
Vilniaus lopšelis – darželis „Žirmūnėliai“ 
Boružiukų grupė 

 

Ugdytinių mintys apie draugus: 

- Man patinka mano draugė Aistė, nes man patinka tavo plaukai 

- Man patinka mano draugas Paulius, nes gražiai šypsosi, yra gražus.  

- Man patinka mano draugė Odrė, nes ji yra draugiška ir viskuo dalijasi. 

- Man patinka mano draugas Jokūbas, nes jis gerai žaidžia “Blar Stars”.  

 

 
 

„Boružiukų“ grupės pedagogės - Rita Dogelienė ir Eglė Kuprijonė 

 

 

 



Ežiukų grupė 
 

Mintys apie draugus: 

G. – Nepalieka tavęs vieno.  

A. – Draugus reikia palaikyti (kai serga, stato statinius) 

G. – Kuriuo niekada nepalieka lauke. 

V. – Mylimiausias žmogus.  

 

Patarimai, kaip susirasti draugą: 

I – Jis turi būti geras. 

A – Pasisveikinti ir paklausti vardo, būti mandagiam ir drąsiam! 

 

Dovanos draugui: 

S. – Jei turi nereikalingą daiktą, padovanoti, gal draugui reikia labiau 

E. – Gražų eilėraštį išmokčiau… 

L. – Padaryčiau meilės atvirutę… 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ežiukų grupės pedagogės - Aušra Fedaravičienė ir Rita Dogelienė 

 

 

 

 

 



Žvirbliukų grupė 
Mintys apie draugystę 

Rugilė  Draugystė - kai gražiai žaidi, nesimuši. 

Una Draugystė - kai padeda, žaidžia, draugauja, kai pasikviečia į svečius, kai kartu vaišiniesi ir kalbiesi. 

Ieva Su draugu galima kartu žaisti, piešti, spalvinti, kartu bėgioti lauke. 

Jonas Draugo reikia, kad susidraugauti, kad galėtum pažaisti  kartu , galėtum pasivaikščioti lauke, kartu 

suvalgyti obuolį. 

Emilita Draugystė reiškia žaisti, piešti. 

Liepa Draugystė, kai visi draugauja, kai nėra viruso ir karantino, kviečia į namus ir daug bendrauja, žaidžia. 

Joana Svarbu su visais draugauti, kad būtų linksmiau gyventi. 

Kipras  Draugauji, kai gražiai bendrauji. 

Paulina Draugystė yra tada, kai draugauja, kai padeda, kai kartu žaidžia, neerzina vienas kito. 

Rusnė  Draugo reikia kad draugauti, žaisti kartu. 

Oskaras Draugauji, kai pakvieti kartu žaisti, kai nemuši draugo. 

Deinoras  Draugystė  tai neatsikalbinėti, nesakyti negražių žodžių, nesimušti, nemėtyti daiktų, nieko 

neplėšyti. 

Emilija Reikia su vaikais draugauti, nes jei būsi nedraugiškas, kiti gali pykti. Draugiškas tas, kuris nori, kad 

visi susidraugautų ir nebūtų liūdni. 

Arnas  Draugystė  tai - sutarti, kalbėti su kitu gražiai ir nemeluoti.  

Vytautas Draugystė  tai draugauti su visais, kad nesipykti, nepykti, jei nežinai ant ko, neatsikalbinėti. 

Meda  Draugystė - kai neatsikalbinėji, kai ką nors gero padaro.   

 
 

Grupės mokytojos pagal priešmokyklinio ugdymo programą Dalitė Apulskienė ir Teresa Bartoševič. 


