


Mūsų prioritetai 2019 – 2020 mokslo metais 

1. Žygiais o ne žodžiais mes Tėvynę mylim...   

Tikslas:  

Inicijuoti ir motyvuoti vaikų Tėvynės pažinimą ir meninę saviraišką. 

2. Aš saugus ir sveikas, kai žinau  

Tikslai:  

Sudaryti sąlygas įgyti žinių saugaus elgesio ir sveikos gyvensenos klausimais 

Ugdyti vaiką, motyvuotą gyventi aktyviai, sveikai, jaučiantį atsakomybę už savo poelgius. 

3. Mažos sėklelės paslaptį įminsiu. 
Tikslai: 

Tęsti naujų lauko edukacinių erdvių: daržo ir šiltnamio įsisavinimą. 

Skatinti vaikų pažintinių nuostatų formavimąsi aktyvia, visuomenei naudinga veikla. 

 

Visus prioritetus įgyvendinti glaudžiai bendradarbiaujant su šeima.  



 

 

Parugėm 
gelsvom basa 

Vasara prabėgs, 

Mėnesienoje 
rasa  

Ašara žibės. 
Salomėja Nėris  



Sveikiname su  
Rugsėjo 1-ąją...  

 
Šiandien į darželį 

sugužėjusius vaikus 
pasitiko balionais 
išpuošta  aplinka. 
Sako, gera pradžia -  
pusė darbo, - tad 
tikime, kad 
džiaugsmingai 
pradėjus mokslo 
metus, smagių 
akimirkų nepritrūks ir 
iki pavasario.   



 
 
„Sraigiukai“ Avietyne.  
Dėkojame “Sraigiukų” grupės 
tėveliams už nuostabią dovaną – 
edukacinę išvyką  į Avietyną 
Vilniaus rajono Keipūnų kaime 
 
 

 
 
Toli šįkart keliavo „Sraigiukai“ – 
net 38 km.  Nuo Vilniaus 
Medininkų pusėn. Smagi buvo 
kelionė, nuostabūs įspūdžiai: 
patys vaikai aviečiavo, gėrė ant 
laužo virtą aviečių arbatą, o 
edukacijos pabaigoje kiekvienas 
pasodino po avetės daigelį, kad 
kiti vaikai čia atvažiavę galėtų 
taip pat skinti avietes 
 



2019 09 09-10 Dalyvaujame Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ ir 
partnerių Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų 
asociacijos bei Respublikinės asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ projekte 
„Darželinukai – už krepšinio rinktinės pergales 



Pleneras darželio 
kieme „Medžiai 
rudenį” 

 
 Dar sykį galėjome 

įsitikinti seniai 
žinoma tiesa: vaikai 
piešia ne tai, ką 
mato, o tai, ką žino: 
nors pleneras vyko 
rugsėjo pradžioje, 
nors medžiai dar 
skendėjo žalumoje, 
vaikų piešiniuose 
dominavo rudeniškos 
spalvos. Natūralu, - 
juk medžių lapai 
rudenį pagelsta  



Dalyvaujame tarptautinės asociacijos „Gyvoji 
planeta“ projekte „Mano draugas vanduo“  



Dalyvaujame tarptautinės asociacijos „Gyvoji 
planeta“ akcijose 

  

 
 
 
 
 

TAIKOS MEDITACIJA  
KADA? 2019 m. rugsėjo 20 d. 12:00 val.  
KUR? Mūsų pasirinktoje vietoje – mūsų 
Darželyje: grupės e ir  kieme.   
KĄ VEIKĖME? Per meditaciją, susitelkimą 
apkabinome pasaulį linkėdami: „Tebūnie 
taika visoje Žemėje, kiekvienuose 
namuose ir mūsų širdyse...“  
 
 
 
 
 



Pasijuskite vaikais! 

Taip pasiūlo mokytojos 
tėveliams susirinkimo metu 

tam, kad tėveliai patirtų, kiek 
galima išmokti vien tik žaidžiant... 



 

Puk ir Pus 
 

Parvažiavo į šiloją 
Du ežiukai Puk ir 
Pus, 
Vaivorinėn lovon 
kloja 
Seno jovaro 
lapus. 
 
