
 

 

 

Tavo draugas vabalėlis Zipis kviečia pabūti drauge  
 
Jūsų vaikas nuo šių mokslo metų pradžios savo darželio grupėje / mokyklos klasėje dalyvauja 
programoje „Zipio draugai“, kurioje vaikai mokosi spręsti problemas, susirasti draugų ir padėti 
kitiems. Šiuo metu, kai vaikų ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, norime Jūsų paprašyti padėti 
savo vaikui nepamiršti, ko moko Zipis, o kaip tik sustiprinti programos valandėlių metu įgytus Jūsų 
vaiko įgūdžius.. Siunčiame Jums trumpas užduotėles ir tikimės, kad drauge su savo vaiku smagiai ir 
naudingai praleisite laiką, jas atlikdami. 

Kam reikalingos užduotėlės namie? Per „Zipio draugų“ valandėles darželyje / mokykloje Jūsų vaikas 
įgijo emocinių sunkumų įveikimo įgūdžių. Tačiau šie įgūdžiai bus iš tiesų naudingi tik tuo atveju, 
jeigu vaikas galės juos pritaikyti už savo grupės / klasės ribų – namie, kasdieniame gyvenime. 
Atlikdami užduotėlę kartu su savo vaiku, Jūs įtvirtinsite tai, ko jis mokosi per valandėles, ir padėsite 
jam praktiškai pritaikyti naujuosius įgūdžius kasdieniame gyvenime už darželio / mokyklos ribų. 
Gali būti, kad šios užduotėlės bus naudingos ir Jums patiems. 

Rekomenduojame atlikti 2 užduotėles per savaitę. Sekite kaip sekėsi jas atlikti, kokias mintis vaikas 
išsakė (o Jūs užrašėte, jei vaikas dar nemoka), išsaugokite ką vaikas nupiešė, o gal nulipdė. Jūsų 
vaiko pedagogas turėtų individualiai su Jumis aptarti, kokiu būdu Jūs pasidalinsite su vaiko 
pedagogu atliktų užduotėlių rezultatais. 

 
Apie „Zipio draugus“ 
Programa „Zipio draugai“ skirta 5–7 metų vaikams. Jį įgyvendinama ikimokyklinio ir pradinio 
mokyklinio ugdymo įstaigose. Programos tikslas – pagerinti vaikų emocinę savijautą, padėti jiems 
įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, užkirsti kelią atsirasti vaikų emocinėms ir 
elgesio problemoms. 

Dalyvaudami programoje „Zipio draugai“ vaikai mokosi:  
• atpažinti savo jausmus ir kalbėti apie juos;  
• aiškiai įvardinti/pasakyti tai, ką nori pasakyti;  
• įdėmiai klausytis;  
• kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams;  
• rasti draugų ir išsaugoti draugystę;  
• įveikti vienišumą, atstūmimą ar priekabiavimą;  
• nesileisti, kad būtų priekabiaujama;  
• spręsti konfliktus;  
• išgyventi pasikeitimus ir netektis bei prie jų prisitaikyti.  

 

Programoje aptariamos šešios temos: „Jausmai“ „Bendravimas“, „Tarpusavio santykių 
užmezgimas ir nutraukimas“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Įveikiame”. Programą sudaro 
24 valandėlės, kurios vedamos vienerius mokslo metus. 

 

 

 

© 2021. Partnership for Children ir VšĮ „Vaiko labui“. Visos teisės saugomos. 

Perspausdinti, kopijuoti ar dauginti IT priemonėmis draudžiama.  

„Tavo draugas vabalėlis Zipis kviečia pabūti drauge“ 1-4 dalys ir 5-6 dalys yra skirtos pedagogams, 
įgyvendinantiems programą „Zipio draugai“ ir turintiems pasirašytą programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo 
sutartį tarp VšĮ „Vaiko labui“ ir ugdymo įstaigos  
  

 



 

 

Auksinė Zipio taisyklė 
 

Programoje „Zipio draugai“ vaikai mokomi priimti sprendimus ir rasti išeitis sudėtingose 
situacijose vadovaudamiesi šia „Geros išeities“ taisykle, kuri, paprastumo dėlei, vadinama 
„Auksinė Zipio taisyklė“. 

Pirmą kartą susėdę atlikti Zipio užduotėlę, galite paklausti vaiko, kokia yra Auksinė Zipio taisyklė. 
Galite paprašyti jo pagrįsti, paaiškinti, kodėl yra svarbūs abu teiginiai. 

Priminkite šią taisyklę vaikui nuolat, paklausdami „Ar prisimeni Auksinę Zipio taisyklę? Ar tavo 
siūloma išeitis atitinka Auksinę Zipio taisyklę?“. 

 

 
  



 

 

 
 

Atpažįstame jausmus 

Programoje „Zipio draugai“ vaikai daug kalbasi apie jausmus – džiaugsmą, liūdesį, susierzinimą, 
pyktį, pavydą ir jaudulį. Jie mokosi pasakyti, kaip jaučiasi vienu ar kitu momentu ir rasti būdų, 
padedančių pasijusti geriau, kai yra sunku. Taip pat vaikai mokosi atpažinti kitų žmonių jausmus, 
ugdo atjautą (empatiją) kitam žmogui, yra mokomi ir skatinami padėti kitiems. 

 
1 užduotėlė „Atpažįstu jausmus“ 
Jums reikės – atsispausdinti šį popieriaus lapą ir spalvotų pieštukų. Galima užduotėlę atlikti ir PK. 

Paprašykite vaiko įvardinti, kokį jausmą vaizduoja lentelėje esantis jausmų išraiškos veidukas. 

Paklauskite vaiko, kaip jis jaučiasi šiuo metu ir paprašykite nupiešti šią emociją atspindinti (savo) veidelį 
tuščiame popieriaus lape arba 16-tame langelyje. 

