
Data: 2020.03.23 – 2020.03.27 
Grupės pavadinimas: „Saulučių grupė“ 

Ataskaitą parengė: auklėtoja Ina Nainienė 

 Savaitės tema – Savaitė be patyčių 

Siekiamos užduotys: 

1. Kurti piešinius apie mandagaus elgesio taisykles ir draugystę. 

2. Kalbėti apie draugystę, žaisti drauge, išsakyti vieni kitiems gražius žodžius. 

3. Kalbėti vaikams apie patyčias ir draugystę, remiantis pasakojimu. 

4. Skaityti pasakėles ir žiūrėti filmukus apie draugystę, skatinant aktyvią diskusiją su vaiku. 

5. Apibendrinti, ką šią savaitę sužinojome ir išmokome draugystės tema. 

 
 



1. Kurti piešinius apie mandagaus elgesio taisykles ir draugystę 

„Mandagus elgesys“ 

 

 

 

 

Drauge su vaikučiais kurkite piešinius apie mandagaus elgesio taisykles ir draugystę:  

1. Piešinys „Gražių žodelių lietus“  - į lietsargio lašelius įrašome pasisveikinimo, 

atsisveikinimo, padėkos, pagyrimo, palinkėjimų žodelius... 

2. „Saulutės metodas“  – užduotėlė tėvams ir vaikams saulutės spinduliuose užrašyti 

žodžius, kurie jiems asocijuojasi su draugystės tema. 

3. „Draugystės Medis“  – nuo neatmenamų laikų tęsiasi žmogaus ir medžio draugystė. 

Medis žmogui suteikia užuovėją ir pavėsį. Taip pat ir mes gal ime suteikti savo 

draugams užuovėją ir pavėsį nuo blogų žodžių, liūdesio ir nuoskaudų. Ką kiekviena 

medžio šakele norėtume draugui pasakyti ar palinkėti? Tai gali būti jūsų linksmi 

atsiminimai ar nuotykiai... 

4. „Susitaikymo – Draugystės gėlė“ – pasigaminame gėlę, kuriai būdų, kaip susitaikyti, 

ieško vaikai kartu su tėveliais.   

Skatinkime vaikų draugiškumą ir pagarbų elgesį tiek su bendraamžiais tiek ir su suaugusiais 

žmonėmis. Visą dieną su vaikais kalbėkite apie mandagų elgesį. Skatinkite vaikus mąstyti, 

išsakyti savo mintis, patiems pasiūlyti po žodelį, kurį užrašysite piešinėliuose. 

 

Su vaikučiais pažiūrėkite filmuką „Didžiausias draugas“  

https://youtu.be/ue3MBwXgDQ4 



2. Kalbėti apie draugystę, žaisti drauge, išsakyti vieni kitiems gražius 
žodžius 
 

„Draugiškasis paštas” 

 

 

 

Šią dieną kalbėkite apie draugystę, prisiminkite, jog kiekvienas žmogus turi teigiamų savybių. 

Išsakykite šalia esančiam žmogui, k okios jo teigiamos savybės, užbaikite sakinį – labiausiai 

man tavyje patinka... 

Virtualioje erdvėje („Draugiškasis paštas”) siųskite artimiesiems, draugams, gražius žodžius ir 

palinkėjimus. 

 

Drauge su vaikais, mokykitės eilėraštuką apie draugystę:  

 

Jeigu draugą tu turi, žaist su juo linksmai gali. 

Draugas visad tau padės, ranką bėdoje išties. 

Susipykus su draugu, bus širdelėje sunku. 

Nesipykite vaikai – būkime visi draugai! 

 



2. Kalbėti apie draugystę, žaisti drauge, išsakyti vieni kitiems gražius žodžius 

 Drauge su visa šeima žaiskite šiuos muzikinius žaidimus: 

 

 „Šokam, šokam rateliu“ (visi susiima už rankų, dainuoja, eina ratu ir atlieka veiksmus, 

kurie vardijami dainoje) 

Šokam, šokam rateliu,  

Garsiai trepsim bateliu -  

Eikš ir tu, eikš ir tu, 

Patrepsėsime kartu.  

