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,,Turbūt gražiausia laimė pasaulyje-
rasti žmonių,kurie mąstytų ir jaustų 

kaip mes” 
 

Šveicarų poetas Carl Spitteler 

  



Projekto tikslai 

 Atskleisti vaikų kūrybiškumą meninės veiklos priemonėmis. 
 Ugdyti įstaigos auklėtinių bendravimą ir bendradarbiavimą,pasitelkiant 

meninės raiškos priemones. 
 Skatinti įstaigos ugdytinių ir jų šeimų meninę raišką ir dalijimąsi gerąja 

patirtimi, ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės ir šeimų draugišką 
bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 



Uždaviniai 

 Sudaryti ugdytiniams galimybę patirti kūrybos džiaugsmą. 
 Populiarinti vaikų meninę saviraišką .                                     
 Ugdant draugiškus tarpusavio santykius pasitelkti įvairias meninės 

raiškos formas: muziką,dailę,šokį,teatrą ir kt. 
 



Projekto dalyviai, laikas, dalyvavimo sąlygos 

 Projekte ,,Draugystės tiltas“ dalyvauja 2-7m. amžiaus ugdytiniai,jų 

pedagogai,tėvai. 
 Ugdytiniams,šiuo metu nelankantiems ugdymo įstaigos(dėl 

pandemijos,ligosar kitų priežasčių) rekomenduojama aktyviai įsitraukti į šį 
projektą. 

 Projektas ,,Draugytės tiltas“ vyks l/d. ,,Vandenis‘‘ grupėse arba šeimose 

2021m. lapkričio 3-24 dienomis. 
  Lapkričio 3-10d.-laikas,skirtas idėjos išgryninimui,meninės raiškos formos, 

kūrinio,priemonių pasirinkimui. 
 Lapkričio 10-24d.- projekto įgyvendinimas grupėse,šeimose. 
 Lapkričio 29d.meninio-edukacinio projekto ,,Draugystės tiltas“ pristatymas, 

gerosios patirties sklaida. 

 
 

 

 

 
  



     2-3metų amžiaus, lopšelio grupės ,,Varliukai” ugdytiniai 
          Dailės darbas ,,Draugystės medis” 

Projekto eiga 

                                                                                     Mažiausieji, ,,Varliukų’’grupės ugdytiniai,kartu  
                                                                           su tėveliais dalyvaudami ,,Draugystės tilto”projekte, 
                                                                           sukūrė ,,Draugystės medį”. Vaikai šį medį papuošė 
                                                                           įvairiaspalviais savo delniukų antspaudais,o tėveliai 
                                                                           namuose ,drauge su savo vaikučiais,sukūrė šeimos 
                                                                           draugystės žiedelius. Šiais nuostabiais 
                                                                           žiedais ir pražydo ,,Draugystės medis”. 
 
Vaikai noriai ir smalsiai pirštukais lietė dažus 
ir susidomėję stebėjo kokį antspaudą palieka 
jų delniukai.Dažams išdžiūvus,vaikai džiūgavo 
galėdami dar kartą uždėti rankutes ant jau  
išdžiūvusių delniukų,o ypač ant draugo darbelio  
delniukų.Juk taip rankytės ,,draugauja”... 
Projektą įgyvendino,,Varliukų grupės ugdytiniai,jų tėvai 
ir auklėtojos-D.Tumėnaitė-Lasienė, Aušra Kiaulevičienė. 
 



