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Nr. 12 Ruduo/Žiema 

 

 

 

 

 



 

Rudens lygiadienis darželyje, 2022 09 22 

     Visą savaitę prieš lygiadienį  trečios ir ketvirtos  grupės 

vaikai  susipažino su baltų simboliais, nagrinėjo jų reikšmę, 

įsiminė simbolių pavadinimus.  Įvairia technika atkartojo 

simbolius ir ženklus:  piešė ant akmenukų, dėliojo ženklus iš 

kavos pupelių, kriauklių, medžių šakelių, panaudojo lego 

detales, kūrė baltų ženklus interaktyvioje, fluorascencinėje 

lentose. Vaikučiai taip susidomėjo šia tema, kad vis mokytojų 

klausinėjo kada bus šventė, ar žino tėveliai. 

Pagal pasirinktą eskizą -baltų simbolį tėvelių buvo paprašyta sukalti ženklus ant kurių vėliau 

kūrybinėse dirbtuvėse – lauko aikštelėse  iš šiaudų ir šieno gimė nuostabūs kūriniai. 

Sukurtame ankstyvojo amžiaus grupės  ,,Metų ratas” simbolyje idėjos sumanytoja mokytoja Gelena 

Prokopovič su mokytoja Diana Rutkauskiene kurdamos  perteikė metų laikų cikliškumą pabrėždamos 

kūriniu, kad  viskas kas vyksta, reiškiasi rate ir yra 

pasaulio galioje. 

,,Gyvybės medis’’  atgijo mokytojų Gemos 

Steponėnienės, Alionos Britan- Kulakovskajos,  

Luko Paužuolio, Gabijos Sakalauskaitės mamyčių, 

Vanesos Brazevič močiutės ir mamos rankose. 

Gyvybės medyje net apsigyveno paukšteliai. Cent-

rinė jo dalis reiškia dabartį, aukštyn kylančios šakos 

– tai ateitis, o šaknys – praeitis, požeminis pasaulis.  

Antros grupės simbolis  saulės šviesoje ir mėnulio  tamsoje ieškojo prieglobsčio  paukštelis, kurį 

sukūrė mokytojos Snežana Bruzgienė, Alionos Britan- 

Kulakovskaja, joms siūlų parūpino Daniel Pacyno ir Aidaro 

Cereškos mamos.  

Trečios grupės vaikučiai su mokytojomis Anžela Volodkiene ir 

Božena German pasirinko žalčio ornamentiką, kurią taip gražiai, 

skoningai įkūnijo Oliver Nareiko senelis, šiaudais dabino Alano 

Juciaus, Airono Karpavičiaus, Marijaus Sivčiko mamytės, joms 

talkino mokytoja Jūratė Savičienė. Šis simbolis reiškia namų, 

židinio, mirusių protėvių, gerovės, derlingumo, sveikatos ir 

vaisingumo dievybę. 

Ketvirtos grupės vaikučiai pasirinko ,,Saulė ir mėnulis’’simbolį - 

patekėjusi saulė nusileidžia apėjusi ratą,o mėnulis kartoja tą patį ratą. 

Ernesto Krulikovskij, Medeinos Barauskaitės, Beno Voitechovskio 

mamytės gelsvų žiedų spalvomis papuošė saulę, mėnulis virto 

smilgų, nendrių dubeniu. 

Baltų simboliai buvo patalpinti šalia mūsų ,,Giliuko” skulptūros ir 

sulaukė-  Rudens lygiadienio dienos (22d.) – meto, kai diena 

susilygina su naktimi. Šventėje vaikai prašė saulelės, motulės užtekėti ir sušildyti, aukure buvo 

uždegta ugnelė ( mokytoja Galina Bareiša) ir prašoma deivės Gabijos šildyti namų židinį, nupilamas 

vanduo kaip dovana Žemei, Žemynai. Paminėtas baltų simbolis-žaltys, gyvenantis namuose ir 



nešantis laimę į namus. Dėkojant už skalsą, vasaros gėrybes ir gerą šių 

metų derlių  prašėme oželio užaugti, žiemai greičiau ateiti, kad 

piemenėliams nereikėtu ilgai ganyti pašokdami ratelyje ,,Aš oželis 

Mikitu”.  Darželio bendruomenę vaišino šių metų rudens derliaus obuolių 

pyragu mūsų direktorė J. Baltakienė ir pavaduotoja administracijai ir 

ūkiui A. Kušlevič, kurį iškepė darželio virėjos. Muzika, dainelėmis ir 

rateliais, pagoniškais rūbais  šventę pagražino  muzikos mokytoja Lina 

Jaskevičienė.  

