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Taip, mes kartais nesutariame su savo draugais, tačiau reikia juos mylėti ir draugai pradeda mylėti mus.  
Nors kaktusas ir badosi, jį reikia mylėti ir prižiūrėti, o prisisotinęs meilės  jis  sukraus gražų žiedą. 

Prie  „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2017“, kuri vyko šių metų kovo 20-26 d. prisijungė ir Vilniaus Markučių 
lopšelio-darželio trimečiai vaikučiai. „Pelėdžiukų“ grupėje vaikai kūrė „Draugystės knygą“. Knygos 
gamybos metu  paklausiau vaikų, kas, jų manymu, yra  draugas. Vienas berniukas pasakė, kad jo draugo 
vardas yra „Dovydas“ , mergaitė nubėgo ir apsikabino savo draugę, kitos dvi mergaitės susikibo už mažučių 
savo rankučių. Pasiteiravus ugdytinių, kaip reikia mylėti savo draugus, mergaitė pasakė, kad „reikia  
dalintis žaislais“ , kita mergaitė šūktelėjo savo draugei, kurią buvo apsikabinus, kad  „niekada   nepaliksiu 
tavęs“.  Darydami su vaikais knygą vaikų mintis  užrašėme į ją ir įamžinome nuotraukomis. Prieš pradedant 
sodinti grupės kaktusiuką į „Draugystės knygą“, vaikams pasekiau pasaką apie kaktusiuką Uką. 

 

PASAKA APIE KAKTUSIUKĄ UKĄ 

Kaktusiukas Ukas užsinorėjo badytis kaip ožiukas.  

Bėda ta, kad jis neturėjo spyglių. Tikrų spyglių, tokių 

kaip kaimynų kaktuso. Kaktusiukas Ukas  matė, kaip 

lange priešais auga  didelis močiutės  kaktusas, 

kuris augina labai ilgus spyglius. Kaktusiukas Ukas 

stebėjo, kaip pasirodydavo močiutė su laistytuvu, 

atsargiai pildavo vandenį iš visų pusių ir visada 

įsidurdavo.  

– Ak ,tu išdykėli!-  sušukdavo močiutė. Jos veidas 

skausmingai susiraukdavo, o po to tekdavo traukti 

iš rankos spyglį. 

Kaktusiukas nenorėjo, kad jį vadintų išdykėliu, 

todėl pagalvojęs nutarė, kad jis neeikvos savo jėgų 

augindamas aštrius spyglius, o sukraus gražų 

pavasarinį žiedą ir bus vaikų mylimas. 

Vaikai, išklausę pasakos, pradėjo sodinti gerąjį kaktusiuką Uką, kuris  bus mylimas kaktusas ir nesibadys 

vaikams ilgais savo spygliais. Vieni vaikai pylė žemių, o kiti laistė. Vaikai, pasodinę kaktusą, švelniai 

paglostė jo spyglius ir pasakė, kad jis geras kaktusiukas ir tik truputį „kanda“.  Susitarėme su vaikais, kad 

kiekvieną dieną eisime pažiūrėti, kaip mūsų kaktusiukas auga  ir prisiminsime, kaip reikia draugus mylėti 

bei lauksime kaktuso žiedo.   

Veiksmo savaitės metu pastebėjau,  kad nutikus „nemaloniam įvykiui“ vaikai moka paguosti draugą. 

Pavyzdžiui, mergaitė eidama užkliuvo už kilimo ir pargriuvo. Ji pradėjo verkti. Draugai, pastebėję 

verkiančią mergaitę, pribėgo prie jos. Viena mergaitė ištiesė ranką, kad ašarojanti draugė galėtų įsikibti ir 

atsistoti, o berniukas nubėgo  atnešti nosinaitės ašarom nusišluostyti. Kai vaikas netikėtai ir visai to 

nenorėdamas užgaudavo draugą, jis  paguosdavo  liūdną bendraamžį- jį apkabindamas, o vienas berniukas 

net pasakė „atsiprašau“.  

Knygą kūrė Vilniaus Markučių lopšelio  3 metų vaikai su auklėtoja Monika Simonenke 

 

 



SAVAITĖ BE PATYČIŲ 2017 
Vilniaus miesto Markučių lopšelis-darželis 

 

 

 


