Vilniaus miesto lopšelis – darželis „Žemuogėlė“
Sąmoningumo mėnesio metu priešmokyklinio ugdymo grupė „Skambaliukai“ ruošė „Draugystės
knygą“, kurioje jie sudėjo savo mintis ir emocijas savo darbeliuose. Vaikų mintys kviečia būti
supratingais ir draugiškais, neskriausti vieni kitų, nepalikti draugo nelaimėje.
Priešmokyklinio ugdymo grupė „Skambaliukai“ visą mėnesį gvildeno teisių ir pareigų temą, gėrio
ir blogio pasireiškimo gyvenime temą, mokėsi atskirti gėrus ir blogus poelgius, bei reiškė mintis
apie draugystę ir draugus. Taip pat vaikai ruošdami darbelius ir žaisdami grupėje stengėsi būti
mandagūs, paslaugūs ir supratingi šalia esančiam, nesvarbu, ar jis suaugęs, ar vaikas.
Pirmąją kovo mėnesio savaitę „Skambaliukų“ grupė sužinojo, kas yra vaiko teisės ir pareigos,
aptarė, kokios jų pareigos namuose, darželyje ir visuomenėje. Pamokėlių metu kalbėjosi su
auklėtoja kaip nepažeisti kito asmens teisių. Taip pokalbių metu sudėliojo ir užrašė savo teises ir
pareigas namuose ir darželyje, taip pat tėvų teisės ir pareigas namuose. Įveikė užduotį sukurti
draugui dovaną: iš šešių spalvotų modelino gabaliukų visa grupė kartu dirbant trimis komandomis
mandagiai sukūrė daug darbelių draugams iš mažų smulkių modelino gabaliukų. Taip vaikai
mokėsi dirbti komandoje, būti kruopščiais ir mandagiais, mokėsi dalintis esamu mažu kiekiu
priemonės. Taip pat tuo pačiu metu vaikai galvojo ne tik apie save, bet ir apie šalia esantį asmenį.
Antrąją kovo mėnesio savaitę „Skambaliukų“ grupėje vyravo gėrio ir blogio pasireiškimo
gyvenime tema. Vaikai su auklėtoja skaitė „Šiltukų“ pasaką, ir mokėsi patys mokėsi kurti pasaką.
Vaikai ant balto lapo piešiniais kūrė savo pasakaitę, kaip jie keliauja į pasakų šalį ir palieka blogus
poelgius Burtų kalne, ir mokosi gėrio Paslapčių akademijoje.
Trečiąją kovo mėnesio savaitę „Skambaliukų“ grupė pokalbių metu susipažino, kas yra patyčios,
kaip su jomis kovoti, ir kaip elgtis, kad vaikai nesityčiotų ir neužgautų kito šalia esančio nesvarbu
kokiais jis plaukais, kokio ūgio ar svorio, nesvarbu kokia kalba jis kalba, ar kaip yra apsirengęs.
Vaikai paruošė savo rankytėmis pavasarinės sraigės, ant kurių užrašė draugystės pažadus. Vaikai
įsipareigojo sau nedaryti blogų poelgių.
Ketvirtąją kovo mėnesio savaitę „Skambaliukų“ grupės vaikai ryto rato metu kalbėjosi apie
draugus, draugystę, mandagumą. Žodžiais vaikai išreiškė, ką jie mano, kas yra draugas, kas yra
draugystė. Mažųjų akelės pamatė linksmus, liūdnus veidelius, išgirdo daug gražių žodelių,
linkėjimų draugui. Daug džiugių emocijų sukėlė vaikams bendras rankyčių draugystės piešinys,
kuriame vaikai žaidė su spalvomis: piešė, išreiškė savo jausmus ir nuotaikas. Taip vaikai pagamino
draugystės saulę. Ir kad būtų tikrai draugiška grupė reikia pasidalinti maistu, tad vaikai gamino
gerumo picas, kuriose sudėjo pagrindinius ingredientus - savo draugiškus jausmus.
Vaikai ruošdami „Draugystės knygą“, suprato kaip svarbu būti mandagiam, gerbti kito asmens
teises, nedaryti blogo poelgio. Vaikai mokėsi elgtis tinkamai ir paslaugiai, mokėsi dalintis ir vienas
kito neįžeidinėti, vertinti ir gerbti tokį koks esi, dažniau tarė šiltus ir gražius žodžius apie
draugystę. Vaikai sužinojo tolerancijos svarbą, įgijo pozityvių bendravimo ir problemų sprendimo
gebėjimų, dažniau tarėsi, atsiprašė.

