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1savaitė „DRAUGAI“ 
 
Su vaikais pasikalbėjome apie draugystę. Šių pokalbių tikslas buvo- lavinti vaikų gebėjimą užmegzti 
draugystę. 
Tos grupės, kurios turėjo išsaugujusios praeitų metų „Draugystės knygą“ peržiūrėjo piešinius, prisiminė 
praeitų metų draugystes ir kas pasikeitė per metus. Kelių grupių vaikai ir šiais metais sukurė tokią knygą.  

2savaitė „KAIP PADĖTI DRAUGUI?“ 
 
Šios temos tikslas buvo ugdyti vaikų empatiją, gebėjimą ir norą padėti šalia esančiam žmogui. Nes yra 
labai svarbu, kad vaikai suvoktų, kad kiekvienas gali suteikti pagalbą draugui ir gali sulaukti pagalbos pats. 
Šiais metais mūsų darželis nusprendė pagelbėti mergaitei Onutei (vardas pakeistas), kuriai nuo pat gimimo 
teko susidurti su sunkiais gyvenimo mestais iššūkiais. Mergaitė serga reta genetine odos liga. Iš visų kas 
gali prisidėti materialiai, rinkom pinigėlius. Prisidėjo tiek tėvų tiek ir darželio bendruomenė. Surinkome 
200 eurų ir perdavėm atvykusiam į mūsų darželį Onutės tėveliui. O kad tai nebūtų tik piniginė parama, 
darželio vaikai parašė jai laišką su gražia atvirutę, kuriuose surašė nuoširdžiausius linkėjimus. 
 

3savaitė KAIP ATPAŽINTI PATYČIAS 

Šios temos tikslas - mokytis atpažinti patyčias, geriau suprasti, kas yra patyčios. Paaiškinome vaikams, kad 

patyčios kelia sunkius jausmus – pyktį, neviltį ir baimę. 

Šią savaitę kurėme viso darželio vaikų paveikslą „Esu toks, koks esu“. Vaikai su auklėtojomis ir su tėveliais 

piešė savę. Visi paveiksliukai buvo sudėti į bendrą paveikslą, kurį pakabinome matomoje vietoje. 

Paveikslas sudomino visus, ir mažus ir didelius. Vieni ieškojo savęs, kiti ieškojo skirtumų ir ypatumų. 

4savaitė GEROS IŠEITIES TAISYKLĖS 
 

Šį gerumo mėnesį užbaigėme pozityvia gaida.  

Pasikalbėjome su vaikais apie tai, kas padeda išvengti konfliktų, padeda bendrauti, kurti gerą grupės 
atmosferą ir kelia džiugesį. Žaidėme žaidimus ir žiūrėjome filmukus, kurie stiprintų visos grupės vaikų 
draugystę. Vyresnių grupių vaikai pagamino „gerų linkėjimų atvirutes“ ir juos išdalino pasivaikščiojimo 
metu sutiktiems praeiviams, ypač senyvo amžiaus žmonėms.  
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