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Apie programą  

    Programa „Zipio draugai“ skirta darželiams , ji parengta šešiamečiams, tačiau gali būti taikoma  
ir 5-7 metų amžiaus vaikams. Programa skirta vaikų  socialiniams įgūdžiams ir gebėjimui įveikti 
sunkumus.Programoje taikoma veiksmingų metodų sistema, todėl vaikai išmoksta patys sėkmingai 
įveikti sunkumus ir stresą, ieškoti socialiai priimtinų išeičių ir paramos, padėti kitiems, prisiimti 
atsakomybę už savo elgesį ir kt. Programa moko vaikus, kaip suvokti ir kalbėti apie jausmus, 
pasakyti tai, ką norisi pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis 
pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, 
lengviau išgyventi pasikeitimus, netektį ir netgi mirtį.  

Apibendrintai tariant, programa padeda vaikams įveikti kasdienius sunkumus, ieškoti būdų 
susidoroti su jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti.  

Kaip vedamos „Zipio draugų“ valandėlės? 

  Programa „Zipio draugai“ trunka 24 savaites – kiekvieną savaitę po vieną 45 minučių valandėlę. 
Valandėles veda programos „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją įgiję vaikų grupės auklėtoja.  

  Programa sukurta pagal šešių pasakojimų rinkinį, pavadintą „Zipio draugai“. Vaikams skaitoma 
temomis „Jausmai“, „Bendravimas“, „Tarpusavio santykių užmezgimas ir nutraukimas“, „Konflikto 
sprendimas“, „Pasikeitimo ir netekties išgyvenimas“, „Įveikiame“. Pagrindinis šių pasakojimų 
veikėjas Zipis yra vabzdys (gyvalazdė), jis draugauja su dvyniais broliuku ir sesute bei jų draugais. 
Pasakojimų veikėjai susiduria su mažiesiems pažįstamais dalykais: draugyste, bendravimu, 
vienišumo jausmu, skriaudimu, priekabiavimu, reagavimu į pokyčius ir netektis, situacijomis, kai 
reikia viską pradėti iš naujo. Per valandėles grupės auklėtojas  perskaito pasakojimą ir kviečia 
vaikus aktyviai įsitraukti į diskusijas, vaidinimą, žaidimus ir piešimą. 

 Šių valandėlių tikslas – padėti vaikams išnagrinėti ir suprasti savo jausmus bei elgesį. Programa 
„Zipio draugai“ ir ją įgyvendinantis pedagogas nenurodinėja vaikui, ką konkrečiai daryti. Nesako 
jam: ,,Šis sprendimas yra geras, o anas – blogas.“ Vietoje to vaikai skatinami aiškintis, mąstyti ir 
ieškoti gerų išeičių patys. Programoje jie raginami naudotis auksine taisykle: gera išeitis yra ta, kuri 
padeda pasijusti geriau ir nekenkia aplinkiniams.  

     „Zipio draugai“ ne sako vaikams ką daryti, o skatina juos galvoti patiems ir surasti savuosius 
problemos sprendimo būdus. Vaikai mokosi pasirinkti tokias išeitis, kurios ne tik padeda jiems 
patiems, bet ir gerbia kitus žmones. 

 


