

          Kūrėme „Draugystės pievelę“. Gėlėmis puošėme darželio veidrodžių sieną. Ant gėlių lapų užrašytos 
vaikų, tėvų ir pedagogų mintys apie draugystę, linkėjimai bei patarimai, kaip būti draugiškiems ir 
tolerantiškiems. 

           Tėvelius kvietėme pasigėrėti „Draugystės pievele“, paskaityti užrašytas mintis, dalijome 
lankstinukus „Padėkime vaikams išvengti patyčių“, parengtus socialinės pedagogės Silvijos 
Jagelavičienės. 

    

Kovo 22d.trečiadienis. 

            Pasakų, istorijų ir eilėraščių skaitymas, draugystės ir patyčių prevencijos tematika, atsižvelgiant į 
vaikų amžių ir poreikius. Mokėmės iš pasakų kada būna geros ir blogos draugystės, tikrieji draugai ir 
tokie, kuriais negalima pasitikėti. Pvz. pasakos „Pinokio nuotykiai“, „Batuotas katinas“, „Snieguolė ir 
septyni nykštukai“. Pamokanti istorija ir eilėraštis knygoje T.Korolainen „Mokomės įveikti pyktį“, „Katulis 
ir pykčio maišelis“,“Pykčio taisyklė“. 

            „Draugystės knygos“ kūrimas. Knygoje „sugulė“  vaikų ir jų šeimos narių surinkti grožinės 
literatūros kūrinėliai, eilėraščiai, patarlės, priežodžiai, mįslės, minklės, vaikų kurtos pasakos; ugdytinių 
piešiniai  „Mano draugas“,  „Mano šeima“; mintys,  pasakojimai draugystės tema. 

 

Kovo 23d. ketvirtadienis. 

           Vaikų lankymąsis kitose grupėse. Pasikeitimas piešiniais ir mintimis apie draugystę. Stalo žaidimai, 
knygų iliustracijų, paveikslėlių tyrinėjimas, atpažįstant ir įvardijant jausmus, elgesį, kuriuos vaikai 
pastebėjo, patyrė kasdieninio bendravimo situacijose. 



 

Kovo 24d. penktadienis. 

           Savaitės akcijos užbaigimas. Senosios animacijos filmukų „Gaidys ir spalvos“, „Obuolių maišas‘, 
„Stogiukas grybukas“ peržiūra ir aptarimas. Pokalbiai, diskusijos apie draugystę, tikrąsias vertybes, 
draugiškumo, tolerancijos skatinimas. „Draugystės knygos“ pristatymas. 

            Grupėse parengtų darbų demonstravimas darželio erdvėje.Visus, apsilankančius darželyje, 
raginame pasidomėti paroda, pasidžiaugti piešiniais, pasklaidyti knygas. 
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