Į šventės pabaigą padėkota visiems prisidėjusiems prie šventės kūrimo ir 

ateityje tikėdami šilto bendravimo ir bendradarbiavimo, rudens nešalto, 

žiemos nespeiguotos, pavasario lygiadienio.  

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Burgienė 

 

 

Spalio 3 d. mokytojos Diana ir Snežana visus 

darželio vaikučius pakvietė į salėje 

organizuotą saugaus eismo šventę „Saugus 

kai žinau“.  

Renginį pradėjo nauja linksma dainele apie 

saugumo taisykles, kurias reikia taip pat gerai 

žinoti, kaip apie kasdienį dantukų valymą.  Po 

dainelės patys mažiausieji darželio keliautojai 

sudėliojo šviesoforą. 1-os grupės vaikai 

parodė kokias apsaugas reikia užsidėti 

važinėjant su dviratukais. Iš 2-os grupės 

Kirilas sustatė 5-ias sunumeruotas mašinas į 

joms skirtus garažus. 3-ios grupės vaikai suvaidino eismą, parodė kaip turi elgtis pėstieji ir 

važiuojantys. 4-os grupės mergaitės poromis, pasitikrino savo žinias, kaip gerai pažįsta kelio 

ženklus. Po kiekvienos užduotėlės visi vaikai gavo dovanėles ir padainavo apie  saugumą  daineles. 

Spalio 6 d. vyko šventės pratęsimas darželio lauko eismo aikštelėje. Į svečius pas vaikučius atvyko 

šuniukas Amsiukas su dviem policijos pareigūnėm. Jie užduotėlių ir klausimų pagalba patikrino ar 

gerai vaikai įsisavino su saugumu kelyje gautą informaciją. Šventę užbaigė smagus bendras šokis ir 

galimybė apžiūrėti, įlipti į policijos automobilį, klausytis kaukiančios sirenos. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Diana Rutkauskienė 

 



Grafiškai panašių raidžių pažinimas. Veidrodinis raidžių 

atspindys. 

    Vaikai, kurie linkę rašyti veidrodiniu būdu, dažnai maišo ir dešinę, kairę 

puses, tokius vaikus skatinti suprasti, kas yra priekyje, prieš mane, toli, toliau, 

ant, po, už manęs, kas auga namo kairėje, kas dešinėje, už tvoros. Mokant 

naują raidę, pastebėti jau išmoktų raidžių elementus ir koks naujas elementas 

šios raidės „skiriamasis“, kurį reikia įsidėmėti. Mokyti vaikus atpažinti vienas 

ant kito nupieštus kontūrinius daiktų piešinius, rasti nurodytas raides, skaičius 

tarp kitų raidžių, atpažinti raides, parašytas įvairiu šriftu, nustatyti grafiškai 

panašių raidžių panašumus, skirtumus. Mokyti nukopijuoti piešinį arba 

nupiešti antrą piešinio dalį.  

 

Raidžių atpažinimui naudojame įvairias 

priemones: plastmasinius skrituliukus, kurie turi metalinį 

apvadą ir surenkami magnetu, 

plasteliną, laminuotas abėcėlės raides, 

kurios sukarpomos ir vėl sudedamos.  

Vaikams parengiamos užduotys, 

kuriose jie turi surasti veidrodiniu būdu 

parašytas raides, atpažinti ir parodyti 

taisyklingai parašytą raidę. Taip pat su 

ugdytiniais kalbamės ir ieškome 

grafiškai panašių raidžių.  

Vaikai grafiškai panašias raides 

palygina: P-B, P-D, O-C, P-R, E-F, G-

O, L-T, P-F, H-N, S-Š, U-V, Z-Ž, M-N, 

Y-V, H-U, Ž-Š, S-Z, V-N, B-D, C-D. Ant popieriaus lapo galima namuose 

parašyti daug raidžių, pavyzdžiui: O, D, C ir paprašyti surasti raidę O. Kitas 

pavyzdys: parašyti daug raidžių: H, N, M ir paprašyti surasti N raidę, parašyti 

daug raidžių: P, R, K, B ir paprašyti surasti R raidę. Tai padės ateityje gerai 

rašyti diktantus.  

