Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“
„Veiksmo savaitė Be patyčių 2019“
Priešmokyklinė grupė „Seklytėlė“ Be patyčių 365
Visą kovą su vaikais kalbėjome apie pagarbą sau ir kitam. Vaikai suprato, kad jeigu gerbi save,
jei jautiesi stiprus ir mylimas, tai ir kito nežeminsi ir neskriausi. Vaikai džiaugėsi savo draugais.
Pasakojo kuo draugai jiems patinka. Keletas apibūdinimų draugų: tikri, protingi, geri, patikimi,
su draugais gera būti. Vaikai piešė savo draugus, iš piešinių sudarėme Kur du - nenuobodu, o
būry smagiausia.
Kur draugystė tikra ten –

džiaugsmas, o ne patyčios;
nuoširdus juokas, o ne pašaipos;
žaidimai, o ne muštinės;
pasitikėjimas kitais ir savimi, o ne nusivylimas;
pagarba, o ne pažeminimas;
užuojauta, o ne užgauliojimas;
pokalbiai, o ne apkalbos;
supratimas, o ne kaltinimai;
šypsenos, o ne ašaros;
mandagus elgesys, o ne pravardžiavimas.

Vaikai suprato, kad negalima leisti būti skriaudžiamam, nevalia ir pačiam skriausti kitų. Zipio
pamokėlės metu vaikai sužinojo kur reikia ieškoti pagalbos, jeigu esi pats skriaudžiamas ar
nukentėjo tavo draugas.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aida Kaunienė

„Vyturėlių“ grupė
Visą savaitę Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ „Vyturėlių“ grupėje kalbėjome, stebėjome,
klausėme, žiūrėjome, žaidėme, lipdėme, piešėme, atlikome įvairias užduotis. Su vaikais
kalbėjome apie draugus ir draugystę, jausmų atpažinimą, priešmokyklinukai mokėsi sugalvoti
ir pasirinkti sprendimus, galinčius padėti įveikti slegiančius jausmus.
Aiškinomės su vaikais kas yra patyčios, pabrėždami draugystės, tolerancijos svarbą. Su vaikais
dalinomės mintimis apie tai, kas yra draugas, kaip jį susirasti, kokiais būdais palaikyti gerus
santykius. Vaikai piešė savo draugus, pasakojo apie juos.
Surengėme kūrybinę vaikų parodą „Mano geriausiais draugas. Koks jis?“. Taip pat kūrėme
draugystės knygą, vaikai piešė įvairias situacijas iš jų gyvenimo, kuriuose jie arba jiems padėjo
draugai. Vaikai žiūrėjo animacinius filmus „Bjaurusis ančiukas“ ir „Didžiausias draugas“.
Pirmadienį organizavome „Šypsenų dieną“,
Antradienį organizavome „Komplimentų dieną“,
Trečiadienį organizavome „Mandagumo dieną“,
Ketvirtadienį organizavome „Apkabinimų dieną“,

Penktadienį organizavome „Staigmenų dieną“.
Savaitę be patyčių užbaigėme popiete vaišindamiesi draugystės sausainiais ir arbatėle. Vaikai
prižadėjo ne tik šią savaitę, bet ir visuomet būti tolerantiškais ir draugiškais.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Oksana Dunovskaja