 

Plojam, plojam katutes, 

Keliam saulėn rankutes -   

Eikš ir tu, eikš ir tu,  

Mes paplosime kartu.  

 

 

Bus ratelyje šilčiau, 

Jei sustosime arčiau,  

Bus ratelyje gražiau,  

Jei sustosime toliau.  

 

Eikš ir tu, eikš ir tu,  

Mes pašoksime kartu. 



2. Kalbėti apie draugystę, žaisti drauge, išsakyti vieni kitiems gražius žodžius 

 

 

 „Jurgeli, Meistreli“ (https://youtu.be/nPTRyy9m1h4) 

 

 „Graži mūsų šeimynėlė“ (https://youtu.be/vui-eTDhVzE) 

 

 „Šiaudų batai“ (https://youtu.be/25nJUjyp3lU) 

 

 „Klausė Žvirblis Čiulbuonėlis“ (https://youtu.be/SzXKSxm-3Wo) 

 



3. Kalbėti vaikams apie patyčias ir draugystę, remiantis pasakojimu 
 

„Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms” 

 

Užmaunama ant rankos lėlė Elė keliaus po namus, svečiuosis juose, papasakos vaikučiams 

apie patyčias ir draugystę, užduos klausimų ir pažais žaidimus su vaikais. 

Reikalingos priemonės: lėlė / personažas, pageidautina užmaunama ant rankos arba kitas 

vaiko mylimas žaisliukas; 



3. Kalbėti vaikams apie patyčias ir draugystę, remiantis pasakojimu 

Tėveliai užsiėmimo pradžioje vaikams pasako: „Šiandien m es sulaukėmė svečių – ar žinote 

kokių?“ Galima leisti vaikams paspėlioti, o tada – ištraukti iš už nugaros ranką su lėle ir 

pristatyti ją vaikams: „Ogi pas mus atėjo panelė Elė“ (sugalvokite jums ir vaikams priimtiną 

personažo vardą). 

Tėveliai pasilabina su lėle: „Labas, panele Ele!“, o lėlė atsako: „Labas, tėveliai, sveiki vaikai“. 

Toliau praveskite su personažu trumpą pokalbį, pavyzdžiui: Tėveliai: „Iš kur atkeliavai, Ele?“ 

Lėlė: „Keliauju iš darželio į darželį ir bendrauju su vaikais. O šiaip gyvenu paslaptingoje 

Spintijos šalyje...“ Tėveliai: „O ką su mumis nori nuveikti, Ele?“ Lėlė: „Iš pradžių aš jums kai 

ką papasakosiu, o paskui norėsiu jums užduoti klausimų ir kartu pažaisti. Ar galima?“ Tėveliai 

(kreipiasi į vaikus): „Vaikai, ar pakalbėsim su panele Ele, ar pažaisim su ja?“ (kai vaikai 

sureaguoja – kreipiasi į lėlę) „Ele, mes džiaugiamės, kad pas mus atkeliavai ir mielai su tavimi 

pažaisim. Tu sakei, kad nori mums kažką papasakoti?“ 

Tada lėlė papasakoja trumpą istoriją: „Vieną gražią pavasario dieną – tokią saulėtą ir šiltą – aš 

lankiausi Debesijos darželyje. Kai tik įėjau į darželį, viskas atrodė taip, kaip ir kitose 

darželiuose: žaidė vaikai , jie juokėsi, bendravo ir šūkčiojo, auklėtojai besišypsodami ėjo pro 

šalį. Tačiau netikėtai vieno koridoriaus kampelyje aš pamačiau berniuką – jis tupėjo susigūžęs, 

labai liūdnas ir net nemėgino žaisti su kitais vaikais. „Labas, aš Elė“ – pasakiau jam. Berniukas 

pakėlė į mane liūdnas akis ir atsakė: „O aš Simas“ (vardą parinkite tokį, kokio nėra vaikų 

grupėje). „Simai, kas nutiko, kad esi toks liūdnas ir nežaidi su kitais vaikais?“ – paklausiau jo. 