,,Lašelių” grupė,, Draugystės tilto” projektui sukūrė video instaliaciją ,,Draugystė”. 
Grupės auklėtojos Deimantė Žemeikienė ir Gintarė Karpovaitė kasdienių veiklų metu  
diskutavo su mažaisiais ugdytiniais apie draugystę,jos svarbą,apie tai, ar vaikai turi 
draugų,ką labiausiai su jais mėgsta veikti,kaip juos pradžiugina.Draugystės tema kūrė  
ir spalvingais rankyčių inicialais dekoruotą dailės darbą .Sukūrė ir video instaliaciją  
                                                                                                   ,,Draugystė” 

2-3metų amžiaus, lopšelio grupės ,,Lašeliai” ugdytiniai 

   Video instaliacija  ,, Draugystė’’ 
 



3-4m. amžiaus ugdytinių grupė ,,Žuvėdriukai” 
Dailės  darbas- ,,Šildanti draugystė” 

 
,,Žuvėdriukų ‘’grupės draugystės simbolis- 

saulytė.Ji ryški,šviesi ir šildanti kaip vaikučių 
draugystė. Sėkmingas vaikų bendravimas 
gaminant spindulėlius sudarė sąlygas skleistis 
ir augti vaiko asmenybei, stiprinti tarpusavio  
ryšius,ugdyti kūrybiškumą.Šiame amžiaus 
tarpsnyje labai svarbus smulkiosios motorikos 
lavinimas,todėl buvo pasirinkta ši saulytės 
spinduliukų klijavimo technika.Tai ne tik noras  
gauti gražų rezultatą,bet ir veiksminga mankštelė mažiesiems piršteliams. 
,,Draugystės tilto”projekto įgyvendintojai-,,Žuvėdriukų” grupės vaikai ir  
                                                                                auklėtojos Onutė Nastaravičienė 
                                                                                       bei  Jurgita Budrytė-Diržienė. 



3-4m. amžiaus ugdytinių grupė ,,Burbuliukai” 

Kūrybinis darbelis su tėvais,,Apyrankė draugui”, 

Grupės dailės darbas ,,Draugystės medis’’ 
,,Burbulikų“ grupės projekto tikslas- gerinti bendrą emocinę vaiko  

savijautą darželio grupėje  ir skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų 
 tarpusavio santykius. 
Vaikai „ Ryto rato” metu dar kartą prisiminė savo grupės elgesio,  

draugiško bendravimo bei susitaikymo taisyklės. Kiekvienas 
 ,,Burbuliukų” grupės vaikas į darželį atsinešė su tėvelių pagalba 
pagamintas apyrankes, jomis keitėsi  su savo  draugais. 
Apsikeisdami apyrankėmis stengėsi pasakyti komplimentą.  Juk 
 komplimentas  - tai geras žodis draugui apie tai, kas tau jame  
patinka.  Vaikai sakė: ,,graži suknelė, gražios kelnės, gražios akys, mano geras tu draugas’’ ir t.t.  
Visų  veiklų  metu patyrė daugybę teigiamų emocijų. 

 



,,Burbuliukų” grupės vaikai  sukūrė ir dovanojo draugui saulytes,o  ant  
 draugystės medžio klijavo grupėje  užfiksuotas akimirkas, kaip padeda  
 savo grupės draugams.  ,, Minčių lietaus“ pagalba vaikai išsakė savo mintis  

apie draugystę ir draugus. Malonu matyti, kai vaikai padeda vienas kitam  

apsirengti, apsiauti avalynę, nukritus paduoda ranką.  
 
Graži draugystė  ,,Burbuliukų”  darželio grupėje  suteikia vaikams artumo, 

pasitikėjimo,pilnavertiškumo jausmą,  supratimą. 
 
                                                         

                                                               ,,Draugystės tilto”projektą įgyvendino  
                                                ,,Burbuliukų” grupės ugdytiniai,jų tėvai,auklėtojos 
                                                        Jūratė Kavaliauskienė ir Sandra Navickienė. 

