Vilniaus lopšelis – darželis „Žvangutis“
„Kačiukų“ grupė (3-4 m. vaikai)
Vaikai turi išmokti daug įvairių įgūdžių, kurie vėliau padės tiek mokykloje, tiek gyvenime.
Vaikams svarbu išmokti ne tik skirti spalvas, skaičius ar raides, bet ir kaip sutarti tarpusavyje bei
susidraugauti. Kiekvienam svarbu turėti draugų.
Kovo mėnesį mūsų lopšelyje - darželyje „Žvangutis“ daugiau dėmesio skyrėme patyčių problemai.
Su vaikais daug kalbėjome kas yra svarbu, norint būti geru draugu, mokėmės suprasti ir valdyti
savo jausmus, susidraugauti, išklausyti vienas kitą ir įveikti įvairius bendravimo iššūkius.
Piešėm draugą, kūrėme „Draugystės knygą“ – „Kam vaidus beprisiminti, gal geriau apsikabinti ?“.

Pedagogė Jūratė Achmedovienė

„Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai ir pedagogai daug dėmesio skiriame patyčių problemoms spręsti.
Tai atliekame ne tik kovo mėnesį, bet ir visus metus.
Norėdami sukurti draugystės knygą, prisiminėme kas tai yra patyčios, kaip jas atpažinti, kokios
yra jų formos, kaip reaguoti į jas, kaip padėti draugui, patiriančiam patyčias. Įvardinome ir
apibūdinome jausmus, atlikome įvairias užduotis, aptarėme įvairias situacijas, žaidėme įvairius
žaidimus, padedančius nusiraminti, aptarėme kas svarbu, norint tapti geru draugu, skaitėme
knygas, žiūrėjome ir aptarėme filmuką „Bjaurusis ančiukas“. Išsiaiškinome, kad kiekvienas
žmogus, gyvūnas gali būti skirtingi, bet iš jų tyčiotis negalima.
Sukūrėme knygą apie draugystę „Kam vaidus beprisiminti, jau geriau apsikabinti“. Vaikai nupiešė
save ir savo geriausią draugą, draugus.

Pedagogė Danutė Drozd
„Ančiukų“ priešmokyklinės grupės ugdytiniai ir pedagogai daug dėmesio skiriame patyčių
problemoms spręsti. Tai atliekame ne tik kovo mėnesį, bet ir visus metus.
Kiekvieną savaitę vyksta „Zipio draugų“ valandėlės, kuriose plačiau susipažįstame su
problemomis, kylančiomis vaikams bendraujant.
Norėdami sukurti draugystės knygą, prisiminėme kas tai yra patyčios, kaip jas atpažinti, kokios
yra jų formos, kaip reaguoti į jas. Kaip padėti draugui, patiriančiam patyčias. Įvardinome ir
apibūdinome jausmus, atlikome įvairias užduotis, sukūrėme jausmų abėcėlę, aptarėme įvairias
situacijas, žaidėme įvairius žaidimus, padedančius nusiraminti, aptarėme kas svarbu, norint tapti
geru draugu, skaitėme knygas, žiūrėjome ir aptarėme filmuką „Bjaurusis ančiukas“.
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