Jums į pagalbą puslapio apačioje smulkiu šriftu įrašėme  kiekvieno jausmo pavadinimą. 
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1 – ramus; 2 – piktas; 3 – linksmas; 4 – pavydintis; 

5 – liūdnas; 6 – nustebęs; 7 – susierzinęs; 8 – laimingas; 

9 – išdidus; 10 – susirūpinęs; 11 – sužavėtas; 12 – išsigandęs;  

13 – abejingas; 14 – susigėdęs; 15 - įširdęs 

  



 

 

 
 
2 užduotėlė „Atpažįstu jausmus“ 
Užduotėlės „a“ daliai Jums reikės – iliustruoto žurnalo ar knygos, kurioje būtų iliustracijos su žmonių 
veidais. Galima įsijungti TV ir paieškoti kino filmo ar laidos, kur rodomi stambiu planu žmonių veidai. 
To paties galima paieškoti kompiuteryje. Svarbu, kad galėtumėte padaryti pauzę ir vaikas turėtų laiko 
įsižiūrėti į žmogaus veido išraišką. 

a. Paprašykite vaiko įvardinti, kokį jausmą išgyvena / jaučia 6 - 8 iliustracijoje ar TV/PC ekrane matomi 
žmonės. Paprašykite paaiškinti, kodėl jis taip mano (pvz. žmogus piktas, nes jo kakta suraukta, lūpos 
suspaustos).  
 
b. Pasiūlykite vaikui, kad Jūs pats / pati savo veido mimika atvaizduosite emociją, o jis turės atspėti. 
Lygiai taip pat kaip ir „a“ užduotėlėje, paprašykite vaiko įvardinti, kokią emociją Jūs parodėte ir iš ko 

vaikas suprato, kad tai ši emocija. Jums abiem turėtų būti labai linksma ir sukelti daug juoko       
 
 
Vaikui labai svarbu išmokti atpažinti iš žmogaus veido išraiškos to žmogaus emocijas, kad susidūręs 
su agresyviu ar negeranorišku asmeniu, gebėtų nuspėti to asmens galimus veiksmus.  
  



 

 

 
Mano jausmų dienoraštis 

 
Pasiūlykite vaikui visą savaitę pildyti pačiam arba kartu su vaiku pildykite „Mano jausmų dienoraštį“. 

Kiekvieną dieną (nesvarbu, ar tai būtų rytas, ar popietė) pasiūlykite vaikui pagalvoti, kaip jis tuo metu 
jaučiasi, ir pažymėti „Mano jausmų dienoraščio“ lape. Paklauskite vaiko, kodėl jis taip jaučiasi, ir 
pasilūkite trumpai užrašyti arba pats užrašykite dienoraštyje. Galite paklausti ir paprašyti pažymėti 
dienoraštyje ir kelis kartus. 

Norėdami užpildyti tuščią eilutę, su nepilnai suformuluotu klausimu, pokalbiui su vaiku galite 
naudoti paveikslėlius ir simbolius iš pirmos užduotėlės 1 užduotėlės „Atpažįstu jausmus“.   

Nėra privaloma užpildyti kiekvieną eilutę. Gal būt vaiko šiandien niekas nenuliūdino ar jis nesijaučia 
ką nors padaręs, kad galėtų jaustis išdidus.  

Dienos pabaigoje (pavakare), kai dar vaikas nėra itin pavargęs, parodykite vaikui užpildytą tos dienos 
dienoraščio lapą ir paprašykite apibendrinti, kaip jis jautėsi šiandien dieną. Paprašykite vaiko 
pasvarstyti, kodėl jis taip jautėsi. Jei vaikas sakosi, nesijautęs gerai, pasiūlykite jam pagalvoti, ką jis 
galėjo padaryti, kad pasijustų geriau. Atsakymus pats vaikas ar jūs užrašykite užduočių lape, tam 
skirtoje vietoje. Galite paklausti vaiko, gal jis norėtų piešti, vietoje to, kad rašytų. 

Vaikui ieškant sprendimų, galinčių padėti pasijusti geriau, priminkite „Auksinę Zipio taisyklę“. 

Jausmų dienoraštį pildykite visą savaitę. Jei vaikui patiks ši veiklą, tęskite ją ir savaitei pasibaigus. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

_____________  diena 

 
• Kas man padėjo šiandien pasijusti laimingam / laimingai? 

 

 

 

• Kas mane šiandien nuliūdino? 

 

 

 

• Kas mane šiandien supykdė? 

 

 

 

• Kas man padėjo šiandien pasijusti ramiam / ramiai? 

 

 

 

• Dėl ko aš šiandien jaučiuosi išdidus / išdidi? 

 

 

 

• Kas man / mane šiandien ________________________? 

 

 

  



 

 

 

_____________  diena 
 

 

Apibendrinant, šiandien aš jaučiausi ... Pažymėk langelį. 
 

 
 

   

 

      

 

 

 

 

Todėl, kad ................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................  

 

 

 

 

Jeigu nesijaučiau laimingas, galėjau pasijusti geriau, kai ........................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 
  



 

 

Pyktis 

Dalyvaudami programoje „Zipio draugai“ vaikai mokosi tinkamai tvarkytis su kasdieniniais ir 
sudėtingais sunkumais, atpažinti savo ir kitų jausmus, suprasti, dėl ko ir kokiose situacijose jie kyla. 
Mokosi tinkamai reaguoti į kilusius sunkius, slegiančius, didelę įtampą keliančius jausmus, gebėti 
juos išreikšti tinkamais būdais. Vienas iš dažniausių kylančių slegiančių jausmų – pyktis.  

Valandėlių metu vaikai mokosi atpažinti pyktį ir susierzinimą, aptardami pasakojimų veikėjus ir 
kasdienę pačių vaikų patirtį. Vaikai skatinami patys rasti ir išbandyti įvairius pykčio nuraminimo 
būdus, pratinasi siūlyti, teikti ir priimti pagalbą ištikus sunkiems jausmams sudėtingose situacijose. 

 
1 užduotėlė „Fejerverkų žaidimas“ 
Jums reikės – užduočių lapo „Fejerverkų žaidimas“, žirklių ir rašiklio. Sukarpykite užduočių lapą 
atskirais paveikslėliais. 

Parodykite vaikui užduočių lape paveikslėlį su danguje švytinčia fejerverko raketa (užduočių lapo 
apačioje, kairėje pusėje „Jausmų protrūkis“). Paaiškinkite, kad supykę jaučiamės lyg tuoj sprogsime 
tarsi fejerverkas. Tačiau iš tiesų juk nesprogstame - tik rėkiame, drebame, mėtome daiktus, ...  

Po to užduočių lape parodykite paveikslėlį su degančiu degtuku ir pasikalbėkite, kas žmones išveda 
iš pusiausvyros. Pasakykite, kas supykdo / iš pusiausviros išveda jus (netikėti sunkumai, triukšmas, 
nutrūktgalviškas vairuotojas kelyje, grubus žmogaus elgesys, ...). Paprašykite vaiko pagalvoti, kas jį 
supykdo / išveda iš pusiausvyros (brolis ar sesuo, nepaklausę ima jo daiktus, draugai nepriima žaisti, 
tėvai neleidžia žaisti kompiuteriu, ...). Užrašykite vaiko atsakymus kitoje paveikslėlio pusėje. 