 

Vaikai bando nukopijuoti piešinio vieną 

dalį. Taip pat galima prašyti vaiko 

perpiešti piešinį iš atminties. Įsiminti 

apie 5 daiktus ar paveikslėlius, vieną 

paimti ir įvardinti, kurio nebeliko, 

įsiminti raidę, figūrą ir surasti tarp kitų. 

Galima namuose įvairiu šriftu parašyti 

dideles raides (vienos storesnės, kitos 

plonesnės, didesnės ar mažesnės, 

pasvirusios) ir paprašyti vaiko surasti 

Jūsų nurodytą raidę.  

Logopedė Jolanta Naruševičienė 



Rudens gėrybių mandala, 2022 m. spalis 

Ruduo – tai ne tik naujų mokslo metų pradžios pranašas, bet 

ir derliaus nuėmimo mėnuo, tad tinkamiausias metas 

pasidžiaugti ir pasimėgauti rudens gėrybėmis. 

,,MANDALA''- iš senovės sanskrito kalbos: 

,,apskritimas",,,ryšys", 

,,bendruomenė".  Grupės 

mandalas kūrė kelios 

kartos: močiutės, tetos 

mamytės, vaikai, 

mokytojos 

Dėkojame už 

bendruomeniškumą 

kuriant ,,Rudens gėrybių mandalą''. 

Kūrybinis procesas atpalaiduoja, mažina stresą, 

skatina pasitikėjimą savimi. Tai ir puiki galimybė 

pasidalinti mintimis ir idėjomis su kolegėmis. 

Nuoširdus „Ačiū“ turi didelę galią – vienyti, kurti 

ir augti“. 

 

 

 

Susitikimas su policijos pareigūnėmis 

ir  draugu šuniuku Amsiumi, 2022 10 

06 

Susitikimo metu policijos pareigūnės 

patikrino vaikų žinias: kada galima pereiti 

gatvę, ką reiškia šviesoforo spalvos, 

mankštinosi vaikai su šuniuku Amsiumi, 

kas norėjo turėjo progą pasėdėti už 

policijos mašinos vairo. Pareigūnės 

pagyrė vaikus ir nustebo, kad vaikai 

geriau žino eismo taisykles negu 

mokykloje mokiniai.  

 

 

 



1-os grupės ugdytiniai kartu su IU 

mokytoja Gema darželio kieme, 

gėlyne sumanė tulpes pasodinti. 

Tulpių svogūnėlius dovanojo vaikų 

tėveliai. Sodinimo dieną oras buvo 

palankus, vaikai skaičiavo kiek tulpių 

svogūnėlių išsinešė į kiemą, numatė 

kartu su Onute vietą, kur juos 

susodinti, noriai kastuvėliu duobutes 

iškasė, sudėjo svogūnėlius į žemą ir 

užbėrė juos. O ką daryti, kad 

augaliukas pražįstų, vėliau žydėtų, 

vaikai tikrai žino, kad reikia palaistyti. 

Draugiškai dalinosi pareigomis ir 

darbais: kas laukė, kas stebėjo, o kas 

labiau darbavosi. Netruks ateiti pavasaris ir vaikai džiaugsis savo darbo rezultatais, 

kai tulpės išskleis savo žiedus į 

šiltą pavasario saulę. Tuomet 

mus visus džiugins ir kels 

nuotaiką sužydėjusios gėlės. 

Mokytoja sako, kad tai taps 

grupės tradicija. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sportas netradicinėje aplinkoje,  2022 10 14 

Saulėtą rytą antros grupės tėvelių parūpintu transportu 12 vaikų su 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Snežana Bruzgiene, mokytojos padėjėja Birute 

Ingauniene išvyko į BFA sporto areną ( Vilniuje), kur visus pasitiko judesio korekcijos 

specialistas Mantas Gailiušas. Ugdytiniams jis paruošė apšilimą su kamuoliais, 

gaudynes. Išmokę futbolo elementų kamuolį spardė į vartus nuo padėtų lėkštučių. 