-Gulk, mamyte, 
tu pavargus! 
Du ežiukai Puk ir 
Pus 
Tau, mamyte, 
vežė margus 
Seno jovaro 
lapus. 
                 
Martynas Vainilaitis 

 

Atvažiavo pro šiloją 
Du ežiukai Puk ir 
Pus, 
Susikrovė į 
mašiną 
Seno jovaro 
lapus. 
Tū tū tū!- 
Pro ančių pliažą- 
Du ežiukai Puk ir 
Pus 
Į namus 
mamytei veža 
Seno jovaro 
lapus. 
 
 



Pasimatuok eigulio kepurę 

Susitikimai su miškininku, edukacijos 
„Pasimatuok eigulio kepurę“ sumanytoju ir 
vedėju, Raimundu Ereminu tapo tradiciniai 

 
Kaskart prieš iškeliaujant Didžiuoju ekologiniu 

taku, vedančiu ir per mišką, mūsų draugas 
miškininkas pateikia visokių staigmenų. Šįkart 
atsinešė didžiausius elnio ragus su kaukole.  O 
kai vaikai išgirdo pasakojimą, kad elnias buvo 
užpultas vilkų, jų emocijos ir klausimai liejosi 
nesustabdomai...   

Tada jie ir sužinojo, kas yra miško sanitarai ir 
kodėl vilkai yra naudingi. O kas atsitiktų, jei 
vilkų nebūtų? Į šį klausimą pamėgino atsakyti 
miškininkas. Bet ar lengva tuo patikėti vaikams, 
kuriems vilkas yra blogiukas, nes visos pasakos 
tik apie tai ir pasakoja... Bet juk tam ir 
reikalingos edukacijos, - kad suteiktų žinių, o 
kiekviena žinia, pasėta kaip grūdas, ilgainiui 
sudygsta ir sužaliuoja...  



Muzikos savaitė  
2019 m. spalio 07-10 d. 

Meninio ugdymo pedagogės Jolantos iniciatyva surengta 4 dienas trukusi savaitė kurioje netrūko 
muzikos jokiu pavidalu: klausėmės kitų ir patys muzikavome, apie muziką kalbėjome... Svarbu, 
kad vaikams viskas buvo nauja ir įdomu: ir svečiai iš B. Dvariono muzikos mokyklos ir 
interaktyvios viktorinos, ir muzikinė pasaka apie Perą Giuntą.  



Rudens ir sveiko maisto šventė 
 „AČIŪ TAU, MOLIŪGE!“ 

Dailiai pasipuošę, smagiai nusiteikę 
tradiciškai susirinkome į dėdulės Moliūgo 
gimtadienį padėkoti jam už gausų derlių 



Kauno menų darželis 
„Etiudas“ pakvietė dalyvauti 
2019 m. spalio 10 – gruodžio 
16 d.  
respublikiniame projekte 
„Skirtukas knygai“  
 

Darželio 
vaikai 
drauge su 
tėveliais 
pagamino 
per 100 
nuostabių, 
išskirtinių 
skirtukų 
knygoms  

O priešmokyklinukai nuvežė šią dovaną į 
Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 
Žirmūnų skyrių. Čia jie gavo puikią dovaną 
– galimybę susipažinti su visomis 
bibliotekos erdvėmis, pamatyti 
bibliotekininkų darbą 



Išvyka į Saugaus eismo mokyklą 

Aš saugus, kai žinau... 

... O kartoti apie saugų eismą ir 
vis prisiminti eismo taisykles 
niekada nebūna per daug. 
Kasmet ir rudenį, ir pavasarį 
esame laukiami Saugaus 
eismo mokykloje, vaikai 
susidomėję klausosi tikros 
pareigūnės  pamokėlės, 
mokosi saugiai pereiti gatvę, 
o važiuodami atgal gyvai 
diskutuojame apie vairuotojų 
ir pėsčiųjų elgesį. 

 taip mes paminėjome 
Europos saugaus eimo dieną  
 



Lapkritis  
Lapų žaidimas  

 tyliai 
Kartojasi 
Mūsų žaidimas. 
Lapkritis, 
Lapkritis – 
Lapų kritimas. 
Rudas, 
Geltonas, 
Raudonas, 
Auksinis... 
Kas paskutinis? 
Kas paskutinis? 
Amžinas, 
Amžinas 
Mūsų žaidimas. 
Lapkritis, 
Lapkritis – 
Lapų kritimas. 
Šiandien – kuris? 
Vienas, 
Du, 
Trys – 
Bėkite, lapai! 
Gaudo 
Šiaurys. 