Vaikai, ar žinote, ką man atsakė Simas, kas jam nutiko, kad jis toks liūdnas?“ – lėlė kreipiasi į 

vaikus ir leidžia jiems pasakyti savo variantus. Tada tęsia savo pasakojimą. 

„Simas buvo liūdnas ir nežaidė su kitais vaikais, nes tarp jų buvo keletas vaikų, kurie jį 

skriaudė. „Simai, o kaip jie tave skriaudžia?“ – paklausiau jo. „Rankomis“ – atsakė liūdnai 

berniukas. O siaube! Aš iki šiol galvojau, kad vaikų rankos yra skirtos visokiems geriems 

darbams daryti, tačiau pasirodo, kad jomis galima ir įskaudinti kitą. Vaikai, o jūs ar žinote, ką 

kartais skaudaus ir nema lonaus kiti žmonės daro su rankomis?“ Vaikai gali išvardinti jiems 

žinomus skaudžius dalykus, kuriuos galima padaryti rankomis (pavyzdžiui, muša, pliaukšteli, 

atima daiktą ir pan.). Tėveliai vaikų sakomus dalykus pakartoja ir nupiešia liūdną veidelį.   

Lėlė tęsia: „Taip, taip, būtent apie tai ir pasakojo Simas (pavardina keletą vaikų paminėtų 

skaudžių veiksmų). „Simai, ką dar jie daro?“ – paklausiau. „Dar jie mane įžeidinėja ir tyčiojasi 

iš manęs žodžiais“ – atsakė Simas. O varge, niekad nemaniau, kad vaikai gali sakyti skaudžius 

žodžius... Bandžiau sugalvoti, kokie žodžiai galėtų skaudinti... Gal jūs, vaikai, esate tokių 

žodžių girdėję?“ – lėlė vėl kreipiasi į vaikus ir leidžia jiems pasakyti savo mintis ir tėveliai juos 

pakartoja. 

Lėlė tęsia: „Man taip liū dna buvo girdėti, kad Simas taip skaudinamas rankomis ir žodžiais. 

Įvairūs skaudūs veiksmai ir žodžiai yra vadinami patyčiomis – o jos labai skaudina ir liūdina 

vaikus. Ir dabar, kai tik keliauju pas kitus vaikus, visų jų klausiu, ką gero mes galime padary ti 

rankomis ir kokių gerų žodžių jie moka. Nes kuo daugiau mokėsime gerų darbų ir gerų žodžių, 

tuo mažiau bus patyčių ir laimingesni bus visi vaikai. Vaikai, gal jūs man galite pasakyti, o 

kokius gerus darbus rankomis galima padaryti?“ – lėlė vėl kreipiasi  į vaikus, vaikai vardina 

savo mintis, tėveliai jas pakartoja nupiešdama linksmą veidelį. 



3. Kalbėti vaikams apie patyčias ir draugystę, remiantis pasakojimu 

Tada lėlė klausia: „O kokių gerų žodžių jūs žinote – kurie pralinksmina ir padeda pasijusti 

gerai?“ Tėveliai vėl žodžius pakartoja. 

Lėlė pagiria vaikus: „Nuostabu, kiek daug gerų darbų ir žodžių jus žinote! Aš tikiu, kad Simui 

būtų gera su jumis žaisti. Ar norite sužinoti, kaip Simas laikosi dabar? Mudu sutarėm su Simu, 

kad apie jo skriaudas būtinai turi sužinoti jo auklėtoja. Taigi mes kartu nuėjom pas ją ir viską 

papasakojom. Ir auklėtoja nebeleido kitiems vaikams šaipytis iš Simo bei mokino visus Simo 

grupės vaikus būti draugiškus. Dabar Simas, kaip ir jūs, yra linksmas vaikas, turintis draugų ir 

žaidžiantis su jais visokius žaidimus. O kiti su Simu besimokantys vaik ai žino – mūsų rankos 

ir žodžiai skirti ne patyčioms. Tiesa?“ 

„Štai tokią istoriją norėjau papasakoti. O dabar aš norėčiau su jumis pažaisti, gerai? Pažaisime 

rankų žaidimą“. Lėlė paprašo vaikų: Pamojuoti vieni kitiems ranka – tarytum pasisveikindami. 

