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 Lopšelis-darţelis „Riešutėlis“ – tai įstaiga be sienų (atvira tėvams, vietos bendruomenei, 

socialiniams partneriams)... suteikianti galimybę pasijusti reikalingiems bei galintiems prisidėti 

kuriant bei gerinant ugdymo(-si) kokybę, imtis iniciatyvų ir visiems kartu kurti visavertę 

bendruomenę, kurioje vyrauja atvirumas, geranoriškumas, tikėjimas vieni kitais, pagarba 

vienas kitam ir noras veikti dėl bendro tikslo –  vaiko. 

 Pasitelkę palankią socialinę-kultūrinę aplinką, tenkiname vaikų poreikį paţinti, perimti tautos 

kultūrą, ugdyti vaiko tautinės savimonės, pilietiškumo, atsakingumo uţ savo kraštą pradmenis. 

 Vaikų socializacija, visapusiškas ugdymo(si) efektyvumas priklauso nuo to, kaip mes, 

pedagogai, integruosime juos į ţmonių bendruomeninį gyvenimą, įvairinsime ugdomąją 

aplinką. 



„Mes Raudondvario pašte“ 

III-ios grupės komandinis darbas 

Vyr.auklėtoja Sandra Liutkevičienė 

Kauno r. Raudondvario lopšelis-darţelis „Riešutėlis 

 

„Mes Raudondvario bibliotekoje“ 

III-ios grupės komandinis darbas 

Vyr.auklėtoja Sandra Liutkevičienė 

Kauno r. Raudondvario lopšelis-darţelis „Riešutėlis 

 

 Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas, geranoriška šeimos ir ugdymo įstaigos sąveika – viena 

pagrindinių sąlygų nulemiančių visuminę vaiko ugdymo(si) sėkmę.  

 Sėkmingam socialiniam gyvenimui labai svarbu, kad tėvai ir kiti ugdytojai ne tik turėtų 

pedagogikos ir psichologijos ţinių, išmanytų vaiko fizinės ir psichinės raidos ypatumus, bet ir 

glaudţiai bendradarbiautų tarpusavyje bei norėtų burtis ir veikti didesnėje ugdytojų ir ugdytinių 

bendruomenėje. 

 Lopšelio-darţelio „Riešutėlis“ bendruomenė aktyviai bendradarbiauja su Kauno rajono 

muziejumi. Organizuojamos edukacinės veiklos, lankomasi parodose ir kt. kultūriniuose 

renginiuose, organizuojamos išvykos į Kauno rajono muziejaus padalinius. 

 Bendradarbiaujama su Raudondvario kultūros centru, Raudondvario biblioteka, rengiant ir 

įgyvendinant bendrą projektinę veiklą, dalyvaujant akcijose, susitikimuose ir parodose. 
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Bendruomenės vaidmuo yra labai svarbus 

ne tik kiekvienam suaugusiajam, bet taip patir 

vaiko raidai bei ugdymui, nes tik tokiu būdu vyksta 

vaiko socializacija. Bendruomenėje 

socializuodamasis vaikas gali mokytis iš 

suaugusiųjų stebėdamas jų elgesį, gali išmėginti 

įvairius vaidmenis, gauti jam reikalingų ţinių.  

Pradėdamas lankyti darţelį vaikas 

perţengia šeimos ribas ir įsilieja į naują aplinką, 

susipaţįsta su jam neįprasta socialine erdve, 

kurioje tenka laikytis tam tikrų susitarimų ir 

taisyklių, kas ir uţtikrina visų grupės narių 

saugumą bei gerovę. Visą darţelį, kaip ir kiekvieną 

darţelio grupę atskirai, galima pavadinti 

bendruomene, nes visus čia sieja bendri tikslai ir 

siekiai- tai vaiko gerovė ir ugdymas. 

  Mes, pedagogai, kasdien perduodame 

vaikams tokias vertybes, kurios padeda prisitaikyti prie naujos aplinkos, grupės, bendruomenės. O 

vaikai mokosi reguliuoti savo elgesį, tinkamai bendrauti su kitais vaikais ir suaugusiais, vis labiau 

įsitraukdami į bendrą veiklą. 

Ilgakiemio mokykla – darţelis-tai aktyvi ir draugiška bendruomenė, apimanti ne tikdarţelio 

vaikus su jų šeimomis ir įstaigos darbuotojais, bet ir mokyklą, kaimo kultūros centrą, biblioteką bei 

gyventojus. Tai mūsų bendruomenės ribos, pagal kurias ir nustatome, kas yra mūsų bendruomenės 

nariai. Mes naudojamės kultūros centro patalpomis, biblioteka, bendraujame su ten dirbančiais 

darbuotojais bei šalia gyvenančiais kaimo gyventojais-tai didelis mūsų bendruomenės privalumas. 