Violeta Palčinskaitė. Baltosios nykštukės. – 

 Vilnius: „Vaga", 1981. 
 



Įstaigos projektas „Aš ežys darbininkas 
lapvežys“ 

Mokomės dirbti  

o po darbo smagu ir 
pasilinksmint,- kiek 
linksmybių galima 
sugalvoti, prikrovus 
lapų  pilnus maišus... 



Dideli mažųjų darbai darže 
rudenį 



 
Nieko sau teatras  rodo 
mums  „Povandeninę 
pasaką” 

 Kelionė į užburiantį povandeninį pasaulį 
kartu su išradingu gruziniško kraujo 
aštuonkoju Piku ir svajinga nuoširdžia 
medūza Skaidrute. Aštuonkojis ir 
medūza keliauja susikonstruotu 
povandeniniu laivu ir susitinka daugybę 
draugų: plekšnę Paplekšnę, vėžlį 
Gigabaitą, jūrų žvaigždę Mąslutę, 
ungurį Sūkurį ir kitus. Pažintiniame, 
lyriškame ir poetiškame spektaklyje 
išryškėja skirtingi jūros gyventojų 
charakteriai, nuotaikos, o pats 
šauniausias visų vandenų kulinaras 
aštuonkojis Pikas ant mobilios 
krosnelės vis iškepa smagią dainelę ir 
ja tuojau pat vaišina aplinkinius. 
Negana to, jis savo draugus nustebina 
netikėtomis dovanomis.  

 
Smagiai praleidome rytą su aštuonkoju 
Piku ir medūza Skaidrute.  
 



PALAIKOME METODINIO RATELIO „VILNIS“ 
DARŽELIO „PASLAPTIS“ INICIATYVĄ 

Katytei lovelė– širdelė, kad 
jaustų, kaip mes ją mylime  

Dalyvaujame 
Respublikiniame 
projekte ugdymo įstaigų  
„Dovanokime viltį 
keturkojams“. Siuvame 
guolius keturkojams ir 
dovanojome juos 
gyvūnų prieglaudai 
„Beglobis”... 



 

 

 

RUDENS SKUNDAS 

- U ti ti ti, šalta, - 
Skundžiasi 
ruduo: 
- Kas pasiūs 
man paltą, 
Kas kepurę 
duos? 

Kojos jau sušlapo, 
Permerkė lietus. 
Kas iš klevo lapo 
Man pasiūs 
batus? 

Bandė siūti vėjas. 
Siūlai trūksta 
vis. 
Vėjas ne 
siuvėjas 
Ir ne batsiuvys. 

 

Žemėj gruodas braška 
Greit ateis žiema 
Baltą sniego 
maršką 
Paskui vilkdama. 

Ji pasiūs man paltą 
Ledinius batus 
Ir nebus man 
šalta 
Ištisus metus. 

 

Justinas Marcinkevičius 



Taip mūsų darželyje prasidėjo Adventas  

Priešmokyklinukų „Sraigiukų” filmuota Šešėlių Pasaka apie  

4 angeliukus, kurių vardai -  
 
Gerumas, 

Pagarba, 
Draugiškumas 
ir Šiluma. Jie  
buvo atsiųsti į 
Žemę, kad 
žmonės ir jų 
vaikai būtų 
geri, mylėtų ir 
sergėtų vienas 
kitą. O filmą 
apie tai, kas su 
jais nutiko 
Žemėje, galėjo 
pažiūrėti visi 
darželio vaikai.  



Salė laukia Šešėlių teatro aktorių ir žiūrovų... 

netrukus, už 
valandos 
kitos, 
sutems ir 
prasidės 
Advento 
vaidinimas 
„Pasaka 
apie 4 
angeliukus“ 



„Gaisras darželyje” 

 Neišsigąskite, - tai tik 
pratybos...Malonu, kad 
„gaisro” dieną 2019 12 11 
bendruomenės komanda 
veikė vieningai, kad vaikai 
į šaltą lauką išbėgo 
rūpestingai apgobti, o 
striukės atskubėjo iš 
paskos...    