Parodykite paveikslėlį su uždegta petarda ir pasikalbėkite apie ženklus, kurie rodo, kad žmogus tuoj 
gali pratrūkti pykčiu (darosi karšta, įsitempia raumenys, dreba balsas, persikreipia veidas, ...). 
Pirmiausiai prašykite vaiko, kad jis įvardintų pykčio ženklus žmogaus kūne ir elgsenoje. Tuomet, jei 
vaikui nesiseka, padėkite jūs. Užrašykite vaiko atsakymus kitoje paveikslėlio pusėje. 

Parodykite vaikui paveikslėliuose nupieštus kibirus su 
vandeniu. Papasakokite apie tai, kaip vanduo užgesina ugnį. 
Paaiškinkite, kad yra būdų, kurie, panašiai kaip vanduo, gali 
užgesinti mūsų pyktį. Perskaitykite šalia kibirų užrašytą 
klausimą: „Ką aš galiu daryti, kad nusiraminčiau“. Paklauskite 
vaiko, ką jis paprastai daro, kad supykęs nusiramintų (nueina 
šalin, apsikabina savo žaisliuką, skaičiuoja iki dešimt, ...). 
Paprašykite vaiko įvardinti kuo daugiau nusiraminimo būdų ir 
užrašykite ant kiekvieno lapelio su kibiru bent po kelis. Kai 
vaiko siūlomos išeitys išsisems, ir jūs pasiūlykite kelis 
nusiraminimo būdus.  

Vaikui ieškant sprendimų, galinčių padėti nusiraminti, 
priminkite „Auksinę Zipio taisyklę“. 

Paimkite paveikslėlius su degančiu degtuku, skaitykite po vieną jose užrašyta situaciją, kuri išveda iš 
pusiausvyros / supykdo vaiką ir paklauskite, kuris iš jo pasiūlytų pykčio gesinimo būdų tinka šioje 
konkrečioje situacijoje. Paaiškinkite vaikui, kad visi šie būdai mums padeda užgesinti pyktį, kaip 
vanduo kibiruose padeda užgesinti ugnį. 

  

 



 

 

FEJERVERKŲ ŽAIDIMAS 
 

 
  



 

 

 
2 užduotėlė „Pykčio barometras“ 

Jums reikės – šito lapo kopijos ir žirklių. Sukarpykite lapo apačioje esančius emocijų veidelius 
atskirais paveikslėliais. Suraskite žurnaluose ar internete ir atsispausdinkite bei iškirpkite nuotraukas 
ar paveikslėlius, iliustruojančius pykčio emocijos stiprumą. 

Šios užduotėlės tikslas – padėti vaikui geriau atpažinti ir suvokti kiekvieną pykčio emocijos „lygį“ – 
ramus žmogus gali susierzinti,  susierzinimas gali peraugti į pyktį, o pyktis gali prasiveržti („sprogti“ 
lyg petarda) įniršiu.  

Paprašykite vaiko sudėlioti žemiau esančiame „pykčio barometre“ jūsų rastus paveikslėlius / 
nuotraukas ir šiame lape esančius emocijų veidelius pagal pykčio emocijos „lygį“, kur pirmas  lygis 
(raudonas) reiškia įširdęs, o ketvirtas (baltas) reiškia ramus.  

Paklauskite vaiko, kas jam padėjo atskirti pykčio emocijos „lygį“, kokias kriterijais jis vadovavosi. 
Jeigu vaikui nesiseka, padėkite jam – papasakokite / pasikalbėkite, kas padeda jums atskirti. 

  

  

  

  



 

 

 

Pavydas 
Pirmosios programos dalies „Jausmai“ viena valandėlė skirta sudėtingai emocijai – pavydui. Ši tema  
itin aktuali vaikams, tačiau nėra paprasta ją išaiškinti vaikui. Tikrai sunku atpažinti, kada kitas žmogus 
pavydi, nes pavydėdami mes galime atrodyti liūdni, vieniši, pikti ar susierzinę. 

Vaikai lengviau supranta pavydo jausmą, aptardami įvairias situacijas, kai jiems gali kilti pavydas, dėl 
jų vertinimu neteisingai padalintų skanumynų, žaislų ar dėmesio. Valandėlėje, skirtoje pavydo 
jausmui, vaikai analizuoja įvairias programos veikėjų ar jų grupėje / klasėje pavydą sukeliančias 
situacijas, daug kalbasi, ieško išeičių, kaip sėkmingiau išgyventi šį jausmą.  

 

 

1a užduotėlė „Įvairūs jausmai“ 

Jums reikės – temos „Atpažįstu jausmus“ pirmoje užduotėlėje esančios lentelės su jausmų išraiškos 
veidukais. Suraskite žurnaluose ar internete nuotraukas ar paveikslėlius, iliustruojančius skirtingas 
emocijas ir tarp jų pavydo emociją; galite iliustracijas iš interneto atspausdinti (taip bus patogiau 
vaikui parodyti).  

Paprašykite, kad vaikas apžiūrėtų pavaizduotus veido išraiškų simbolius bei  iliustracijas ir rastų tas, 
kurios išreiškia pavydą. Jeigu vaikas pasirenka skirtingus simbolius ar iliustracijas, paaiškinkite jiems, 
kad tikrai sunku atpažinti, kada kitas žmogus pavydi, nes pavydėdami mes galime atrodyti liūdni, 
vieniši ar susierzinę. 

Pasiūlykite vaikui suvaidinkite situaciją, kurioje pavydima. Padalinkite saldainius, pieštukus, ar kt., 
sau pasiimdama sau mažiau, o vaikui duodama daugiau. Tada apsimeskite, kad dėl to jam pavydite, 
ir akivaizdžiai tai pademonstruokite – sukryžiuokite rankas, niūriai bei piktai žiūrėkite, ... Paprašykite, 
kad vaikas pasakytų, kaip jūs dabar jaučiatės, ir paaiškintų, kodėl. 

 

 

1b užduotėlė „Pavydo situacijos“ 

Jums reikės – kitame lape esančios iliustracijos „Pavydo situacijos“. 

Su vaiku apžiūrėkite paveikslėlius ir aptarkite juose pavaizduotas situacijas, kuriose vaikas gali jausti 
pavydą, pavyzdžiui, kai šeimoje gimsta kūdikis; švenčiamas brolio ar sesers gimtadienis; draugą 
priėmė žaisti futbolą, o manęs ne; draugė moka skaityti, o aš ne ir pan. Paprašykite vaiko prisiminti, 
o vėliau ir įsivaizduoti situacijas, kuriose jis jautė / galėtų jausti pavydą. 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

2 užduotėlė „Ką darau, kai pavydžiu“ 

Jums reikės – kituose dviejose lapuose esančių iliustracijų „Išeitys. Ką darau, kai pavydžiu“ ir „Ką 
darau, kai pavydžiu“; piešimo ar rašymo priemonių; popieriaus lapo; klijų (nebūtinai). 