Pakelti nykščius į viršų. Pridėti savo rankas prie ausų. Pridėti savo rankas prie burnos. Suploti 

delnais. Pakelti vieną ranką į viršų. 

Toliau vaikų lėlė paprašo atlikti tuos pačius judesius – tik prieš atliekant judesį pasako po vieną 

sąlygą (įvardijamas sąlygas galite pakeisti savo nuožiūra): 

Tie, kurie šiandien bent vienam žmogui pasakėte „Labas“, pamojuokite ranka. Tie, kurie bent 

kartą šiandien pasakėte „Ačiū“ arba „Prašau“ – pakelkite nykščius į viršų. Tie, kurie šiandien 

išklausėte bent vieną žmogų – pridėkite rankas prie ausų. Tie, kurie nors kartą šiandien 

nusišypsojote kitam žmogui, pridėkite savo rankas prie burnos. Suplokite delnais visi, kurie 

šiandien pasakėte ką nors malonaus kitam. Pakelkite rankas tie, kurie šiandien padėjote 

kažkam. 



3. Kalbėti vaikams apie patyčias ir draugystę, remiantis pasakojimu 

Siūloma su vaikais pažaisti muzikinį žaidimą-pokalbį „Būk mano draugas“, kuris 

susideda iš dviejų mini dainelių – „Sveiki vaikai“, „Viso gero“. (Atsižvelgus į vaiko amžių) 

Žaidimo eiga: 

Dainuodami tėvai sveikinasi su vaikais ir klausia, kaip jie gyvena. Vaikai, dainuodami atsako. 

Po kiekvieno muzikinio klausimo-atsakymo, tėvai bendrauja su vaikais ir klausinėja: Kaip jūs 

įsivaizduojate gerą gyvenimą? Koks turi būti žmogus, kad jį pavadintų mandagiu? Kokius 

žinote mandagius žodžius? Kuo skiriasi draugas nuo gero draugo? Koks turi būti geras 

draugas? ir t. t... (į šiuos klausimus gali atsakyti vyresni broliukai ar sesutės). Su vaikais 

sveikinamės ir bendraujame tol, kol išmokstame visi kartu padainuoti. Vėliau išsirenkame 

„mokytoją“ (vaiką), kuris dainuoja ir sveikinasi su tėvais, o tėvai, dainuodami atsako, 

sukurdami vienokį ar kitokį judesį.  

Muzikinis atsisveikinimas „Viso gero“. Atsisveikindami vaikai moja rankutėmis, o dainos 

pabaigoje siunčia „bučinukus“. Su vyresniais vaikais atsisveikiname visi kartu ir 

individualiai. Mažųjų galima paprašyti pagaudyti nuskridusius „bučinukus“. 



3. Kalbėti vaikams apie patyčias ir draugystę, remiantis pasakojimu 
Muzikinis žaidimas-pokalbis „Buk mano draugas“ 

  

„Sveiki vaikai“ 

Suaugusieji: 

Sveiki, vaikai! Sveiki, vaikai! Ar gyvenate gerai? 

Sveiki, vaikai! Sveiki, vaikai! Ar gyvenate gerai? 

Vaikai: 

Tikrai! Tikrai! Gyvename gerai! 

Tikrai! Tikrai! Gyvename gerai! 

Suaugusieji: 

Sveiki, vaikai! Sveiki, vaikai! Mokat elgtis mandagiai? 

Sveiki, vaikai! Sveiki, vaikai! Mokat elgtis mandagiai? 

Vaikai: 

Tikrai! Tikrai! Mandagūs mes vaikai! 

Tikrai! Tikrai! Mandagūs mes vaikai! 