Gal ir neatsitiktinai, kad šios 
pratybos vyko prieš šv, 
Liucijos /Šviesos dienos 
minėjimą, kai mūsų 
vyriausieji darželinukai į 
visas patalpas nešė ugnelę 
ir dalinosi ja su visais. Juk 
ugnies nešimas rimtas 
darbas, kuriam reikia 
atsakingai pasiruošti 



Pramogėlė „Nykštukų” grupėje . Vaidinimas  
„Trys paršiukai“ 

 
 

Ilgi Advento vakarai  
kvieste kviečia į 
teatrą.  Gerai, kai 
galima teatrą 
pasikviesti pas save, 
tereikia tik širmą 
pastatyti ir ... 
pasaka jau čia...  

 
Vaikai vaidina 
vaikams. 

O įspūdžiai persikelia 
ant popieriaus 
lapų...  

 
Nors dailininkams dar 

tik kiek daugiau kaip 
treji, bet pažiūrėti 
yra į ką  



Šviesos diena 

Jau daugiau kaip 10 metų 
gruodžio 13-ąją mūsų 
priešmokyklinukai su 
baltai apsirengusia šv. 
Liucija dainuodami 
aplanko kiekvieną 
darželio grupę, 
kiekvieną patalpą ir 
visiems dovanoja 
degančią žvakelę, 
linkėdami šviesos ir 
šilumos. Tą dieną 
vaikai jaučiasi itin 
reikšmingi, - juk jie 
šviesos visiems 
darželio vaikams ir 
darbuotojams nešėjai 



Stebuklai atėję iš namų  

„Pinu Advento 
vainiką“.  

Dėkojame 
Gabrieliaus 
mamai už 
puikią pamoką 
ir mamytėms, 
ir auklėtojoms. 
Mokėmės pinti 
Advento 
vainiką. Lengva 
nebuvo, bet 
pavyko ... 

 
 



Stebuklai, atėję iš 
namų 

 
Kasdien po vieną gražią idėją, tik vieną 
darbelį, tačiau visai savo vaikų grupei. 
Tokia šio projekto mintis: įtraukti tėvelius 
į ugdymo procesą, paskatinti juos 
prisidėti savo pasiūlymais, medžiagomis, 
savo dalyvavimu ir gebėjimais.   
Ir taip  - visą Advento laikotarpį...  



 
Eglutę papuošime savo darbo žaisliukais!.. 



Kitą savaitę  svečiuosis zoologijos sodas 
„Insektariumas“ 

 
 

 O svečių 
priėmimui, kaip 
žinia, reikia 
tinkamai 
pasiruošti. 
Norime viską 
sužinoti apie 
vorus. Kai daug 
žinosime, 
galėsime su  
zoologijos sodo 
vorų prižiūrėtoju 
pasikalbėti kaip 
tikri 
mokslininkai... 



Svečiuose Nariuotakojai –  
zoologijos sodas insektariumas 

Viena iš daugiausiai emocijų 
kelianti edukacija – kai į 
svečius atvyksta 
zoologijos sodas 
insektariumas. Ne tik 
vabzdžių ir kitų 
nariuotakojų atveža 
mums parodyti ir iš arti 
susipažinti, bet galime 
pamatyti ir tuos, 
kuriems nariuotakojai 
yra kasdieninis maistas. 
Džiaugiamės, kad ši 
mūsų draugystė tęsiasi 
jau penktus metus.  



 
Brenda sausis su veltiniais 

Balto vėjo vėpūtiniais, 
Ir nustebęs žiūri sausis: 
Iš pusnyno – kyšo 
ausys… 
 
– Kelkis, kiški skeltanosi, 
Tu pusnyne suragosi! 
– Nesušalsiu, dėde sausi! 
Pusnys – patalai šilčiausi! 
Įsikasęs po sniegu, 
Kaip karalius aš miegu. 