 

Padėkite vaikui rasti daugiau tinkamų pavydo įveikimo būdų. Pasikalbėkite su vaiku apie pavydo 
jausmą ir kaip galime sau padėti pasijusti geriau tais atvejais, kai jaučiame pavydą.  

Pasiūlykite visiems kartu užpildyti užduočių formą „Ką darau, kai pavydžiu“. Pirmiausia vaikas tegul 
prisimena situaciją, kurioje kam nors ko nors pavydėjo arba pasinaudokite jau aptarta užduotėlėje 
1b situacija. Paprašykite vaiko situaciją užrašyti arba nupiešti kuriame nors debesėlyje.  

Tegul vaikas pasako, ką galima daryti, šioje situacijoje, kai kyla pavydo jausmas, kad pasijustų geriau.  

Pasiūlykite surasti iliustracijoje „Išeitys. Ką darau, kai pavydžiu“, kuriame tas būdas pavaizduotas. Jei 
vaikui nei viena iš čia siūlomų išeičių neatrodo tinkama ar jis turi daugiau minčių, tegul nupiešia išeitį 
ant atskiro lapo.  

Pasirinktą išeitį tegul priklijuoja arba padeda ant lapo prie debesėlio, kuriame užrašė ar nupiešė jo 
pasakyta situacija.  

Veiklą tęskite, pasiūlydami vaikui debesėliuose nupiešti vis kitą pavydą sukeliančią situaciją ir ieškant 
išeičių jose pasijusti geriau. 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

Ką darau, kai pavydžiu 
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http://www.vaikolabui.lt/


Programos „Zipio draugų“ užduotėlės vaikams. Nuotolinis ugdymas. 1-4 d. 
 

17        Paruošė VšĮ „Vaiko labui“ www.vaikolabui.lt 

 

 

Bendravimas 
Zipio valandėlių metu vaikai mokosi sėkmingai bendrauti: mokosi kitiems pasakyti, kaip jie jaučiasi; 
pasakyti būtent tai, ką jie nori pasakyti, nors tuo metu būtų supykę ar susijaudinę; paprašyti 
pagalbos. Programa taip pat moko vaikus klausytis kitų žmonių ir suprasti jų poreikius, 
nepertraukinėti kitų pokalbio. Bendravimas yra dvipusis procesas. Klausymas yra toks pat svarbus 
kaip ir kalbėjimas.  

 
1 užduotėlė „Sugedęs telefonas“ 

Jums reikės – kuo didesnio būrio dalyvių. Į šį smagų žaidimą sukvieskite visą šeimą. Jei neturite 
galimybės surinkti bent 4 dalyvių, šią užduotėlę teks praleisti.  

Visi susėda ratu. Pirmasis žmogus greta sėdinčiam į ausį pašnibžda nesudėtingą, 6–7 žodžių sakinį. 
Tada tas žmogus jį pašnibžda kitam ir taip toliau. Galų gale paskutinysis tai, ką išgirdo, pasako 
garsiai – kaip taisyklė tas sakinys labai skiriasi nuo to, kurį perdavė pirmasis! Kuo daugiau žmonių 
rate ir kuo sudėtingesnis sakinys, tuo didesnė tikimybė, kad jis bus iškraipytas. Šis paprastas 
žaidimas padeda vaikams suprasti, kaip lengvai, netgi tarp suaugusiųjų, gali įvykti nesusipratimai ir 
kaip svarbu yra atidžiai klausytis. 

Užbaigę užduotėlę-žaidimą, visi kartu pasvarstykite, kaip atsitinka, kad informacija, išėjusi iš pirmų 
lūpų, taip pasikeičia, kol pasiekia paskutinį asmenį. Ar įdėmiai buvo klausomasi? Ar aiškiai 
suformuluota mintis? 

 

 

Alternatyvi užduotėlė „Geras-blogas klausytojas“,  
Šia užduotėlę siūlome atlikti, jei esate dviese su vaiku. 

Pasakykite vaikui, kad pažaisite „Gerą-blogą klausytoją“. Pasiūlykite, kad vaikas jums papasakotų bet 
kokį neseną įvykį. Paprašykite jo, kad jis papasakotų du kartus. Perspėkite vaiką, kad vieną kartą Jūs 
įdėmiai klausysitės, o kitą – ne.  Pasakykite, kad jis turės atpažinti ir įvardinti, kurį kartą Jūs buvote 
„geras“ klausytojas, o kurį – „blogas“. Paklauskite vaiko: 

• iš ko jis tai suprato, kad Jūs klausotės / nesiklausote?  

• kaip jis jautėsi matydamas, kad Jūs jo nesiklausote?  

• ar jam yra buvę, kad jis labai norėjo ką nors papasakoti, bet jo nesiklausė?  

• kaip jis tuomet jautėsi? 

Padiskutuokite su vaiku, kodėl svarbu įdėmiai klausytis kito? Siūlytume vengti tokių argumentų 
kaips „negražu“, „nemandagu“. Reiktų labiau kreipti dėmesį į tai, kad nesiklausant ne tik 
užgaunami kito žmogaus jausmai, tačiau ir pats neišgirsti, ką tau sako. O jei nesiklauso tavęs – 
pasekmės analogiškos.  
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2 užduotėlė „Pasirink tinkamą momentą“ 

Jums reikės – parodyti šio lapo iliustracijas vaikui. Popieriaus lapo ir spalvotų pieštukų. 

Pasakykite vaikui, kad kartu bandysite suprasti, kuris momentas tinkamas sakyti žmogui tai, ką nori 
pasakyti, o kuris - ne.  Parodykite vaikams šiame lape esančias situacijų iliustracijas. Jei norite, galite 
pasiruošti ir daugiau situacijų iliustracijų iškirpę  iš žurnalų ar atsispausdinę iš interneto.  

Paklauskite vaiko, kokioje situacijoje žmogus gali išklausyti, o kokioje – ne. Paprašykite vaiko 
paaiškinti, kodėl, jo nuomone, situacijoje pavaizduotas žmogus negali / gali išklausyti? Paprašykite 
vaiko pagalvoti, kaip jis galėtų elgtis kiekvienoje situacijoje? (pvz., palaukti, kol mama baigs kalbėti 

telefonu; kol tėtis liausis žiūrėjęs televizorių; prieiti ir pasakyti, kad vėliau norėtų pasikalbėti; pastovėti šalia, 
kad suaugusysis į jį atkreiptų dėmesį; kreiptis į kurį nors kitą asmenį; ...) 