Suaugusieji: 

Sveiki, vaikai! Sveiki, vaikai! Esate geri draugai? 

Sveiki, vaikai! Sveiki, vaikai! Esate geri draugai? 

Vaikai: 

Tikrai! Tikrai! Mes esame draugai! 

Tikrai! Tikrai! Mes esame draugai! 

„Viso gero“ 

  

Suaugusieji: 

Viso gero, viso gero, viso gero tau sakau!!! 

  

Vaikai: 

Bučinuką, bučinuką aš siunčiu šiandieną tau!!! 

  

Daina „Žaidimų aikštelė“  

(https://youtu.be/VCTvqRbKaYU) 



4. Skaityti pasakėles ir žiūrėti filmukus apie draugystę, skatinant aktyvią 
diskusiją su vaiku 
 

„Skaitykime, kalbėkime, draugaukime“ 

 

 

Drauge su vaiku pasižiūrėkite, ką turite namų bibliotekoje ir išsirinkite knygeles apie 

draugystę – jas vartykite, skaitykite ir diskutuokite. Siūloma vaikams: 

Vaikams pateikiama vaizdinė informacija - rodomas filmukas „Bjaurusis ančiukas“ 

(https://youtu.be/5PV14lyg3ZE) arba skaitoma knygelė.   

Aptariama pasaka drauge su vaikais. Vaikai skatinami išsakyti savo jausmus ir mintis, 

atpažinti kitų jausmus. 

https://thumb.knygos-static.lt/T4SjrOqzAE0W9dGpmsQRQLUebB0=/fit-in/0x800/filters:cwatermark(static/wm.png,500,75,30)/images/books/19812/1462881133_bjau.jpg


4. Skaityti pasakėles ir žiūrėti filmukus apie draugystę, skatinant aktyvią 
diskusiją su vaiku 

 
Taip pat galite paskaityti knygelę „Boružė Liputė“ 

ir aptarti šią pasaką su vaiku. 



4. Skaityti pasakėles ir žiūrėti filmukus apie draugystę, skatinant aktyvią diskusiją su 
vaiku 

 



4. Skaityti pasakėles ir žiūrėti filmukus apie draugystę, skatinant aktyvią diskusiją su vaiku 

 

Taip pat siūloma dar kartą pažiūrėti filmuką „Didžiausias draugas“ 

(https://youtu.be/ue3MBwXgDQ4),tegu vaikas išsako savo 

pastebėjimus apie šį filmuką. 

 

https://youtu.be/ue3MBwXgDQ4
https://youtu.be/ue3MBwXgDQ4
https://youtu.be/ue3MBwXgDQ4
https://youtu.be/ue3MBwXgDQ4
https://youtu.be/ue3MBwXgDQ4
https://youtu.be/ue3MBwXgDQ4
https://youtu.be/ue3MBwXgDQ4
https://youtu.be/ue3MBwXgDQ4


5. Apibendrinti, ką šią savaitę sužinojome ir išmokome draugystės tema 

„Draugystės kelias” 

Drauge su vaikais prisipūskite tiek balionų, kiek gerų žodžių išmokote per savaitę. Užrašykite 

ant jų tuos žodelius, dar kartą pakartokite juos. Drauge su vaikais aptarkite, ką per savaitę 

skaitėte, piešėte, kalbėjote apie draugystę ir t.t... Kartu su visa šeima pasidžiaukite 

„Draugiško pašto laiškais“, jei tokių gavote ar siuntėte juos.  

Akcija „Nusišypsok ir apsikabink” – kartais mums trūksta šilumos ir draugiško 

apsikabinimo, kartais atrodo, kad santykiuose nieko negalime pakeisti, bet pabandyti visada 

verta… Mes nė vienas nenorime likti vienišas, tad reikia pastebėti liūdintį, paliktą, 

nuskriaustą ir jam padėti. Vaikai kartais jaučiasi nereikalingi, vieniši, silpni, nuo šiltų 

apsikabinimų visų širdelės taps pilnos šilumos ir meilės. Taigi, nusišypsokime ir 

apsikabinkime! 


