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AŠ ESU AŠ (Žalingų įpročių prevencija) 
 

Susidūrę su įvairiais gyvenimo iššūkiais vaikai dažnai nežino ką daryti, arba nemoka 
elgtis. Vaikams reikia padėti suprasti juos supančio pasaulio įvairovę, įtvirtinti savo 
galimybes ir pasirinkimus.  
Lapkričio vieną savaitę visos įstaigos vaikams nutarėme skirti daugiau dėmesio jų 
tolerancijos, supratimo ugdymui. Renginių, pokalbių  metu siekėme, kad ugdytiniai 
suvoktų, kad šalia esantys žmonės yra skirtingi: kalba, odos spalva, įsitikinimais, 
veiksmais, fizinėmis galiomis; kad gebėtų toleruoti ir geranoriškai priimti pasaulio 
įvairovę, ieškotų įvairių bendravimo, supratimo būdų, kartu atrasdami pasaulio 
įvairiapusiškumo grožį.  
 
Su žalingų įpročių prevencija susijusiomis temomis  su vaikais kalbėjosi Nežiniukas, 
jo Mama spektaklių „Noriu žinoti“ metu, aiškinosi ką vaikai žino ir kokias išeitis iš 
įvairių keblių situacijų gali Nežiniukui ar jo draugams pasiūlyti. 
      
   

 
 
 



 
 
Grupėse individualiai ir ryto rato metu pedagogės kalbėjosi su vaikais apie sveiką 
gyvenimo būdą, kaip išvengti žalingų įpročių. Stebėdami iliustracijas knygelėse, 
žiūrėdami filmuotą medžiagą, vaikai aiškinosi aktualiomis jiems temomis, piešė 
piešinius, užrašė savo pastebėjimus, ką galima toleruoti, ir kaip nevertėtų elgtis. 
 

 
 
 
Mažesnieji suvokia, kad yra gera ir malonu, kai esi saugus ir sveikas.  Stengiasi 
suprasti, kad savo saugumu ir sveikata turi rūpintis pats, kad atsitikus nelaimei, reikia 
kviesti suaugusįjį, žino, kad yra ir negerų žmonių, todėl negalima eiti su jais, nors jie 
ir kviečia. 

Vyresnieji mokėsi suprasti, kad reikia pačiam rūpintis savo ir kitų saugumu, sveikatos 
išsaugojimu, vengti žalingų įpročių ir veiksnių, suvokti jų žalingą poveikį 
organizmui, taip pat žinoti, kad ištikus nelaimei ar nesėkmei gali padėti pažįstami, o 
kartais net ir nepažįstami žmonės. 
 



              
 
Įstaigos pedagogių dramos būrelio spektaklis „Reikia pakalbėti“ darželio vaikams 
suteikė daug gerų emocijų, žinių apie tai, kaip reikia elgti su kitaip besielgiančiais 
žmonėmis. 

 



  
 
Reikia įdėti nemažai pastangų, kad rastum tinkamą 
kelią, kai esi pasimetęs, pasiklydęs, ar, tiesiog 
nežinai ką daryti. 
Greitai galima suklysti ir nėra paprasta rasti 
tinkamą išeitį, bet artimiausi žmonės gali visada 
padėti, suteikti prieglobstį.  
Vaikai draugiškai nusprendė, kad visi esame 
skirtingi, skirtingai elgiamės įvairiose situacijose. 
 
 
 

Aš būsiu sveikas ! 
Įžvelgsiu slypintį pavojų! 
Rasiu tinkamą sprendimą! 

Kai reikės, pasakysiu „Ne“ ! 
Kreipsiuosi pagalbos! 

 
Nes – 

 

            Aš esu aš! 
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