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PROJEKTO AKTUALUMAS

• „Mes visi skiriame daug dėmesio vaikų fizinei sveikatai- norime būti
tikri, kad jie sveikai ir sočiai pavalgę, šiltai apsirengę, skatiname juos
sportuoti ir taip tapti stipriais. Bet ar pakankamai skiriame dėmesio jų
emocinei savijautai bei gerovei – kaip jie jaučiasi, kaip vertina save, 
kaip jiems sekasi bendrauti su kitais vaikais, kaip jie įveikia liūdesį, 
nusivylimą ar kitus emocinius sunkumus?

• Emocinė sveikata yra itin svarbi kiekvieno mūsų laimei ir sėkmei
gyvenime. Nuo vaikystės žmogus mokosi įvairių elgesio būdų, 
siekdamas palaikyti tarpusavio santykius su aplinkiniais ar įveikti
gyvenimo iššūkius. Dažniausiai jų išmoko pats gyvenimas. Daug
geriau, jeigu mažajam žmogui padeda tėvai ar pedagogai“ 
(www.vaikolabui.lt)



PROJEKTO APRAŠYMAS
Š.m. kovo mėnesį Kauno Šančių lopšelyje-darželyje vyko sąmoningumo
didinimo mėnesio projektas ,,Be patyčių“.

Projektas vyko nuo 2021 m. 03.01-03.31 d.

Projekto metu:

• Darželio grupėse buvo vykdomi pokalbiai, diskusijos patyčių
tematika, vaikų buvo klausiama: ką jie žino apie patyčias, kas jų
nuomone yra patyčios, kokius jausmus sukelia patyčios, kaip stabdyti
patyčias ir kur kreiptis pagalbos jei iš tavęs tyčiojasi?

• Darželio ugdytiniai dalyvavo socialinių įgūdžių užsiėmimuose, buvo
supažindinami su kompanijos ,,Be patyčių“ trumpametražiais
mokomaisiais filmukais: ,,Kaip padėti sau ir draugui jei patiri
patyčias“, trumpai aptartos matytos situacijos.



Projekto metu:
• Vyko kūrybinės komandinio darbo dirbtuvėlės, kurių metu vaikai

kūrė darželio draugystės knygą ,,Būk mano draugas“. Kūrybinių
dirbtuvėlių metu vaikai patyrė daug džiugių emocijų, labiau
atsikleidė bendravimas ir bendradarbiavimas vienas su kitu. 

• Vaikai dalyvavo įvairiose veiklose, kurių metu buvo gerinami 
emociniai ir socialiniai įgūdžiai.

• Šančių lopšelio-darželio specialistai parengė atmintinę darželio
tėveliams: ,,Ką reikėtų žinoti apie patyčias“.



PROJEKTO VEIKLOS



Socialinių įgūdžių užsiėmimai grupėse ,,STOP PATYČIOMS“



Kūrybinės dirbtuvėlės-
knygelės ,,Būk mano draugas“ kūrimas



Kūrybinės dirbtuvėlės: 
,,Mano emociukas“



Paroda ,,Draugystės drugeliai“



Emocijų gerinimo žaidimai sportinėje veikloje



Vaikų nuomonė apie patyčias
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Apibendrinimas

• Dauguma vaikų patyčias apibūdina kaip kito mušimas, įžeidinėjimas, 
prasivardžiavimas, stumdymas.

• Vaikų nuomone labiausiai patyčios pastebimos netinkame elgesyje: atiminėjant 
žaislus, pastumiant kitą, įžeidžiant žodžiais.

• Didžioji dalis vaikų įvardino, kad patyčios sukelia nemalonius jausmus: pyktį, 
liūdesį ir baimę.

• Susidūrę su patyčiomis vaikai kreiptųsi į suaugusius: tėvus, grupės mokytojus, 
darželio specialistus.



Atmintinė tėveliams 
,,Ką reikėtų žinoti apie patyčias“



Dėkojame už dėmesį


