
Veiksmo savaitės ,,Be patyčių 2017‘‘  

Klaipėdos miesto lopšelyje-darželyje „Alksniukas“ 

 

 

Veiksmo savaitę ,,Be patyčių“ žaidėme rankų žaidimą ,,Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčiom“.  

-Tie, kurie šiandien pasakėte ,,labas rytas“- pamojuokite ranka. -Tie, kurie pasakė „ačiū“ arba „prašom“ –

pakelkite nykščius. – Tie, kurie nusišypsojote vienas kitam pridėkite rankutes prie burnytės. – Tie, kurie 

padėjote draugui- pakelkite rankas ir t.t. Šiuo žaidimu prisiminėme visus gerus darbus draugaudami su kitais. 

Baigiamoji užduotis ,,Gerų darbų rankos“. Su vaikučiais padarėme rankų anspaudus su dažais. Iškirpome ir 

suklijavome ant didelio lapo, gavosi saulutė. Visi vaikučiai noriai dalyvavo kuriant ,,Draugystės knygą“. 

Lopšelio-darželio ,,Alksniukas“ ,,Kiškučių“ grupės auklėtojos Regina Kneitienė ir Tamara Gerasimova. 

  



 

 

Lopšelio-darželio „Alksniukas“ Žvirbliukų grupės auklėtoja Vaida Sandovienė 

  Veiksmo savaitę ,,Be patyčių‘‘ su vaikučiais kalbėjome, 
kad būtina draugauti, padėti draugui, užjausti, 
paguosti, drauge žaisti ir dalintis žaislais. Žaidėme 
įvairiausius žaidimus: ,,Glostymo grandinėlė‘‘- 
sustojome ratu ir glostėme vienas kitam galvytę. 
,,Sveikinasi pirštukai‘‘- per ryto ratą rankytes ir 
pirštukus pamankštinome. Žiūrėjome filmukus, 
klausėmės dainelių ir skaitomų pasakaičių.  

Visi drauge kūrėme ,,Draugystės knygą‘‘- štampavome 
delniukus, tėveliai rašė palinkėjimus ir mintis apie 
draugystę. Į knygą sudėjome visas gražiausias grupės 
akimirkas: ,,geriausi draugai‘‘, ,,šilti apkabinimai‘‘ ir t. t. 
Vaikai daug žino apie draugystę, koks yra geras 
draugas, nors esame maži, bet mokame paguosti ir 
užjausti. Žinome, kad negalima muštis, stumdytis ir 
tyčiotis iš kitų. Paruošėme skaidrės apie draugystę ir 
sudėjome pačias gražiausias akimirkas, kuriomis 
pasidalinsime su tėveliais.  

Patiko viena išsakyta mintis: ,,Draugystė panaši į knygą- 
sudeginti ją galima per minutę, o parašyti naują 
užtruktų metų metus...‘‘. 

 



Kaip ir kiekvienais metais mūsų įstaiga lopšelis-darželis „Alksniukas“, prisijungė prie veiksmo savaitės “Be 

patyčių”. 

Kovo 20-26 dienomis „Drugelių” grupė dalyvavo šioje akcijoje. Šią savaitę skaitėme kūrinėlius apie 
draugystę, pasaką “Bjaurusis ančiukas”, kasdien kalbėjomės, kas padeda išlaikyti draugystę ir draugus, kas 
vaikus džiugina, o kas skaudina, kaip padėti draugui pasijusti geriau, kokios būna emocijos, kurias sukelia 
smurtas, patyčios, kūrėme plakatus (užrašėme vaikų mintis apie draugystę, draugus), padarėme 
“stebuklingų” žodelių gėlių pievą, o taip pat kūrėme “Draugystės” knygą.  

Ilgai galvojome, kokią knygą mums sukurti. “Drugelių” grupės vaikai jau trečius metus lanko  mūsų grupę, 
tad turime sukaupę nemažai nuotraukų. Tad nutarėme su vaikais išrinkti iš visų nuotraukų tas, kuriuose 
užfiksuoti mūsų draugiškiausi momentai ir juos aprašyti. Tai mūsų knyga taip ir vadinasi – „Drugelių” grupės 
draugiškiausių akimirkų knyga. Į šią knygą sudėjome dvidešimt draugiškiausių akimirkų.  

Penktadienį (kovo 26 d.) pripūtėme daugybę spalvotų balionų, ant kurių užrašėme „Be patyčių”, žaidėme 
su jais lauke, paskui leidome skristi, pasižadėdami NESITYČIOTI. 

„Drugelių“ grupės pedagogės – Margarita Repniova ir Angelė Šilgalienė 

 

 