,, Draugystės medis “ 

 



,,Žąsiukų”grupės ugdytiniai labai mėgsta klausytis pasakų,vaikiškų dainelių  
plodami,trepsėdami,džiaugdamiesi.Jie mėgsta imituoti jas rankomis ir kūno  
judesiais.Dažnai mėgdžioja gyvūnus garsu,reiškia savaime kilusias emocijas. 
Jiems  būdingas ir bendrystės,draugiškumo bei savitarpio pagalbos jausmas 
Skatinant šiems jausmams skleistis ir buvo pasirinktas teatro 
žanras ir vaikų mėgiama bei skaitoma pasaka ,,Pirštinė”. 
               Vaikai aplikavo,puošė pirštinę,tarėsi kur stovės  
dekoracijos,kokiais veikėjais taps ir kokias dėvės karūnėles. 
Tai buvo pirmoji ,,Žąsiukų”grupės inscenizuota pasaka. 
Vaikai pradžioje buvo kiek susikaustę,bet greit įsijautė ir 
pasinėrė į smagią veiklą.Ši veikla vaikus skatino 
bendradarbiauti,keistis vaidmenimis,dalintis 
smagiomis emocijomis. 
 
 Projektą įgyvendino,,Žąsiukų”  
 grupės vaikai ir auklėtojos 
Stanislava Ignatavičienė bei 
Janina Jančiūrienė. 

3-4m. amžiaus ugdytinių grupė ,,Žąsiukai” 
Mažųjų ,,Žąsiukų” teatras ,,Pirštinė” 



4-5m.amžiaus ugdytinių grupė ,,Purienos” 

Dailės darbas ,,Draugystės ratelis” 

        ,,Purienų”grupės vaikai siekia stiprinti komunikacijos įgūdžius, todėl  
 pasirinko šį meninį projekto ,,Draugystės tiltas”įgyvendinimo  būdą.  
Svarbiausia, kad vaikas būtų dėmesingas šalia esantiems draugams,  
nusiteiktų taikiai su jais bendrauti. Pratintųsi pastebėti kitų vaikų  
pomėgius ir atliepti nuotaikas, jausmus, gerbtų jų raiškos savitumą.  
,,Purienų”ugdytiniai stengėsi tobulinti bendravimo įgūdžius, veikti kartu. 
 
         Vaikai piešė, spalvino save flomasteriais.Vėliau klijavo savo 
 trafaretus ir gamino draugystės ratelį. Jie stengėsi suprasti  
 draugo mimikos, gestų, judesių kalbą. Draugiškai žaidė 
muzikinius ratelius, grupelėmis žaidė  įvairius žaidimus. 
 
Projektą įgyvendino ,,Purienų” grupės ugdytiniai ir auklėtojos 
Vida Sprindienė bei Rita Astrauskienė. 

  

 



4-5m.amžiaus ugdytinių grupė ,,Gandriukai” 

 Kūrybinis darbas ,,Draugystės paštas” 

Įgyvendinant meninį ,,Draugystės tilto”projektą ,,Gandriukų" grupės ugdytiniai kartu su auklėtoja  
Rūta Navickiene pagamino ,,Draugystės paštą", kurio pagalba vaikai siuntė savo tapytus piešinius ar  
pedagogo užrašytus  draugystės ar palinkėjimo laiškus savo draugams. Tokiu būdu ,,Gandriukai”  

stengėsi puoselėti draugystę, ugdyti pagarbą bei empatiją vieni kitiems. 
  

 



4-5m.amžiaus grupė ,,Debesėliai’’ 
Kūrybiniai darbai ,,Laimingas emociukas” 

,,Draugystės apyrankė” 
. 

,,Debesėlių”grupės ugdytiniai,įgyvendindami ,,Draugystės tilto” projektą diskutavo apie tai, kas yra draugas, 

kodėl svarbu turėti draugą ir branginti draugus, kad draugystė padeda vaikams augti, pažinti pasaulį, atskleisti 

save, leisti kartu smagiai laiką, dalintis paslaptimis ir patirtimi. Auklėtojos užrašė vaikų mintis apie geriausią 

draugą, pvz. „Mano geriausia draugė yra....., nes man patinka kartu su ja žaisti“ir t.t. 

