
Veiksmo savaitė „Be patyčių 2013“ Kauno miesto lopšelyje – darželyje „Linelis“ 

Ikimokykliniame amžiuje patyčios nėra opi problema, tačiau ,,draugausiu“,  

,,nedraugausiu“ klausimas atviras kasdien.  Daugelio mokslininkų nuomone patyčių užuomazgas 

galime pastebėti ikimokykliniame amžiuje.  

Vaikai gali, nori ir moka sugyventi gražiuoju. Tai puikiai pavyko Kauno lopšelio-

darželio ,,Linelis“ ugdytiniams, kovo 18-22 dienomis su džiaugsmu dalyvavusiems Vaikų linijos 

akcijoje ,,Savaitė be patyčių“ veikloje „Būk mano draugas“. ,,Savaitės be patyčių“ veiklą 

organizavo auklėtojos: Ingrida Šukienė, Rūta Zopelienė, Laima Pakalnickienė, kurios dalyvauja 

programoje ,,Zipio draugai“. 

Pirmadienį (kovo 18 d.) Darželyje visi vaikai į salę susirinko draugiškam pokalbiui: kaip palaikyti 

draugystę, kaip nesusipykti, ką daryti, jei jau susipykai? Pokalbyje dalyvavo ir II-os M. Montesori 

grupės tėveliai, kurie suvaidino situacijas aktualias patyčioms.  Aptarę draugystės džiaugsmus ir 

sunkumus, vaikučiai salėje dainavo draugystės dainas: „Mylėki žodžius“, „Laimingiausi būsim tu ir 

aš“, „Reikia draugą turėti“. Laikydami vieni kitų rankytes  paskelbėme „Veiksmo savaitę BE 

PATYČIŲ“  pradžią. Grupėse vaikai piešė portretus „Mano geriausias draugas“.  

Antradienį (kovo 19 d.) Žiūrėjome animacinį filmą „Bjaurusis ančiukas“, kur herojus taip pat 

patyrė patyčias ir smurtą, bet surado tinkamą išeitį. Vėl, dainavome draugystės dainas: „Mylėki 

žodžius“, „Laimingiausi būsim tu ir aš“, „Reikia draugą turėti“. Daug džiaugsmo suteikė draugui 

dovanėlės gamyba (veidukuose šypsenėlė priklijuota ant pagaliuko) ir įdomus jos įteikimas, kitų 

grupių vaikučiams bei darželio darbuotojams. 

Trečiadienį (kovo 20 d.) Žaidimai draugystės tematika: „Drauge, ranką duokš ir nusišypsok“, „Aš 

suku draugystės ratą“, skraidyklę metant savo draugams pasakyti „Koks aš?“.  

Surinktos vaikų mintys apie draugystę: Iš kur atsiranda draugas? (paruošti aprašai). 

Vaikai salėje iš siūlų pynė grupės draugystės juostą. 

Ketvirtadienį (kovo 21d.) „Boružėlių“ grupės vaikučiai parodė darželio vaikams mini spektakliuką 

„Šuniuko prieglauda“ apie žvėrelių draugystę. 

Penktadienį (kovo 22 d.) Baigiantis savaitei, susirinkome visi kartu aptarti nuveiktų darbų ir 

pasidalinti patirtimi. Visą savaitę skatinami draugiški tarpusavio santykiai, tolerancija, pagarba 

vienas kitam davė akivaizdžią naudą vaikams ir suaugusiems. Kiekvienos grupės vaikai ir 

auklėtojos pristatė savo kūrybinius plakatėlius apie draugystę, negailėjo šypsenų, pasižadėjimų, 

gražių žodžių vieni kitiems.  

 

Visos akcijos metu darželio grupėse kabėjo „Gerų žodžių bei palinkėjimų“ lapai, kur tėveliai bei 

bendruomenės nariai rašė gerus žodžius bei palinkėjimus vieni kitiems. 

 

Pasijutome tarsi baltais paukščiais, nešančiais gražią mintį apie draugystę, gėrį, 

skleidžiančiais pagalbos sparnus vieni kitiems.  

 

II-os M. Montesori grupės auklėtoja metodininkė  Ingrida Šukienė  


