
VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽEMUOGĖLĖ“ 
 

Kovo 15–19 d. 
 

 VEIKSMO SAVAITĖ „BE PATYČIŲ 2021“ 

         

Kovo 15 d.  Tema „Draugai“ 

 Tikslas: lavinti vaikų gebėjimą užmegzti draugystę ir tinkamai reaguoti į atstūmimą 

bei vienatvę. 

 Veikla:   

- Pasikalbėti su vaikais apie draugystę; 

- Padiskutuoti, kuo patinka ir nepatinka draugai; 

- Pasamprotauti apie tai, ką galima daryti arba ko reikėtų vengti norint išsaugoti 

draugystę; 

- Paprašyti vaikų pasiūlyti būdų įsigyti naujų draugų bei tuos būdus „išbandyti“ – 

suvaidinti ar aptarti grupelėse; 

- Visiems drauge ieškoti būdų, padedančių užmegzti draugystę, ją išlaikyti ir spręsti 

nesutarimus su draugais. 

Kovo 16 d.  Tema „Kaip padėti draugui“ 

Tikslas: ugdyti vaikų empatiją, gebėjimą ir norą padėti šalia esančiam žmogui. Siekti, 

kad vaikai suvoktų, kad kiekvienas gali suteikti pagalbą draugui ir gali sulaukti 

pagalbos pats. 

Veikla: 

- Pasikalbėti su vaikais klausdami, kas juos džiugina ir kas juos liūdina; 

- Paklausti vaikų, iš ko jie atskiria ar žmogus linksmas/laimingas/nuliūdęs; 

- Aptarti su vaikais taisykles kaip padėti liūdesį išgyvenančiam draugui; 

- Padiskutuoti ar  pasiūlytos išeitys tikrai padės draugui pasijusti geriau, ar jos 

tinkamos. 

Kovo 17 d. Tema „Ką daryti kai man.... liūdna, pikta, baisu“ 

 Tikslas: tobulinti vaikų sugebėjimą atpažinti savo jausmus, mokytis sugalvoti ir 

pasirinkti sprendimus, galinčius padėti įveikti slegiančius jausmus, pratintis ieškoti ir kreiptis 

pagalbos. 

 Veikla:  

- Pasikalbėti su vaikais apie skirtingus jausmus; 

- Pažaisti žaidimą – suvaidinti emociją (linksmas, ramus, liūdnas, piktas, susierzinęs, 

susijaudinęs, nusivylęs, kaltas, susigėdęs, nustebęs, išsigandęs, užjaučiantis, 

pavydintis), siekiant atspėti, kokį jausmą suvaidino ir paaiškinti, kaip identifikavo 

koks tai jausmas; 

- Žaisti žaidimus, kurie padeda išmokti valdyti emocijas, susitvarkyti su neigiamomis 

emocijomis. 

Kovo 18 d. Tema „Kaip atpažinti patyčias“ 

 Tikslas: mokytis atpažinti patyčias, geriau suprasti taisykles dėl elgesio be patyčių. 

Skatinti, kad vaikas save suvoktų kaip grupės narį, būtų nusiteikęs bendradarbiavimui su 

kitais. 

 Veikla: 

- Įvardinti, kas yra patyčios, išaiškinti kuo skiriasi erzinimasis ir patyčios, draugiškas 

pašmaikštavimas ir patyčios; 

- Įvardinti įvairius veiksmus, kuriuos vaikai laiko patyčiomis; 

- Pasiūlyti vaikams visiems drauge sukurti grupės taisykles dėl elgesio be patyčių; 

- Priminti vaikams, kad niekas neturi teisės žeminti ar skriausti kitų ir kad bet kuris 

žmogus, kuris patiria patyčias, gali kreiptis į žmones, kuriais pasitiki. 

Kovo 19 d. Tema „Geros išeities taisyklės“ 

 Veikla: 

- Smagiai pabaigai priminti vaikams, kad tik nuo jų bendrų pastangų  priklauso, ar 

grupė taps draugiškesnė, geresnė, ar visiems bus smagiau ir maloniau kasdien eiti į 

darželį; 

- Pažaisti žaidimą „Linkėjimų šulinys“. 