                                                    

                                                    Kūrybinis darbas,,Laimingas emociukas” 

                                     

 

 

 

 

Kuriant ,,Laimingą emociuką” ant didelio lapo vaikai nupiešė linksmą veiduką. Aplink 

    veiduką štampavo savo rankytes su vandeniniais dažais ar guašu.Vaikai rinkosi  

           gražias guašo spalvas, jomis dalinosi su draugais, teptuku dažus tepė ant 

            delniukų  ir puošė emociuką. Po to visi vis prieidavo prie bendro  

             darbelio ir pridėdavo savo delniukus. Laimingas emociukas džiaugėsi  

              vaikų draugyste. Laimingą ir draugišką emociuką vaikai pasikabino  

           koridoriuje ant durų, kad visada primintų jiems apie draugus ir draugystę. 

 

                  

 



     Gamindami ,,Draugystės apyrankę”, ,,Debesėlių” grupės ugdytiniai  balto 
 popieriaus juostelę papuošė įvairių formų spalvoto popieriaus gabalėliais 
arba išmargino su flomasteriais. Ją suklijavo į apyrankę. Tada vaikai pasirinko 
grupėje geriausią draugą ir uždėjo jam apyrankę ,pasakydami po vieną gražų 
komplimentą. Tai - dovana draugui. 

Spalvindami apyrankes ,vaikai aktyviai bendravo kas kieno yra draugas, kas 
 kam ketina dovanoti apyrankę. Štai keletas vaikų minčių: 
„Ji yra mano draugė, nes atsineša daug žaislų“ 
„Jis mano draugas, nes su manim žaidžia“ 

 
Šio projekto metu vaikai sužinojo, kad iš tiesų yra 

 labai svarbu turėti gerą draugą, jį branginti ir jam 
 daryti malonius dalykus.  
 
Projektą įgyvendino ,,Debesėlių” grupės vaikai, 
auklėtojos Rasa Šadauskienė ir  Katerina  Marova. 

 

Kūrybinis darbas ,,Draugystės apyrankė’’ 



 „Perliukai“ – nuoširdūs, draugiški ir linksmi vaikučiai! 

Vaikai pasitiki savimi ir savo gebėjimais, tikisi, kad ir 
kitiems jie patinka, siekia kitų palankumo, yra 
tolerantiški.  
Prieš gaminant ,,Draugų knygą”vaikai iš visos širdies 
pasakojo apie savo draugą, jį (ją) apibūdino (mintys 
užrašytos knygoje), o kuriant knygos iliustracijas 
stengėsi draugą nupiešti tiksliai, pavaizduodami jo (jos) 
plaukų, akių spalvą.  
Vaikams buvo skaitomos pasakos apie draugystę, jos 
buvo aptartos, skambėjo dainelės. Vaikai labai laukė, 
kada bus pagaminta „Draugystės“ knyga. „Perliukai“ 
didžiavosi jau pagaminta knyga ir sakė: „mes  

draugausime ilgai ilgai, visada!”.  
  
Projektą įgyvendino auklėtojos Galina Meilūnienė, 
Janina Paškonienė ir kūrybingieji ,,Perliukai”. 
 

 

5-6m.amžiaus grupė ,,Perliukai’’ 

Kūrybinis dailės darbas ,,Draugų knyga’’ 
 



                                                              Projekto "Draugystės tiltas" įgyvendinimui "Kriauklyčių"    
                                         grupė pasirinko meninę formą - dailę. Ugdytiniai piešė dovaną 
                                         draugui - portretą (siluetinis piešimas). Pirmiausiai, su  pedagogų 
                                         pagalba, buvo apibrėžtas kiekvieno vaiko siluetas. Išsirinkę savo  
grupėsdraugus, vaikai nepatirdami jokių išorės poveikių stebėjo priešais save esantį  
draugą ir nuosekliai, sistemingai piešė jo kūno dalis, spalvino  
drabužius tam tikromis spalvomis(taip kaip draugas tą dieną 
buvo apsirengęs). Atsižvelgiant į tai, kad kuo aktyviau vaikas  
stebi daiktus, reiškinius, tuo daugiau jis sukaupia ir žinių, tad  
ši veikla ne tik lavino kūrybinius gebėjimus, tačiau ir įtvirtino 
 žmogaus kūno pažinimo žinias. Daugelio vaikų darbai  
pasižymėjo schematiniu vaizdavimu.  Dauguma visą kūrybos 

 procesą palydėjo komentavimu, mimikomis. 
Apibendrinant, galima drąsiai pasidžiaugti pasirinkta meno forma draugystės temai paminėti. 