Išbandė vaikai ir arenos dydį eidami lenktynių, išmatavo savo žingsneliais apeidami 

ratą per visą kupolą. 1,5 val. judesio vaikams sukėlė daug džiugių emocijų, judėjimas 

netradicinėje aplinkoje suteikė naujų jėgų ugdytiniams sportuoti. 

Vaikų sveikata priklauso nuo daugelio veiksnių, tačiau viena svarbiausių 

ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos sudedamųjų dalių yra vaikų fizinis aktyvumas.  

 

Fiziškai aktyvus gyvenimo būdas, sportavimas laisvalaikiu yra žinomi kaip fizinį 

pajėgumą, savijautą gerinantys ir sveikatą stiprinantys veiksniai. Norint ugdyti sveikus 

ir stiprius vaikus, daugiau dėmesio reikia skirti vaikų judriesiems žaidimams. Sporto 

arenoje vaikai ugdėsi santykio su bendraamžiais ir suaugusiu, sveikatos saugojimo, 

aplinkos pažinimo kompetencijos. Vaikai labai džiaugėsi, kad į kelionę vyksta visi 

kartu autobusu ir dar pirmą kartą. Dėkojame tėveliams suprantantiems kelionės svarbą 

ir suteikusiems vaikams džiugių akimirkų. Ačiū mokytojai Snežanai Bruzgienei už 

šaunią idėją. 

Pavaduotoja ugdymui Sigita Burgienė 

 



 

Judėti kviečiantis koridorius  

2022  11 23 

Darželio ugdytiniams sportuoti 

patinka visada ir visur. Tik pamatę Mantą, kaip 

mat laukia ir galvoja ką veiks kartu. Įprasta su 

Mantu sportuoti salėje, 

grupėje, kieme. Šįkart, 

lapkričio 23 dieną 

vaikai pamėgino 

aktyviai  judėti 

darželio koridoriuje. 

Ar įmanoma sportuoti 

koridoriuje? Žinoma, 

puikiai sekėsi vaikams 

ir kūną apšilti, ir pralįsti, ir perlipti,  ir peršokti, ir 

pakalbėti bei pasijuokti ir, žinoma, būti aktyviems bei 

pajudėti. Lapkričio 23-iąja minima Lietuvos kariuomenės 

diena. Taigi ugdomės ištvermę, kantrybę bei ruošiamės 

kareivėliais tapti nuo mažų dienų. 

 

 

 

Lapkričio 22 d. sferinis kinas vaikus pakvietė į salę, 

kur jų laukė didelis kupolas pilnas paslapčių, 

kviečiantis nukeliauti į kitas planetas, pasinerti į 

povandeninį pasaulį, naminių gyvūnų gyvenimo 

būdą. Vaikai savo emocijas reiškė garsiai 

stebėdamiesi, diskutuodami. Ankstyvojo a. gr, ir 1-

ma stebėjo filmuką- ,,Naminiai gyvūnai'', 2-3-4 

grupės ,,Atsitiktiniai astronautai'', ,,Užburtasis rifas''.  

1-os vaikams kinas patiko, nes vaikai dvi savaites 

kalbėjo apie naminius gyvulius ir naminius 

paukščius,  kinas buvo  temos įtvirtinimas. 

Žiūrėdami kiną jie atpažino ūkio gyvulius ir 

paukščius, apie kuriuos  buvo kalbėta- sako mokytoja 

Gema. 



RUDENS PROJEKTAI 

3-ios grupės Projektas "Sveikas maistas - sveikas vaikas". Savaitės tema: " Aš ir 

mano mitybos įpročiai" 

Su vaikais kalbėjome apie sveiko maisto piramidę, kas įeina į sveikos mitybos lėkštę, 

ką mėgsta valgyti ir kt. Vaikai lipdė iš plastilino maisto produktus ir dėliojo juos į 

sveikos mitybos lėkštę. Vaikai tyrinėjo, 

mąstė ką nulipdyti ir kaip, būtent kokius 

produktus, į kurią lėkštutės pusę sudėti. 

Taip pat piešė save ir vaikai klijavo savo 

mėgstamus produktus, ką jie valgo. 