Aptarkite atvejus, kai vaikui būtina tučtuojau kreiptis į suaugusįjį ir prašyti pagalbos, net jei 
momentas jos kreiptis netinkamas. Paprašykite vaiko pagalvoti, kaip jis galėtų elgtis situacijoje, kai 
jam reikia skubios pagalbos vienoje iš pavaizduotų situacijų, netinkamų kreiptis į kitą žmogų.  

Paprašykite vaiko sugalvoti ir nupiešti po vieną tinkamą ir netinkamą situaciją kreiptis į žmogų. 

 

 

 

   

 

 

 

 Svarbu vaiką išmokyti atpažinti tinkamas ir netinkamas situacijas kreiptis į kitą žmogų, kad vaikas 
suprastų, jog yra neišklausomas ne todėl, kad niekam nerūpi jo problemos, o todėl, kad jis pasirinko 
netinkama momentą. Svarbu, kad vaikas nenusiviltų. 

Taip pat labai svarbu, kad vaikas atpažintų sudėtingas situacijas, kuriose į suaugusįjį reikia kreiptis 
neatidėliotinai.   
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3 užduotėlė „Kaip pasakyti tai, ką noriu pasakyti“ 

Jums reikės – šio lapo. 

Pasakykite vaikui, kad gavote iš jo auklėtojos / mokytojos taisykles „Kaip pasakyti tai, ką noriu 
pasakyti“, su kuriomis jis susipažino Zipio valandėlių metu. Jūs šių taisyklių nežinote ir norėtumėte, 
kad jis šias taisykles Jums pristatytų t.y. paaiškintų, kodėl kiekviena iš šių taisyklė svarbi. 

Kai jis pasakos, klauskite vaiko: kodėl ši taisyklė gali būti naudinga? ar ji padeda pasakyti tai, ką 
norime pasakyti? Kaip, kokiu būdu?  

 
 
Pasikalbėkite su vaiku apie tai, kodėl kartais jam (ir Jums) būna sunku pasakyti, tai, ką nori 
pasakyti? Kartais sunku, nes esame supykę, susierzinę, susinervinę ar sutrikę. Kaip šiuo atveju 
padeda taisyklės? 

Paklauskite, ar padeda pasakyti tai, ką nori pasakyti, jei žmogus pradeda šaukti? Ar tai atitinka 
taisykles? Tuo pačiu priminkite vaikui, kad iškilus pavojui tinka šauktis pagalbos.  
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4 užduotėlė „Mokausi pasakyti tai, ką noriu pasakyti“ 

Jums reikės – atsispausdinti išdidintą užduotėlę TRUKDO / PADEDA. Popieriaus lapo ir pieštukų. 

Paprašykite vaiko prisiminti anksčiau jam atsitikusią situaciją, kai jam buvo labai svarbu kažką 
pasakyti, bet nepavyko.  

Pasakykite vaikui, kad dažniausiai nepavyksta / pavyksta pasakyti, nes mums sutrukdo / padeda 
mūsų mintys ir jausmai. Paprašykite vaiko prisiminti, kodėl jam nepavyko? kas jam sutrukdė? 
Paklauskite vaiko nuomonės, kokios mintys ir jausmai padėtų / trukdytų pasakyti, tai, ką jis nori 
pasakyti? Užrašykite vaiko mintis apskritimuose arba pasiūlykite jas nupiešti.  

 

Paprašykite jo pagalvoti, ką jis darytų dabar šioje situacijoje kitaip, prisimindamas taisykles „Kaip 
pasakyti tai, ką nori pasakyti?“. Jei vaikui nesiseka pačiam sugalvoti kitokios išeities, padėkite jam 
primindamas taisykles.  

Padalinkite tuščią popieriaus lapą į dvi dalis. Pasiūlykite vaikui nupiešti, ką darė anksčiau ir ką 
dabar darytų kitaip.  

Anksčiau Dabar 
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Klausymasis 
Vienas veiksmingiausių būdų reaguoti į jausmus – kalbėtis apie juos su kitais. Gebėjimai išsakyti ir 
klausytis – vieni svarbiausių įgūdžių, padedančių sėkmingai įveikti sunkumus ir išsaugoti gerus 
tarpusavio santykius.  

5-7 metų vaikai išgyvena tą amžių, kai jų gebėjimai išreikšti save, išklausyti kitus ir išsakyti savo mintis 
bei jausmus labai greitai keičiasi ir plėtojasi. Tyrimai parodė, kad maži vaikai noriai dalyvauja 
pratybose, kuriose mokoma bendrauti. Tad labai svarbu mokyti vaikus suvokti paprasčiausias 
bendravimo taisykles ir atpažinti gero ir vaisingo bendravimo ypatybes.  

Didelis dėmesys antrojoje programos „Zipio draugai“ dalyje „Bendravimas“ teikiamas išklausymui. 
Mokėjimas klausytis – pagrindinis vaisingo bendravimo komponentas, padedantis tapti atidžiam ir 
atjaučiančiam. Klausantis kitų galima ir pačiam išmokti išsakyti savo jausmus. Be to, gebėjimas 
išklausyti yra įgūdis, padedantis vaikams mokytis ir kitų veiklų metu. 

 

1a užduotėlė „Kaip svarbu klausytis“ 

Jums reikės – pasikviesti į pagalbą bent vieną šeimos narį ar vaikui gerai pažįstamą šeimos draugą.  

Pasakykite vaikui kad pažaisite teatrą / pabūsite aktoriais. Sugalvokite nesudėtingą temą 
(pavyzdžiui, kuo mėgstu užsiimti laisvalaikiu, mano šeima, ką veikiau savaitgalį).  

Paprašykite šeimos nario ar draugo pabūti nedėmesingu klausytoju. Sutarkite, kad jis turės 
suvaidinti, jog nesiklauso jūsų pasakojimo. „Nedėmesingas klausytojas“ turi akivaizdžiai parodyti, 
kad nesiklauso kalbančiojo. 

Jūs pradėkite pasakoti, o kitas šeimos narys ar draugas („Nedėmesingas klausytojas“) tegul vaidina, 
kad jūsų nesiklauso (žiūri pro langą, (pvz., žiūri į TV ar telefoną; varto knygą; žaidžia su rašikliu; 
nenustygsta vietoje ar pan.).  

Paklauskite vaiko, kaip jis galvoja, ar kita šeimos narys / draugas klausėsi jūsų, ar jo nesiklausė. Kaip, 
iš ko vaikas tai suprato? Kaip jis jautėsi matydamas, kad jūsų nesiklauso?  Ar jam yra buvę, kad jo 
nesiklauso? Kaip jis tuomet jautėsi?  