Pirmiausiai dėl vaikų darbų detalumo. Taip pat dėl siekimo piešinio tikroviškumo. Ir galiausiai šis  
projektas tapo itin patrauklus vaikams, neabejotinai suteikė naujų žinių, įgūdžių, tačiau ir nuotaikingų  
emocijų gavus dovaną - iš draugo.Projektą įgyvendino  ,,Kriauklyčių” grupės ugdytiniai ir auklėtojos  
Dovilė  Laimikienė bei Božena Navikienė. 

  

5-6m.amžiaus ugdytinių grupė ,,Kriauklytės” 

Dailės darbas ,,Draugo portretas” 



            Įgyvendinant ,,Draugystės tilto” projektą ,visą savaitę grupėje vyko  
pokalbiai apie draugiškumą, gerumą, pagarbą. Dar kartą buvo prisimenamos 
 grupės elgesio, draugiško bendravimo bei susitaikymo taisyklės. Vaikai 
žiūrėjo filmukus apie draugystę.Piešė savo draugus,rankutes, jas spalvino,  
kirpo, dėliojo, taip pat kūrė eilėraščius draugystės tema.Įtraukė ir tėvelius, 
 kurie skaitė pasakas, pasakojo apie draugystę. Žaidė muzikinius žaidimus,  
dainavo įvairias daineles apie draugystę. 
                        Pokalbiuose vaikai išsakė savo mintis apie draugystę, 
 aiškinosi kaip palaikyti draugiškus santykius, kaip surasti gerą  
draugą. Vaikai mokėsi bendrauti, vieni kitus skatino gerbti, mokėsi 
sutarti, gyventi draugiškai, būti tolerantiškiems, atjaučiantiems,  
supratingiems ir gebantiems padėti draugui.  
 
Projektą įgyvendino ,,Pingvinų”grupės ugdytiniai ,jų tėveliai  ir 
auklėtoja Nijolė Lisauskienė. 

 

5-6m.amžiaus ugdytinių grupė ,,Pingvinai’’ 

Kūrybinis darbas ,,Ištiesk draugui ranką” 

 



„ Ruoniukų“ grupės vaikai piešė draugystės tiltą iš savo pačių rankų. Šis tiltas jungia du miškus. 

Miškuose gyvena paukščiai, žvėrys, vabaliukai. Pamiškėse stovi žmonių trobelės. Šis tiltas suteikia 
abiejų miškų gyventojams galimybę draugauti, susitikti, patirti nuotykių ir būti...būti drauge . 
                                                                            ,,Ruoniukų”grupės ,,Draugystės tilto”video instaliacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektą,,Draugystės tiltas” parengė ,,Ruoniukų” grupės ugdytiniai ir auklėtojos Ingrida 
Batalovienė bei Rimantė Pečiukonienė. 
 

5-6m amžiaus ugdytinių grupė ,,Ruoniukai’’ 

Dailės darbas ,,Draugystės  tiltas” 

 



          Kalbant su „Vėžliukų“grupės ugdytiniais apie draugystę,buvo nuspręsta, 
kad labai svarbus dalykas žmogaus gyvenime – draugai. Vaikai pasakojo, koks 

geriausias jo draugas, ką mėgsta kartu veikti. Penki berniukai, anksčiau lankę 
„Ančiukų“ grupę, paminėjo vaikus iš anksčiau lankytos grupės, papasakojo ,kad 

jų pasiilgo. Vardindami savo draugus, ne vienas vaikas įvardijo keletą vardų. 
Galiausiai buvo nuspręsta, kad visi esantys grupėje gali būti draugais. Dar 
geriau pagalvoję nutarė, kad ir „kaimyninės“ grupės vaikai gali būti draugais. 