Vėliau vyko diskusija ar mes valgome 

sveikai, o gal kažko būtų galima 

atsisakyti? Išbandyta Steam veikla " 

Maisto įtaka mano organizmui" parodė 

vaikams, kad nuo mūsų pasirinktų 

maisto produktų priklauso mūsų 

sveikata, išvaizda. Vėrė ant iešmelių 

įvairių vaisių gabaliukus (bananus, 

obuoliukus, apelsinus).  Vaikai juos pavadino “Sveikuoliškais šašlykais”.  Nusprendė, 

kad puikiai tiks vasaros laikotarpiu. Jonas Ąžuolas pasakė: “Nereikia net ugnies”, Jonė 

pasakė: “ Jie yra sveiki”. Vaikai skaičiavo, ragavo, vėrė ant iešmelių. Ugdytiniai valgė 

“Sveikuoliškus šašlykus” taip gardžiai kaip tikrus.  

IU mokytoja Anžela Volodkienė 

 

4- os grupės projektas „Žolynų galvos žemyn linksta“ 

Kiekviena diena prasidėdavo nuo arbatos puodelio gėrimo. Ugdytiniai įprato prie šio 

ritualo. Pradžioje tik padėdavo paruošti stalą, vėliau patys padengdavo (skaičiavo kiek 

grupėje vaikų  - puodelių, kėdučių reikia).  Kiekvieną savaitę gėrėme vis kitokią arbatą: 

arbatžoles uostė, trynė tarp pirštukų, suprato, kaip išgauti kvapą, stebėjo lapukus. 

Aptarta, kuo arbatos naudingos mūsų organizmui, nuo ko gydo? 

Ugdytiniai susipažino su mėtų, čiobrelių ir liepžiedžių arbatomis. Išmoko jas skirti 

pagal kvapą, skonį. Skanavo ir kmynų, ramunėlių arbatų, taip pat džiovintų vaisių: 

obuolių, spanguolių ir svarainių. Mokėsi padengti stalą, teisingai išdėlioti stalo 

įrankius. Plačiau susipažino su sveiko maisto piramide, produktų muliažais dengė stalą. 

Divėja: -„ Pačių gaminta arbata skaniausia, namuose tokios neragavome“. 

Elžbieta:“ Mama tokios arbatos neturi, gerai, kad yra darželyje“. 

Sangailė: “Reikia pavaišinti visus savo arbatomis“. 



Aurėja:“ Man patinka nesugadintas skonis, nenoriu cukraus, tik medaus“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IU mokytoja Galina Bareiša 

 

2gr. projekto „ Kūnas ir jo sandara“ tikslas: žinių apie žmogaus kūną, kūno 

galimybes ugdymas. 

Projekto metu buvo organizuotos veiklos: 

Kūrė bendrą plakatą ,,žmogaus kūnas‘‘- vaikai patys suvedžiojo kūno dalis, sakydami 

kur kas yra. Aplikavo ,,Akį‘‘- aplikuodami 

vaikai lavino smulkiąja motoriką, akies ir rankų 

koordinaciją. Piešė ant stiklų savo draugus, 

buvo panaudota neįprasta meninės raiškos 

priemonė, kuri vaikams labai patiko. Iš kaštonų 

darė žmogeliuką ant kilimo- vaikai puikiai 

galėjo pavaizduoti kur rankos, kojos, akys. 

Vaikai vaikščiojo pojūčių takeliais- galėjo 

apibūdinti ir papasakoti savo pojūčius. Žaidė 

naują žaidimą ,,Sustok, kaip žmogeliukas,, 

-  lavėjo kojų ir rankų judesiai, gerėjo vaiko 

emocinė būsena. Išsiaiškino kokią paskirtį 

atlieka plaučiai. Vaizdžiai stebėjo kas vysta ir  

kaip žmogus kvėpuoja. Rankų ir plaukų 

higiena. Prisiminėme kaip reikia plauti rankas. 

Darė darbelį  "Nagų ir plaukų kirpimas". 

Tyrinėjo griaučius. Vaikai kirpo griaučių dalis 

ir suklijavo skeletus, štampavome smegenis. 

