VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ 2017
JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO DARŽELIO „SAULUTĖ“
Jonavos vaikų lopšelio darželio „Saulutė“ bendruomenė prisijungė prie organizuojamos
akcijos „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017“. Akcijos renginiai vyko kovo 20 - 26 dienomis.
Dalyvaudami šioje veikloje mes siekėme užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms, gerinti
bendrą emocinę vaiko savijautą, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų, vaikų bei suaugusiųjų
santykius.
Visą savaitę darželyje buvo nagrinėjamos draugystės, tarpusavio bendravimo temos. Grupėse
buvo kalbama apie patyčias ir priekabiavimą, aiškinamasi, kaip vaikai supranta šiuos reiškinius,
kokias emocijas išgyvena.
Savaitė prasidėjo pokalbiais, diskusijomis, pamokančių kūrinėlių skaitymu ir analizavimu,
animacinių filmukų peržiūra.
Visą savaitę vaikai lankė vieni kitus ir keitėsi pačių pagamintomis atvirutėmis, piešiniais,
linkėdami gerumo ir draugiškumo, mokėsi paguosti ir užjausti.
Vaikai grupėse bei kieme linksmai ir nuotaikingai dainavo daineles draugystės tema, žaidė
žaidimus, vyko kūrybinis darbas grupėse. Auklėtojos su vaikais gamino „Draugystės knygas“.
Darbai persikėlė ir į vaikų namus – knygos puslapius vaikučiai kūrė kartu su šeimos nariais. Į
knygą buvo sudėtos vaikų mintys apie draugystę, pasakojimai, piešiniai, draugų portretai.
Apie patyčias ir jų prevenciją buvo priminta pedagogams bei ugdytinių tėveliams. Pedagogai
ir tėvai informuoti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį pasikeitus vaiko elgesiui, kokią pagalbą suteikti,
į ką kreiptis.
Paskutinę savaitės dieną visi buvo pakviesti į salę, kurioje vaikus ir suaugusiuosius pasitiko
lėlės Onutė ir Gretutė. Jos vaidino neigiamą ir teigiamą personažus. Vaikai turėjo jas apibūdinti,
nuspręsti, koks yra jų elgesys, kokius patarimus jie galėtų pasiūlyti vienai ar kitai mergaitei - lėlei.
Vėliau vaikai buvo pakviesti žiūrėti spektaklį „Lapės namelis“. Spektaklyje vaidino
„Skruzdėliukų“ grupės ugdytiniai.
Renginio pabaigą vainikavo visos bendruomenės - vaikų, tėvų, auklėtojų kurta „Draugystės
knyga“. Kiekviena grupė paruošė po savo knygelę. Darželyje dvylika grupių, buvo pristatyta
dvylika knygelių. Dar vieną knygelę pagamino šeima, kurios vaikas lanko „Skruzdėliukų“ grupę.
Į knygelės puslapius vaikai sudėjo savo meninius, kūrybinius gebėjimus, o iš atskirų knygelių
buvo sudėta viena didelė knyga. Visi norintys knygeles paskaityti, pavartyti, rasti temų
diskusijoms gali jas paimti, parsinešti į grupes ar namus.
Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017 praėjo turiningai. Akcijos metu vaikai gvildeno
draugystės ir bendravimo temas, pagerėjo bendra emocinė vaikų savijauta, vaikų, suaugusiųjų
tarpusavio santykiai tapo draugiškesni. Vaikai patyrė daug emocijų, išmoko drauge rasti išeitį iš
susidariusios situacijos, susitarti, pasakyti tiesą, atsiprašyti, suprato, kad negalima skriausti draugo
ar blogai apie jį kalbėti. Vaikai daugiau sužinojo ne tik apie savo grupės narius, bet ir susipažino
su kitais bendruomenės nariais, jų mintimis, kūryba.
Didžioji „Draugystės knyga“ stovi darželio vestibiulyje ir ja laisvai gali naudotis visi norintys.
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