Bet kaip šiuo metu su jais susitikti ir pabendrauti?  Ogi galima perduoti 
linkėjimus „paštu“. 

Veiklos, nuveiktos Tarptautinei draugo dienai paminėti: 
Eiliuotas pasisveikinimas: 

Aš ir tu, sustokim ratu 
Šiandien rytoj, būsim kartu. 

Labas rytas tau sakau, 
Džiaugiuosi labai, kad tave matau. 

 

5-6m.amžiaus ugdytinių grupė ,,Vėžliukai’’ 

Kūrybinis darbas ,,Mes visi-draugai’’,laiškas ,,Ančiukams” 



Kūrybinis darbelis „Mes visi – draugai!“ 
 



Laiškas-linkėjimas ,,Ančiukams” 

Projektą ,,Draugystės tiltas’’ įgyvendino ,,Vėžliukų” grupės ugdytiniai ir auklėtojos Dalė  
Aleksiejūnienė,Aldona Čaplikaitė. 



„Ančiukų“ grupės vaikai,kartu su grupės auklėtojomis Gintare Sokaite Michailoviene bei Ramida 
Meškauskiene dalyvavo  projekte „Draugystės tiltas“. Savaitės eigoje vyko pokalbiai, diskusijos, 
 veiklos draugystės tema. ,,Ančiukai”žaidė įvairius bendravimo ir sprendimų priėmimo žaidimus, 
žiūrėjo filmą apie robotuko ir berniuko draugystę „Galingasis 6“,  Gamino didžiulį,,Draugystės oro 
 balioną” - papuošė jį pačiais gražiausiais žodžiais, sukūrė „Ančiukų“ grupės draugystės šūkį ir 
skrido į „Draugystės šalį“. Kepė „Draugystės keksiukus“.  Šoko  ,,Matau tave” iniciatyvos šokį  
„Dinamitas“- draugystės dienai paminėti.  
 
Kadangi vaikai pasiilgo savo kaimynų „Vėžliukų“ – piešė, rašė ir siuntė jiems pačius nuoširdžiausius 
- gražiausius laiškus.  

 

6-7m.amžiaus ugdytinių grupė ,,Ančiukai” 

Kūrybiniai darbai ,,Draugystės keksiukai”, ,,Draugystės oro 

balionas”, laiškas draugams ,,Vėžliukams” 
 



6-7m.amžiaus  ugdytinių grupė ,,Gintarėliai” 

Draugystės daina ,,Žibintas’’ 
 

,,Gintarėlių” grupės ugdytiniai ir auklėtoja Ingrida Rukienė  
,,Draugystės tilto” projektui pasirinko dainą apie žibintą, 
 draugystę.,,Gintarėlių”grupės vaikų pasiruošimas truko kelias 
savaites. Per šį laikotarpį jie mokėsi dainos žodžius, diskutavo 
 apie draugystę, jos svarbą, kas yra vaikams draugystė, ar vaikai  
turi draugų, ką labiausiai mėgsta veikti su draugais, kaip juos  
pradžiugina.  

Visi kartu vieningai nutarė kaip atrodys jų pasirodymas,suderino  
 tamsią aprangą, nutarė atsinešti žibintus, lemputes,sumanė  
 sukurti jaukią atmosferą. ,,Gintarėliams” pavyko puikiai.  
   Visą pasiruošimo laikotarpį vaikai noriai dainavo, mokėsi judesių, 
 stengėsi kuo gražiau pasirodyti.Po pasirodymo dalinosi įspūdžiais, 
 geromis emocijomis. Vakaro ratelyje susėdę apsikeitė draugystė 
apyrankėmis. 