Pasiūlykite vaikui apsikeisti rolėmis. Tegul dabar jis pabūna „Nedėmesingas klausytojas“. Taip vaikais 
geriau įsidėmės kaip elgiasi nedėmesingas ir kaip geras klausytojas (jis įdėmiai klauso ir žiūri į akis, 
stengiasi smarkiai nejudėti, neužsiima kita veikla ir pan.). 

arba 

1b užduotėlė „Sugedęs telefonas“ 

Jums reikės – keleto šeimos narių ir / ar draugų.  

Šis paprastas žaidimas padeda vaikams suprasti, kaip lengvai (netgi tarp suaugusiųjų) gali įvykti 
nesusipratimai ir kaip svarbu yra atidžiai klausytis. 

Visi susėda ratu. Pirmasis žmogus greta sėdinčiam į ausį pašnibžda nesudėtingą sakinį, tada tas 
žmogus jį pašnibžda kitam ir taip toliau. Galų gale paskutinysis tai, ką išgirdo, pasako garsiai. 

Kaip taisyklė, tas pabaigoje garsiai pasakytas sakinys labai skiriasi nuo to, kurį perdavė pirmasis! Kuo 
daugiau žmonių rate ir kuo sudėtingesnis sakinys, tuo didesnė tikimybė, kad jis bus iškraipytas.  
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2 užduotėlė „Kūno kalba“ 

Jums reikės – pasikviesti į pagalbą bent vieną šeimos narį ar vaikui gerai pažįstamą 
šeimos draugą; atsispausdinti šitą lapą; žirklių iškirpti pagalbinius simbolius. 

Atlikdami šią užduotėle padėsite vaikui geriau suprasti, kaip žmogus savo „kūno kalba“ parodo, jog 
atidžiai klausosi pašnekovo. 

Pasiūlykite vaikui vėl pažaisti teatrą. Sugalvokite nesudėtingą temą.  

Paprašykite kito asmens vieną kartą pabūti nedėmesingu klausytoju. Sutarkite, kad jis turės 
suvaidinti, jog nesiklauso jūsų pasakojimo ir tai akivaizdžiai parodyti.  Jūs pradėkite pasakoti, o kitas 
šeimos narys ar draugas („Nedėmesingas klausytojas“) tegul vaidina, kad jūsų nesiklauso (žiūri pro 
langą, (pvz., žiūri į TV ar telefoną; varto knygą; žaidžia su rašikliu; nenustygsta vietoje ar pan.).  

O kitą kartą pabūti dėmesingu klausytoju, t.y. jūsų įdėmiai klausytis – žiūrėti jums  į akis, pritariančiai 
linkčioti, neužsiimti kita veikla, žiūrėti jums į akis / į veidą, paklausti į pasakojimo temą ir pan. 
(stengiasi išgirsti, kas jam sakoma; žiūri į pašnekovo veidą; stovi ar sėdi ramiai – nemostaguoja 
rankomis, netrypčioja, nekrutina kojų).  

Per vaidmenų žaidimą pasiūlykite vaikui naudoti pagalbinius simbolius (rodyti juos), kai nori 
pademonstruoti, iš ko jis supranta  kad klausomasi (ar nesiklausoma). Pavyzdžiui, jei jūsų nesiklauso 
ir mojuoja rankomis, rodyti rankų simbolį ar akių simbolį, jei žiūri ne į jus, o į telefoną, ir t.t. ir pan. 

Pagalbiniai simboliai 
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Draugystė 
Šios programos „Zipio draugai“ dalies valandėlių metu vaikai mokosi susidraugauti ir išsaugoti 
draugystę, mokosi padėti draugui ir pasidalinti su juo, atsiprašyti ir susitaikyti po ginčo. Taip pat 
mokomasi lengviau išgyventi vienatvę ir atstūmimą.  
Ugdydami vaiko gebėjimą kurti gerus santykius galime jiems padėti išvengti tokių problemų kaip 
savitarpio nesutarimai ir vienišumas. 
 

1 užduotėlė „Mano geriausias draugas“ 

Jums reikės – spalvotų pieštukų. 

 

 
  

Paprašykite vaiko nupiešti savo geriausią 
draugą. (Jei vaikas teigia, kad tokio 
neturi, paprašykite pagalvoti, kurį iš savo 
pažįstamų jis labiausiai mėgsta.) 

Paprašykite vaiko papasakoti, kaip jie 
susipažino ir kodėl būtent šį draugą jis 
vadina geriausiu draugu. 

Paklauskite, ką jo draugas labiausiai 
mėgsta. 

Pasiūlykite savo vaikui pradžiuginti jo 
geriausią draugą maža staigmena – Jūsų 
vaiko rankomis padaryta dovanele. Tai 
gali būti atvirukas ar piešinėlis, gražiai 
išlankstytų rėmeliu. Paskatinkite savo 
vaiką, kad jis pats pagalvotų, ką draugas 
labiausiai mėgsta, kas jį labiausiai 
pradžiugins ir ta tema nupieštų. 
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2 užduotėlė „Padeda-nepadeda“ 

Jums reikės – rašiklio ir / arba spalvotų pieštukų. 

Pasakykite vaikui, kad šiandien norėtumėte su juo pakalbėti apie draugystę, apie nesutarimus 
tarp draugų ir apie tai, kas padeda išsaugoti draugystę. 

Pasiūlykite vaikui pažaisti žaidimą „Padeda-nepadeda“ išsaugoti draugystę. Sutarkite, kad vienas 
sako situaciją (pvz. „pakviesti draugą pažaisti“, „primušti“, „pasidalinti saldainiais“, „atimti žaislą“, 
...), o kitas sako padeda ar nepadeda išsaugoti draugystę. Tada apsikeičiate. 

Paklauskite vaiko, ar jis norėtų nupiešti situaciją (tik eskizą, neužbaigtą piešinį, nes kitaip užims 
labai daug laiko) ar Jūs užrašysite. 