IU mokytoja Aliona Britan-Kulakovskaja 



1-os grupės projekto “Kalbančios gėlės ir lapai” tikslas buvo formuoti ir įtvirtinti vaikų žinias 

apie gėles, ugdyti gebėjimą suvokti ir vertinti gamtos grožį rudenį. 

Grupės ugdytiniai išbandė veiklas su gėlėmis: 

puokščių komponavimą, gėlių piešimą, gėlių aplikavimą iš medžiagos skiautelių, herbariumų kūrimą, 

grupės aikštelėje kūrė mandalą iš gėlių ir lapų, vyko akcija su tėvais „Padovanok tulpės svogūnėlį“, 

Luko mamytė piešė ant maistinės plėvelės, gėlyčių ir lapų badymą adatėle, lapų dažymą lipalu, 

žibintų gaminimą su lapais, kūrė paveikslus su spalvotu smėliu, pasiuvo arbatžolių maišelius, vyko 

kasdien arbatos gėrimo ritualas,  kūrė pelėdas iš lapų. 

Tyrinėjo:  lapus, gėles  per padidinamuosius stiklus, geometrines figūras  

dėliojo iš gėlių, arbatžoles atpažino pagal kvapą (levanda, liepžiedžiai, 

čiobreliai), stebėjo rudeninę gamtą  per iškirptus trafaretus. 

Kas vaikams buvo įdomu? 

Vaikai mažai žinių turėjo apie gėles, stengėmės, kad jie įsimintų ir 

atpažintų nors kelis pavadinimus. 

Visiems patiko komponuoti puokštes, patys  rinkosi patinkančias gėles 

pagal spalvą, o labiausiai vaikams patiko tai, kad savo sukurtas 

puokšteles nešėsi į namus. Smagu buvo vaikams kurti paveikslėlius su 

spalvotu smėliu, ši veikla buvo neįprasta, visi norėjo ją išbandyti. Vaikai 

smagiai žaidė su lapais, kuriuos patys grėbė į kupetas. Iš lapų sukūrė 

žaismingas pelėdas. Labai vaikai  laukė arbatos gėrimo ritualo, jie patys 

serviravo stalą, džiaugėsi, kad gali būti savarankiški.  

Kokių rezultatų pasiekėme? 

Buvo sudarytos sąlygas vaikų  kūrybinei saviraiškai. Ugdėsi socialinius įgūdžius. Vyko vaikų 

bendravimas ir bendradarbiavimas. Vaikai stengėsi spręsti iškilusias problemas, tarėsi su 

bendraamžiais ir su mokytojomis. Išmoko ieškoti originalių idėjų ir sprendimų artimiausioje 

aplinkoje. 

Aliona Britan – Kulakovskaja 

Gema Steponėnienė 

 

 

 

 



Tęsdami Tolerancijos dienos paminėjimą, kurios tema 

ir simbolis buvo - Namas, mums ją norėjosi pratęsti, 

todėl pavaduotoja ugdymui Sigita pakvietė darželio tėvų 

bendruomenę dalyvauti Kalėdinių namelių konkurse. 

Šeimos aktyviai dalyvavo ir stebino mūsų darželio 

bendruomenę savo kūrybiškumu, išradingumu, 

medžiagų panaudojimu, namelių dydžiu. Šeimų 

nameliai buvo vienas už kitą gražesni. Grupių 

mokytojos namelius sunumeravo ir kvietė vaikus, 

suaugusius, darbuotojus balsuoti ir išrinkti tris labiausiai 

patikusius namų maketus. Grupėse buvo paskelbti ir 

apdovanoti namelių laimėtojai. Išrinktos dvi pirmosios 

vietos nugalėtojai, dvi antrosios vietos nugalėtojai ir du 

trečiosios vietos nugalėtojai. Prizai ir dovanos šeimoms 

nugalėtojoms buvo tokios, kad galėtų kartu smagiai leisti laiką namuose- dėlionės, 

sporto priemonės, knygos. Šeimų pagaminti nameliai puošė salės, darželio aplinką.  

Mokytoja Diana Rutkauskienė pakvietė grupės tėvelius kurti nykštukus iš natūralių 

medžiagų- medžio tošies, kurie papuošė darželio kiemą. Nykštukai suteikė šventinės 

nuotaikos Adventiniu laikotarpiu. Rytais vaikai ateidami į darželį ėjo jų apžiūrėti, 

pasisveikinti, o gal ieškojo nykštukų paliktų dovanų? Ką gali žinoti. Gal kur nors tikrai 

paliko.... 

