VILNIAUS-LOPŠELIS „ŽIOGELIS“
SAVAITĖ BE PATYČIŲ
,,Žirniukų“ grupė
2017 metų nuo kovo 20 dienos iki kovo 24 ,,Žirniukų‘‘ grupėje vyko ,,Savaitė be
patyčių‘‘. Visą savaitę vaikai kalbėjo, diskutavo apie draugystę. Vaikai sukūrė bendrus darbelius:
,,Draugystės debesėlį‘‘, ,,Draugystės medį‘‘, ,,Draugystės širdeles‘‘.

Apie draugystę kalba vaikai: ,,Ką reiškia draugauti?‘‘
-

Nesipešti.
Gražiai elgtis.
Draugiškai gyventi.
Nesipykti.
Nemėtyti į draugą žaislų.
Dalintis žaislais.
Daug draugauti
Neskaudinti draugą.
Neprasivardžiuoti.
Neatiminėti žaislų.

„Žvirbliukų“ grupė
Patys mažiausi „Žvirbliukų“ (2 – 3 m.) grupės vaikučiai dalyvavo „Savaitėje BE PATYČIŲ“.
Nors jie dar ir visai maži, tačiau jau dabar
susipažįsta su žodžiu „draugystė“.
Vaikučiai kūrė savo „Draugystės saulutę“.
Apvedžiojus delniukus, gamino saulės
spinduliukus, kurie paliečia kiekvieną
draugą ir suteikia kiekvienam šilumos.

Akcijos „Savaitė BE PATYČIŲ“ metu vaikučiai
aplikavo ir siuntė „savo širdeles“ grupės draugui.

Gamino savo rankytėmis gėlytę ir skyrė
draugui.

Kalbant su vaikais apie draugą ir draugystę, jie nuo mažens ugdomi gyventi
BE PATYČIŲ.

„Pelėdžiukų“ grupė
Mes visi esame panašūs ir kartu labai skirtingi.
Kaip sutarti ir priimti kitą tokį koks jis yra.
Į šį klausimą savaitė BE PATYČIŲ metu atsakymo
ieškojo „Pelėdžiukų” grupės vaikai

„Bitučių“ grupė
TIKSLAS -ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią
priekabiavimui ir patyčioms, gerinant bendrą emocinę vaiko savijautą ir skatinant pagarbius ir
draugiškus vaikų tarpusavio ir vaikų bei suaugusiųjų santykius.
UŽDAVINIAI•
•
•

Supažindinti vaikus su patyčių samprata.
Formuoti neigiamą nuostatą į patyčias darželyje.
Mokytis atpažinti patyčias
Visada galvoju apie tave, nes tu geriausias mano širdelės draugas.
Nusišypsok ir draugaukime ir tada mes žydėsime , kaip šios gėlytes.

Tiesiog apsikabinkime,
nusišypsokime ir mūsų
širdelės nušvis tartum saulutė
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Auklėtoja metodininkė Jelena Rutkovskaja
Vyr. auklėtoja Tatjana Koržavina

„Skruzdėlyčių“ grupė
„Skruzdėlyčių“ grupės vaikai dalyvavo VEIKSMO SAVAITĖJE BE PATYČIŲ, kurios tema „Mes
draugai“. Visą savaitę grupėje vyko pokalbiai apie draugystę. Vaikai išsakė savo mintis - „ Kas yra
draugas? “, „ Kam reikalingi draugai? “. Svarstė kas vaikus džiugina, o kas skaudina? , kaip padėti
sau ir draugui? Mokėsi patarlių ir priežodžių apie draugystę, klausėsi eilėraščių apie draugus.
•
•

Draugai reikalingi: žaisti, dalintis žaislais, kad nebūtų vienam nuobodu.
Jeigu draugą nuskriaudei ar jam blogai reikia: atsiprašyti, apkabinti, pasakyti auklėtojai.
MŪSŲ VEIKLA

•
•
•
•

Papuošėme draugo spintelę saulyte su užrašu ,,Tu mano draugas“;
Žaidėme ,,Draugystės ratelį“;
Aptarėme ir papuošėme grupę mandagumo žodžiais;
Nupiešėme draugų šypsenas ir padarėme ,,Draugystės saulę“ iš mūsų rankyčių.