 
Padeda Nepadeda 

  

 
 
 
Jei vaikas nepavargo, o Jūs dar turite laiko, galite su vaiku aptarti kelias situacijas. Klauskite vaiko, 
kaip jis jaustųsi tokioje situacijoje? Ar buvo kada atsidūręs joje? Aptardami pasiūlytas situacijas, 
prisiminkite Auksinę Zipio taisyklę. 
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Konfliktų sprendimas 

Gebėjimas spręsti konfliktus – vienas svarbiausių gebėjimų, padedančių įveikti kasdienius 
sunkumus. Žmonėms bendraujant, konfliktų gali kilti bet kada. Todėl, norint ilgai išsaugoti gerus 
tarpusavio santykius, labai svarbu mokėti spręsti konfliktus. Tyrimai parodė, kad vaikai gali išmokti 
spręsti konfliktus, ir tai padeda jiems bendrauti su kitais žmonėmis. Vienas labiausiai paplitusių 
būdų lavinti šiuos gebėjimus yra vadinamasis „keturių pakopų“ metodas: suvokti padėtį; rasti 
galimas išeitis; numatyti galimas tų išeičių pasekmes ir, atsižvelgiant į tai, pasirinkti tinkamiausią 
išeitį; bandyti spręsti konfliktą pasirinktuoju būdu. 

 

1 užduotėlė „Kaip priimti gerą sprendimą“ 

Jums reikės – šito lapo. 

Pasakykite vaikui, kad auklėtoja / mokytoja Jums atsiuntė taisykles „Kaip priimti gerą sprendimą“. 
Pasakykite, kad Jūsų nuomone tai labai puikios taisyklės.  

Paprašykite, kad Jūsų vaikas pristatytų Jums keturis sprendimo priėmimo žingsnius, o gal ir visai 
šeimai. Jos tikrai turėtų būti naudingos sesei, broliui ar net jums visiems. Paprašykite vaiko 
paaiškinti kiekvieną žingsnį ir pagrįsti, kodėl jis svarbus. Jei vaikui sunkiai sekasi aiškinti, galite 
kiek padėti (tačiau daug naudingiau, jei vaikas pats ieško ir randa atsakymus).  

Galite pasiūlyti:  
„Nusiramink“ – reikia giliai pakvėpuoti, suskaičiuoti iki dešimt, ...  

„Suprask problemą“ – pagalvoti kaip žmogus jaučiasi; kodėl jis taip elgiasi; kodėl aš taip elgiuosi? ... 

„Sugalvok daug sprendimo būdų“ – kai ateina pirma mintis, pagalvoti apie kitas galimas išeitis, ... 

„Išsirink geriausią sprendimą“ – iš visų galimų išeičių pasirinkti vieną, kuri atrodo geriausia. Nepamiršti 
Auksinės Zipio taisyklės, ... 
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2 užduotėlė „Mano pagalbos ratai“ 

Jums reikės – šito lapo. 

Vaikai labai skiriasi tuo, kiek paramos ir pagalbos jie stengiasi gauti kasdieniame gyvenime. Kai kurie, 
atrodo, ieško pagalbos visą laiką, net kai jos nereikia. Kiti retai prašo padėti – galbūt todėl, kad jiems 
paprasčiausiai trūksta patirties. Daugumai vaikų sunku prašyti pagalbos dar ir dėl to, kad asmuo, 
galintis ją suteikti, yra suaugęs žmogus, autoritetas.  

Ši užduotėlė svarbi, nes ji padeda vaikui pasirinkti asmenis, kurie jam gali suteikti pagalbą kasdienėse 
ir sudėtingose situacijose.  Svarbu, kad vaikas žinotų, kad (su itin retomis išimtimis) visada šalia yra 
suaugęs žmogus, į kurį galima kreiptis pagalbos.  

Paprašykite vaiką sugalvoti ar Jūs pats sugalvokite sudėtingą situaciją. Paklauskite vaiko, į ką jis 
konkrečiai kreiptųsi pagalbos, jei būtų bėda šioje situacijoje (pvz. policininką, parduotuvės kasininkę, 
mokytoją Eleną, kaimyną Tomą, ...) Jei vaikas moka rašyti, tegu įrašo pats. Jei nemoka – galima iškirpti 
iš žurnalo iliustraciją ar veidą iš nuotraukos.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Būtų naudinga šiuos vaiko pagalbos ratus pakabinti vaiko kambaryje, matomoje vietoje.  

Kieme 

Lauke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darželyje 

Mokykloje 
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Įveikiame patyčias 

Viena iš ypač skaudžių problemų mokyklose – patyčios. Vaikams svarbu mokytis atpažinti patyčias, 
nusiteikti nesityčioti iš kitų, rasti tinkamas išeitis, kai tyčiojamasi iš tavęs ar kito, suprasti, kada reikia 
kitų pagalbos ir mokytis prašyti pagalbos bei pasiūlyti ją kitiems. 

Pagrindinis programos „Zipio draugai“ valandėlių, kuriose kalbama su vaikais apie patyčias, tikslas – 
padėti vaikams atpažinti jausmus, kurie kyla, kai priekabiaujama ar tyčiojamasi; padėti juos išgyventi 
ir apžvelgti įvairius būdus konfliktui įveikti.  

 

1 užduotėlė „Kaip atpažinti patyčias“ 

Jums reikės –  šio ir po jo sekančio lapo, kad galėtumėte paskaityti pasakojimo ištrauką ir parodyti 
vaikui iliustraciją „Nusiraminimo būdai“. Šiai užduotėlei reikės skirti kiek daugiau laiko. 

Pasakykite vaikui, kad norite su juo pasikalbėti apie patyčias ir priekabiavimą. Priminkite jam 
nesmagų epizodą iš Zipio draugų pasakojimų, kaip Džilė negražiai elgėsi su Sendi. Perskaitykite jį: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaiškinkite vaikui, kad Džilės elgesį su Sendi galima vadinti „PATYČIOMIS“. Paklauskite, ar vaikas 
yrą girdėjęs šį žodį, ar žino, ką jis reiškia. Paprašykite pasakyti, ką jis žino, ką galvoja apie patyčias. 

Paaiškinkite, kad tyčiotis – reiškia ne vieną kartą grasinti, skaudinti ar negražiai kalbėti apie kitą 
(žiūrėkite žemiau „Patyčios ir erzinimas“. Itin daug informacijos apie patyčias rasite www.bepatyciu.lt/tevams/). 

Pasistenkite atsakyti į visus vaikui kylančius klausimus, neskubinkite jo tęsti užduotėlę. 

Pasakykite vaikui, kad kartais ir jis gali atsidurti tokioje padėtyje kaip Sendi, kai kęsdami patyčias dėl 
įvairių priežasčių nedrįsta apie tai kalbėti. Paklauskite, ar vaikas buvo kada pakliuvęs į panašią padėtį. 
Kas atsitiko?  

Paklauskite vaiko, kodėl jo manymu Sendi nenorėjo pasakoti apie tai, kaip Džilė su ja elgėsi. 

