VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,LIEPSNELĖ“
Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ 2019
GRUPĖS ,,NYKŠTUKAI“ VEIKLŲ APRAŠYMAS
Mėnuo prajėjo nuotaikingai, linksmai. Sėkmingai vyko pokalbiai, diskusijos apie draugus ir draugystę.
Išsiaiškinome, kad vaikams patinka tie draugai, kurie elgiasi mandagiai ir kultūringai, neskriaudžia kitų
vaikų, su jais smagu žaisti. Bet kai kurie vaikai pripažino, kad jie patys nevisada būna draugiški, gali
elgtis netinkamai, todėl buvo pasiūlyta laikytis taisyklės: ,,Elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad kitų
elgtųsi su tavimi‘‘.
Vaikai vaidino situacijas: ,,Man liūdna, nes niekas su manimi nedraugauja“, ,,Kaip susipažinti?“; buvo
sudarytos ,,Draugystės gėlytė“, ,,Sėkmingo bendravimo taisyklės“, ,,Grupės elgesio taisyklės“,
,,Pagalbos draugui taisyklės“, vaikai pratinosi priimti gerą sprendimą, ieškant pagalbos draugui būdų.
Padedant draugui stengėsi pasakyti jam gerą žodį, komplimentą, gražų palinkėjimą, ieškojo tinkamų
sprendimo būdų, kurie padėtų pasijusti geriau, kartu gamino draugystės apyrankes, jas dovanojo
draugui.
Perskaitę puikią Mariaus Marcinkevičiaus knygą ,,Draugystė ant straublio galo“ apie didelio dramblio
Džeraldo ir mažos pelytės Patricijos draugystę piešė įspūdžius. Atrinkome 3 gražiausius piešinius ir
išsiuntėme į Respublikinį vaikų piešinių „Iš knygelės į širdelę 2019“ konkursą.
Sveikinome grupės draugę su gimtadienių, kūrėme jai sveikinimo albumą, sugalvojome linksmus
palinkėjimus, įteikėme dovanėles. Sukvietėme vaikus iš kitų lopšelio - darželio „Liepsnelė“ grupių į salę
ir suvaidinime jiems pasaką ,,Maišas obuolių“. Šioje pasakoje kalbama apie draugus, kurie padeda vieni
kitiems. O tiems, kurie tyčiojasi iš kitų, būna liūdna be draugų.
Iš vaikų piešinių, pasakojimų surinkome grupės ,,Draugystės knygą“, kuri papuošė ir papildė mūsų
bibliotekėlę.
Keletas nuotraukų iš veiklos:

Sėkmingo bendravimo taisyklės

Grupės draugų medis

Draugystės medis su vaikų obuoliukaisgražiais palinkėjimais draugams

Tuja pasakė, kad esu pats geriausias draugas

Gaminame ,,Draugystės gėlytę“

Mūsų draugai medžiai labai dideli ir seni,
jie tylai pasakoja apie savo draugus

Gėlytę dovanosiu tau, mano drauge

Štai
Tokia gėlytė!

Žaidžiame su jais, maitiname

O tai mūsų nauji draugai viščiukai, kurie
gyveno mūsų l-d 2 savaites.

Gaminame draugystės apyrankes

Vaidiname pasaką ,,Maišas obuolių“ vaikams iš kitų lopšelio-darželio grupių.