  

 





,,Žuvyčių” grupėje,visą projekto,,Draugystės tiltas”įgyvendinimo  laiką  vyko pokalbiai apie draugiškumą,  
gerumą, pagarbą. Dar kartą buvo primenamos grupės elgesio, draugiško bendravimo bei susitaikymo  

taisyklės. Vaikai žiūrėjo animacinius, pamokančius filmukus draugystės tema. 
 
 Grupės auklėtoja paskaitė eilėraštį: 
           Draugai, tai didžiausias turtas,  
           O jų draugystė amžinai gyva.  
           Pasauly žmonės daug pamiršta,  

           Bet draugas draugo NIEKADA.  
 
Išklausę eilėraščio vaikai piešė savo geriausiam draugui piešinį. Draugystės medžio lapus. 
 
                                                                                           “Draugystės tiltas” projekto metu, “Žuvyčių” grupės    

                                                                                            vaikai, tapė akvarele namus, juos iškirpo ir suklijavo  

                                                                                            ant didelio spalvoto kartono lapo  draugystės miestą. 
 

6-7m.amžiaus  ugdytinių grupė ,,Žuvytės’’ 

Kūrybinis dailės darbas ,,Draugystės,tolerancijos miestas’’ 
 



Grupės auklėtojos, kartu su vaikais sukūrė,, Žuvyčių” grupės šūkį – skanduotę ir pakvietė atverti 
“Draugystės tilto” vartus. “Mes Žuvytės, mes jėga – mes draugausim visada”! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        Meninio projekto ,,Draugystės tiltas”veiklose vaikai stengėsi tinkamai reikšti savo  
emocijas, kontroliuoti savo veiksmus, elgesį, sugebėjo ilgesniam laikui įsitraukti į bendrą veiklą. 
 
     Pasidžiaugė savo kūrybiniais darbeliais ( draugystės miestu, draugystės medžių lapais). 
  Vaikai patyrė daugybę teigiamų emocijų. Bandė nustebinti savo geriausią draugą, gerais 
   darbais. Vaikai džiaugėsi ir didžiavosi savo nuveiktais darbais. Šia ugdomąja veikla buvo  
       ugdomos: socialinė( bendravimas, sprendimų priėmimas), meninė kompetencijos .   
 
Projektą įgyvendino ,,Žuvyčių” grupės vaikai, auklėtojos Jovita Rimkienė bei Galina Meilūnienė. 

  
  

 



 "Aštuonkojų - Draugystės tiltas“- tai vaikų socialinių, 

emocinių gebėjimų ugdymas per tautiškumą ir meninę 
raišką. Projekte ugdomas vaikų draugiškumas, 
bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai. 
,,Aštuonkojų”šūkis-,,Būkime draugiški vieni kitiems, 
priimkime skirtumus’’. Vaikai išmoko tautinį šokį 
"Saulelės avelė“,kurį skiria visiems Lietuvos žmonėms  

kaip draugystės simbolį, skirtą draugystei, draugiškumui 
puoselėti bei skatinti. 

6-7m.amžiaus ugdytinių grupė ,,Aštuonkojai” 

Draugystės šokis ,,Saulelės avelė” 



Apibendrinimas 
Draugystė – viena iš didžiausių gyvenimo vertybių. Draugystė vaikams padeda 

augti, pažinti pasaulį, atskleisti save, leidžia kartu smagiai leisti laiką, dalintis 
paslaptimis, patirtimi ir patarimais, suteikia daugybę progų ir drąsos įgyvendinti 
įvairius sumanymus ir įsitraukti į įdomias veiklas. 
 
           Meninis-edukacinis projektas,,Draugystės tiltas”-puikus būdas skleistis 
ugdytinių kūrybiškumui,saviraiškai, patirti empatijos,bendradarbiavimo, 
draugystės jausmą, puoselėti gyvenimiškas vertybes.Šiuo projektu lopšelio 
darželio ,,Vandenis” ugdytiniai patyrė daugybę teigiamų emocijų,nepamirštamų  
akimirkų bei pagilino žinias įvairiose kompetencijose. 
 
 
 



Ačiū už dėmesį! 