Paaiškinkite, kad kartais kęsdami patyčias imame svarstyti, ar nepadarėme mes patys ko nors ne 
taip. Kartais pasijuntame kalti, pradedame manyti, kad suklydome, todėl nedrįstame išsiaiškinti 
santykių ar prašyti pagalbos. Galime galvoti, kad mus nubaus arba, jei pasiskųsime, priekabiautojas 

Po išvykos prie upės Džilės elgesys tapo išties bjaurus. Ji užgauliojo Sendi, prasivardžiavo, o kai niekas 
nematė, mušė ir tampė ją už plaukų.  

Kitą rytą po išvykos, kai Sendi ėjo pro Džilę, ši vikriai pakišo jai koją, ir mergaitė pargriuvo. Krisdama Sendi 
smarkiai persibrėžė koją, ir jai labai suskaudo. Sendi jau norėjo griebti kėdę ir stipriai trinktelėti ja Džilei, 
tačiau susivaldė.  

Auklėtojas (mokytojas) Robertas priėjo pažiūrėti, kas atsitiko. 

 – O, Sendi, – pasakė jis padėdamas mergaitei atsikelti.– Reikia žiūrėti, kur eini. Juk nenorime, kad 
atsitiktų kas nors rimta, ar ne?  

Po tokių auklėtojo (mokytojo) žodžių Sendi pasijuto dar blogiau. Juk kaltas buvo ne jos neatsargumas – 
tai Džilė bjauriai su ja elgėsi. Taigi kodėl auklėtojas (mokytojas) Robertas priekaištauja jai?  

Tą vakarą Sendi mama pastebėjo, kad dukra beveik nieko nevalgo.  

– Gal kas negerai, Sendi? Gal tu negaluoji? – susirūpinusi paklausė mama. 

– Ne, viskas gerai, – vos sulaikydama ašaras patikino Sendi.  

– Gal tu pavargusi? – paklausė mama. – Atsigulk anksčiau.  

Kai mama atėjo palinkėti Sendi labos nakties, mergaitė jau rengėsi jai viską papasakoti, tačiau 
nesugalvojo, nuo ko pradėti, todėl taip nieko ir nepasakė. 
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nebenorės su mumis draugauti. Kartais tiesiog sutrinkame ir nebežinome, ką daryti.  Paaiškinkite, 
kad tokie jausmai normalūs. Dauguma žmonių, kenčiančių patyčias, nenori apie tai pasakoti kitiems 
ir dažnai negali apsispręsti, ką daryti. Tačiau, kaip suprato Sendi, nieko nedaryti – bloga išeitis.  

Pasakykite vaikui, kad atsidūrus panašioje situacijoje, kurioje buvo Sendi, labai svarbu nusiraminti ir 
tik tada priimti sprendimus bei pradėti veikti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patyčios ir erzinimas. 

 Maži vaikai neretai neskiria patyčių nuo erzinimo, todėl bet kokį neigiamą komentarą ar net tėvų taikomas 
drausminimo priemones gali imti vadinti patyčiomis.  

Paaiškinkite vaikams, kad patyčios reiškia, jog vienas ar keli žmonės sąmoningai daug kartų bjauriai elgiasi 
su kokiu nors kitu žmogumi, norėdami jį įskaudinti arba nuliūdinti. Šiurkštus elgesys gali būti fizinis ar 
emocinis, žmogus gali būti užgauliojamas, negražiai apkalbamas.  

Net jeigu netinkamai besielgiantis žmogus ar jų grupė įsivaizduoja paprasčiausiai juokaujantys, tas, iš kurio 
juokiamasi, gali jaustis persekiojamas. Jeigu asmuo žeminamas internete arba per socialinę žiniasklaidą, 
tai vadinama „kibernetinėmis patyčiomis“.  

Laimei, tarp 5–7 metų amžiaus vaikų patyčių retai pasitaiko, bet daugelis gali būti apie tai girdėję iš 
vyresnių vaikų, todėl svarbu žinoti, kaip tinkamai reaguoti patyrus patyčias ar priekabiavimą. 
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2 užduotėlė „Taisyklės dėl elgesio be patyčių / priekabių“ 

Jums reikės – lėlės ar minkšto žaisliuko (meškučio ar pan.); šio lapo, kad galėtumėte parodyti vaikui 
taisykles dėl elgesio be patyčių; popieriaus lapų piešti; priemonių rašyti ir piešti; žirklių. 

Parodykite vaikui lėlę ar minkštą žaisliuką ir pasakykite, kad šis žaisliukas nenori eiti į mokyklą. 
Paskatinkite vaiką išsiaiškinti kodėl. Tegul jis užduoda klausimus, o jūs atsakinėkite (su žaisliuku 
negražiai elgiasi kitas vaikas: pravardžiuoja, stumdo, atiminėja daiktus, pajuokia visos klasės 
akivaizdoje).  

Paklauskite vaiko, kaip toks elgesys vadinamas (apie tai kalbėjote 1 užduotėlėje „Kaip atpažinti patyčias).  

Paklauskite vaiko:  
- Kaip jaučiasi tas, iš kurio tyčiojamasi?  
- Kaip jaučiasi tas, kuris tyčiojasi?  

Parodykite vaikui iliustraciją su dviem taisyklėmis dėl elgesio be patyčių. 

 

Paklauskite vaiko, ar jis mano, kad šios taisyklės yra svarbios, ir jei taip, tai kodėl. Pabrėžkite vaikui, 
kad niekas neturi teisės tyčiotis iš kito. Vaikas, iš kurio tyčiojamasi, nėra kaltas dėl patyčių.  

Pasakykite vaikui, kad yra daugybė būdų prašyti ir gauti pagalbą, ir paprašykite sugalvoti kuo daugiau 
būdų, kaip jis galėtų padėti į mokyklą nenorinčiai eiti lėlei (meškučiui). Pasiūlykite vaikui popieriaus 
lape nupiešti bent kelis būdus.  

Paprašykite vaiko prisiminti, ar vaikas buvo kada pakliuvęs į panašią padėtį (arba priminti, jei buvo 
įvardijęs situaciją 1 užduotėlėje „Kaip atpažinti patyčias“). Paskatinkite vaiką sugalvoti kuo daugiau 
išeičių, ką jis galėtų daryti, jei prie jo priekabiaujama ar iš jo tyčiojamasi ir jas užrašyti ant atskirų 
nedidelių lapelių (arba užrašykite jūs). Šiuos lapelius galima pritvirtinti vaiko kambaryje gerai 
matomoje vietoje.   
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Ką daryti, jei kas nors tyčiojasi iš tavęs? 
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Priedas nr. 1 
 

Visų veiklų metu siūlome po ranka turėti šiuos nukreipiančiuosius klausimus ir, kalbant su vaikais, 
jais vadovautis. 
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