Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“ prisijungė prie šiemet kovo mėnesį
vykusio Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ.
Darželyje vyko veiksmo savaitė be patyčių „KARTU MES GALIME SUSTABDYTI PATYČIAS“.
Vaikai savo veiklomis jungėsi prie patyčių ir kitokio žeminančio elgesio stabdymo. Pirmadienio ryte
vaikai susirinko darželio muzikos salėje. Draugystės ambasadorės supažindino su šios savaitės
tema, pasiūlė vaistų – gydymo būdų, kaip padėti sustabdyti patyčias ar nuraminti įskaudintus
vaikus. Vaikai pasiklausė prevencinių radijo reklamų – „Tepalas nuo patyčių“, „Tabletės nuo
patyčių“, „Purškalas nuo patyčių“. Vaikai įsitiko, kad vaistų nuo patyčių nėra. Patyčių skausmą
geriausiai gydo nuoširdus pokalbis, draugiško elgesio vaikus moko suaugusiųjų pavyzdys.

Grupėse ugdytiniai labai noriai diskutavo apie patiriamas nuoskaudas ir apie tai kaip jie jaučiasi kai
iš jų yra šaipomasi. Kartu su auklėtojomis išsiaiškino kur kreiptis pagalbos ir kaip patyčias bandyti
sustabdyti. Naudodami „Mąstymo žemėlapius“ vaikai aiškinosi, ką gi reiškia žodis „Patyčios“. Ne tik
aiškinosi žodžio prasmę, bet ir patys rašė žodžius. Ir čia labai pravertė draugų pagalba.
Vyresniųjų ir priešmokyklinų vaikų grupėse vyko užsiėmimai „Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne
patyčioms“ , „Kurią pusę pasirinksi tu?“. Vaikai kartu su auklėtojom padarė išvadą: niekas neturi
teisės tyčiotis ar skaudinti kito vaiko.

Vaikai grupėse žiūrėjo animacinius filmukus ( „Namas, kurį pastatė visi“, „Miauksinti baidyklė“) ,
priešmokyklinukai filmą „Gerumo stebuklas“. Po to vyko filmukų aptarimas ir diskusijos apie
draugystę. Mūsų ugdytiniai nusprendė: tikras draugas yra tas, kuris nesišaipo, padeda ir išklauso.
Po filmukų vaikai žaidė draugystės žaidimus. Žaidimų metu vaikai negailėjo vienas kitam malonių
žodžių, pagyrimų, draugiškų apsikabinimų.

Vaikai grupėje su dideliu entuziazmu kūrė draugystės knygą: pasakojo įvairias istorijas apie
draugystę, piešė piešinukus. Pedagogai vaikų mintis užrašė. Programoje „Zipio draugai“
dalyvaujančios grupės vaikai apsilankė „Pelėdžiuko“ bibliotekoje ir padovanojo sukurtą savo
grupės „Draugystės“ knygą. Darbuotojos labai šiltai sutiko vaikus, pažaidė su jais „Draugystės
žaidimus“- vaikai paspausdami ranką greta sėdinčiam vaikui siuntė energijos impulsą ir pasakojo
kaip atvyko į biblioteką. Po to vaikai į savo mažą popierinę pynelę sudėjo gražius žodžius apie
draugus ir įpynė į didelę „Draugystės pynę“. Atsisveikindamos bibliotekininkės padovanojo
„Draugystės pynę“ vaikams.

Savaitės pabaigoje darželyje vyko tikras draugystės šurmulys. Vaikai lankė vieni kitus, apsikeitė
„draugystės apyrankėmis“, dovanojo nupieštus atvirukus, piešinukus. Po to draugiškai sukosi
draugystės ratelyje. Kaip smagu dovanoti dovanas ir būti tarp draugų.

Be to kiekvienai grupei savo laiku vyko užsiėmimai dailės kambarėlyje draugystės tema.
Įstaigos bendruomenė, tėveliai, svečiai džiaugėsi vaikų darbeliais.
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