 
Kostas Kubilinskas 

 



Lietuvos vėliavos diena 

 Jau treti metai  
minime Lietuvos 
vėliavos dieną. 
Minime Sausio 2-ąją, 
kai po Naujųjų metų 
susirenkame į 
darželį. Tuomet 
tautiškais rūbais 
pasipuošę 
priešmokyklinukai 
iškilmingai įneša 
vėliavą į salę, o visi 
vaikai iš širdies gieda 
Lietuvos himną – 
Tautišką giesmę. Na, 
o po iškilmingo 
pagerbimo, žinoma, 
- linksmos 
akimirkos: rateliai, 
žaidimai...   



 
 Tradicija tapę vaikų 

piešimas lauke, 
stebint gamtą, 
mėginant pamatyti  ir 
suvokti  jos pokyčius. 
Labai sunku vaikui  
net žiemą pereiti nuo 
medžio įsivaizdavimo  
su visais lapais, bet 
palengva jie ima 
įžiūrėti susipynusių 
šakų grožį, kurį 
perkelia ant 
popieriaus lapo.  



Laisvės Gynėjų diena 

 Sausio 13-oji 

kasmet prasideda gražia tradicija – ant visų 
darželio grupių langų dega žvakutės, - ženklas, 
kad visi žuvusieji už laisvą Lietuvą yra 
nepamiršti,  

o saulutei patekėjus, rinkomės salėje linksmai 
pasidžiaugti jų iškovota laisve. 



„Sraigiukų“ ir „Voveriukų“ grupių viešnagė Vilniaus 
miesto Centrinės bibliotekos Žirmūnų skyriuje.  

 Ekskursijos vadovė Dalia maloniai 
nustebino vaikus, pristatydama 
mūsų muzikos mokytoją Jolantą, 
kaip rinkinukų vaikams sudarytoją ir 
davė jiems pavartyti knygelių, ant 
kurių priešmokyklinukai perskaitė ir 
žinomą vardą.  



Lietuvos mažųjų žaidynės 2020 
Nuo 2015 metų organizuojamos „Lietuvos mažųjų žaidynės“ – didžiausias 

savo kategorijoje, visą Lietuvą apimantis, vaikus, pedagogus, ugdymo 
įstaigų administracijos darbuotojus bei tėvus įtraukiantis projektas. 
Pagrindinis jo tikslas – padėti jauniausiai visuomenės daliai – 
darželinukams – suprasti ir pajusti fizinio aktyvumo teikiamą 
džiaugsmą. 

2020 metais „Lietuvos mažųjų žaidynėse“ dalyvavo 290 Lietuvos 
ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Per penkerius gyvavimo metus 
projektas išaugo trigubai ir šiuo metu įtraukia daugiau nei 22 
tūkstančius darželinukų. 

Lietuvos mažųjų žaidynių globėja – ponia Diana Nausėdienė 

 
Mūsų darželis į šį judėjimą įsijungė tik šiais metais, tačiau jau 

spėjome patirti, kad tai buvo puiki idėja.  
 

Smagios, pilnos azarto ir nesumeluotų emocijų – tokios buvo 
“Mažųjų žaidynės” mūsų darželyje. Net patys mažiausieji, 
lopšelinukai rungtyniavo tarpusavyje ir džiaugėsi savo mažais, 

bet labai svarbiais  laimėjimais.  
Jautėmės pasiruošę susirungti ir su kitais darželiais, nuotaika buvo 

puiki, ir kaip apmaudu, kad dėl epidemiologinės situacijos buvo 
atšaukti tolesni žaidynių etapai 



  
 

 
Vasaris sniegą bers ir bers,  
Ir snaigės kris lyg pūkas...  
Ant kito šono apsivers  
Miegodamas barsukas.  
 
Jei nuo saulutės nusisuks,  
Žinok - barsukui šilta...  
Ir senis Šaltis greitai spruks,  
Palikęs ledo tiltą. 

Kostas Kubilinskas 
 



Žiemą žiemą bėk iš kiemo 

Seni žmonės sako, -
negalima žiemos garsiai 
varyti, jei sniego 
nesimato, nes gali ateiti 
pastikrinti, ko čia tie 
žmogeliai garsiai šūkauja, 
jos vardą mini, tačiau 
pasilinksminti , gardžių 
blynų užkirsti – visuomet 
prašom! 



Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi...   
Dalinamės su visomis 

norinčiomis tuo, ką 
pačios gebam... Šį 
kartą mokėmės velti 
vilną ir šlapiuoju ir 
sausuoju būdu.  

Susidomėjo visi – ir 
auklėtojos, ir vaikai. 
Tiesa, vaikai vilną vėlė 
tik šlapiuoju būdu, - 
labai jau tos vėlimo 
adatėlės smailos    



 

Skiriu Tau, Lietuva, 
savo piešinius ir 
savo džiaugsmą...  



Svečiuose zoologijos sodas „Insektariumas“ 

 Šį kartą galėjome patirti, kad gyvačių 
būna visokių: nuodingų, nenuodingų 
ir net labai mielų, kad joms labai 
patinka šiluma ir mėgsta būti 
glostomos...  O driežai – tokie mieli, 
tik labai baisu, kad nenutrūktų 
uodegytė... 



Nors žiema nebuvo rūsti ir šalta, tačiau pavasaris 
visada džiugina. Ir ne vien žmones...  

Simonas: - Paklausyk, kaip gražiai varna čiulba   



 
 
 

Įsijungėme į Europos sąjungos finansuojamą projektą „Kiekvieno vaiko 
sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į visos darželio grupės 
psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“  

 Transformuoti kiekvieno vaiko sudėtingas emocines patirtis į darželio grupės psichologinio 
mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą panaudojant inovatyvius psichodramos 
metodus 

 

 Tobulinti vaikų mąstymo įgūdžius ir gerinti psichologinį grupės mikroklimatą panaudojant 
Mąstymo mokyklos metodus 

Projekto tikslai 
 



Kaziuko mugė - 2020  

 Praūžė Kaziuko 
mugė Vilniuje ir 
mūsų darželyje, 
visoms žiniasklaidos 
priemonėms nuolat 
kalbant apie 
pandemiją ir 
netrukus skelbsimą 
karantiną. Tačiau 
kol kas – salė 
pasiruošusi priimti 
linksmą renginį.   



Įstaigos projektas  
„Paukščiai ant sparnų pavasarį parneša“ 

 
 Nuostabaus grožio tėvelių 

sukurti inkilėliai paukščiukams 
40-ies paukščių dienai...  



Auklėtojų meninė kūryba 

 
 

Lietuvoje – 
karantinas. 
Vaikai  darželio 
nelanko, bet 
pavasaris 
vistiek 
ateina...  
 





Sveikiname Tėčius 

 Lankantys darželį vaikai, kruopščiai ruošėsi grupėse, o tie, kurie dėl 
karantino ugdomi namuose, gavo užduotėles paruošti tėčiui dovaną – 
kaklaraištį ir pirmąjį birželio sekmadienį pasveikinti tėtį ir padovanoti jam  
dovaną. Neabejotina, kad toks kaklaraištis patiks net išrankiausiam 
skoniui 



Sveikinsime Jonus ir Janinas 

 Nuo ankstyvo 
ryto skubame 
tinkamai 
pasiruošti Jonų 
ir Janinų 
sutikimui, o 
turime jų net 
keletą. Tokiais 
nuostabiais 
vainikais jie 
tikrai 
apsidžiaugs...  



 Pleneras  „Vasaros 
spalvos“. 

 

Pastebėti grožį aplinkui ir savo 
kūryba tą grožį padauginti, - 
toks plenerų tikslas.  Kaskart 
vaikai noriai leidžiasi į grožio 
paieškas. O kūrybos 
rezultatai akivaizdūs...  

  



 
Spalvotos 

dūzgiančios 
pievos 

Nepikti nekandūs 
saulės 
spinduliai 

Eilinis potvynis 
Septynių brolių 

miego 
karalystėj, - 

Štai kokia ji, 
liepa, 

mūsų kraštuose...  



Smėlio pilys 



Vasaros darbai 

 Ne tokia intensyvi 
daržininkystė šiais 
metais, - ir vaikų 
mažiau, ir pavasarį 
daigelių pasėti 
nespėjome. Kiek 
tėveliai sunešė, tiek 
ir turėjome, bet 
visiems pakako ir 
darbų ir 
džiaugsmų...  