 

 

               

 



Ankstyvojo amžiaus grupės projektas "Nusiraminimo 

būdai" 

  

Projekto idėja 

   Kad adaptacija būtų kuo lengvesnė ir trumpesnė pirmą 

projektą skyrėme nusiraminimo būdų paieškai. Labai 

svarbu, kad mažas vaikas norėtų būti ugdymo įstaigoje, 

saugiai jaustųsi su grupės pedagogais. Saugiai jaustis 

padeda kuriama natūraliai įtraukianti, netikėtai dėmesį atkreipianti aplinka, skatinanti 

pajusti, nustebti, sužinoti. 

Projekto metu buvo naudojamos „Žaismė ir atradimai“ metodinės knygos – „“Aš“ 

pasaulis“, „Smėlio dėžė“, „Kalbos spintelė“ ir „Puodų orkestras“. Kitos priemonės– 

šviesos stalas, nešiojamas kompiuteris, sensoriniai prietaisai. Susirinkimo metu 

išsiaiškinom kiekvieno vaiko nuraminimo būdus – Kas padeda užmigti?, Kas padeda 

nusiraminti?, Kokia yra mėgstamiausia dainelė? 

Sumodeliuojant šiam amžiaus tarpsniui jaukias, įkvepiančias iššūkio situacijas, padėti 

vaikui nusiraminti. Žaisdamas su kitais vaikais ir pedagogais supras, kad grupėje jam 

saugu. Vaikai veiks kartu, pakaitomis, dalindamiesi, sutardami. 

Veiklos idėjos: „Garsas, garsas, ką aš girdžiu?“. Iš krepšelio traukėm po vieną skirtingą 

muzikos instrumentą ir klausėm koks jo garsas. Pvz. garsus ar tylus? Muzikinių 

instrumentų pagalba vaikai nukreipė dėmesį į mėgstamas daineles, kas padėjo jiems 

nusiraminti. 

„Aš“ atspindžiai. Veikla prie iškabintų, sudėliotų 

skirtingų dydžių veidrodžių. Vaikai tyrinėjo savo 

išvaizdą, emocijų išraiškas, skirtumus tarp draugų. 

Vaikai atpažino save veidrodyje, nuotraukose. Savo 

atvaizdo tyrinėjimas padėjo vaikams geriau suvokti 

save, stiprino asmeninio tapatumo jausmą. Išmoko 

atpažinti ir įvardinti savo jausmą – aš liūdnas, aš 

linksmas, aš pavargęs. 

„Šeimos medis“. Iš namų atneštų šeimos nuotraukų 

kūrėme šeimos medį. Pirmiausiai kiekvienas vaikas 

pristatė savo nuotrauką, kas joje yra. Vėliau vaikai 

prieidavo ir rodydavo draugams kur jis, o kur kitas 

vaikas. 

Mokytoja Diana Rutkauskienė 

 



 

Pasaulyje būtų gražu ir švaru,                         

Jei gamtą tausoti išmoktum ir tu 

Mažiau būtų šiukšlių, mažiau ir bėdų. 

Tad būkim drausmingi kartu: tu ir aš. 

Be šiukšlių žemelė tikrai „ačiū“ tars. 

 

Lapkričio 30 d. mokytoja Anžela Volodkienė visą 

darželio bendruomenę pakvietė dalyvauti Madų šou 

renginyje „Aš gamtos draugas“: Mokytoja ragina visus 

būti draugiškiems aplinkai, nekaupti atliekų, bet 

panaudoti prasmingai- prikeliant antram gyvenimui. 

Darželio ugdytiniai demonstravo draugams namuose 

bei darželyje kurtus drabužius iš antrinių žaliavų. 

 

Sveikiname ikimokyklinio ugdymo mokytoją Diana 

Rutkauskienę, tapusia  

„Metų mokytoja 2022“.  

 

 

 

Sveikiname ikimokyklinio ugdymo 

mokytojo padėjėją Kristiną 

Bolyčevienę, tapusia 

 „Metų darbuotoja 2022“. 
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