Kultūros centro patalpose mes ţiūrime įvairius spektaklius, koncertuojame, sportuojame, vedame 

šventes, renginius, eksponuojame parodas. Čia vyksta būreliai, savo dainomis mus linksmina moterų 

saviveikliniai kolektyvai. Bibliotekos knygelės ir renginiai skatina mūsų vaikučius skaityti, mylėti 

knygą, lavina mūsų gebėjimus vaizdţiai pasakoti, kurti, fantazuoti. 

Visimūsų bendruomenės nariai yra aktyvūs, svarbūs, mylimi ir gerbiami. Mes rūpinamės 

vienas kitu, visada matome, kam reikia padėti, patarti, paguosti. Kiekvienas, pradedant pačiu 

maţiausiu ţmogučiu -mūsų ikimokyklinuku -čia svarbus ir reikalingas, kiekvienas turi savo teises, 

pareigas, atsakomybę, įsipareigojimus, turi savo nuomonę, kurią visada išklausome ir atsiţvelgiame. 

Mūsų bendruomenė pagrįsta ne tik draugiškais tarpusavio supratimo ir pagalbos santykiais- mūsų 

bendruomenė turi vieną bendrą tikslą- mes stengiamės būti tikrais Lietuvos piliečiais. Pilietiškumo 

akcija- tai vienas iš renginių, kuris visus apjungė bendrai veiklai: vaikučiai savo pagamintas trispalves 

dovanojo ne tik mokyklos – darţelio bendruomenės nariams, bet ir kaimo gyventojams, sveikindami 

visus su nepriklausomybės atkūrimo diena. 

Mes vertiname tikrąsias vertybes, mielai bendraujame su kaimo senoliais, vertiname jų 

papročius, patirtį ir išmintį, laikomės kaimo tradicijų, švenčiame tradicines šventes: Uţgavėnes, Šv. 

Kalėdas, Šv. Velykas, rengiame Kaziuko mugę, kurioje vaikučių darbelius noriai įsigyja ir kaimo 

gyventojai. Gerbiame kiekvieno įsitikimus ir stengiamės būti naudingais bei reikalingais. Tai padeda 

išlaikyti bendrumo jausmą, patenkina mūsų poreikį būti svarbiais, vertinamais, būti asmenybėmis. 

Vaikai, kaip ir suaugę, turi įgimtą poreikį priklausyti bendruomenei – jausti, jog turi joje savo 

vietą, yra reikalingi, gali daryti  įtaką ir tuo pačiu atsiskleisti patys. Tik taip jie atsipalaiduoja,  

pasijaučia saugiais, laimingais, tampa kūrybiškesniais, lengviau įveikia kasdienines kliūtis. 

Tačiau mes stengiamės neperţengti kiekvieno asmens individualizmo ribos. Kiekvienas turi 

teisę pats nuspręsti kokioje veikloje jis nori dalyvauti, kokiu darbu ar veiksmu jis nori prisidėti prie 

bendro darbelio, renginio ar projekto. Tai svarbu. Tik taip yra patenkinamas kiekvieno apsisprendimo 

ir savirealizacijos poreikis. Tik taip kiekvienas gali jaustis laisvu, savimi pasitikinčiu, svarbiu ir 

laimingu. Nesvarbu, ar tai vaikas, ar suaugęs, ar tai įstaigos darbuotojas, ar vaiko šeimos narys. 

Šeimos nariai visada laukiami mūsų renginiuose, ugdomojoje veikloje. Jie noriai prisijungia, 

noriai dalyvauja.Tėvelių indėlis labai svarbus, nes vaikai labai dţiaugiasi, didţiuojasi, seka tėvelių 

pavyzdţiu. Tačiau mūsų įstaigoje tėveliai kviečiami, jiems siūloma, o ne liepiama prisijungti prie 

mūsų veiklos laisvu jiems nuo darbo metu, kad jiems būtų malonu, kad jaustų malonias emocijas, 



„Aš su draugais einu į lauką“ 

Vytenis Gibas (5 m. 6 mėn) 

Auklėtoja metodininkė N. Kalasauskienė, 

Kauno r. Ilgakiemio mokykla-darţelis 

 

„Kai mama mane atveda į darţelį...“ 

Gustė Morozaitė (5 m.) 

Vyr.auklėtoja A. Sinkevičienė 

Kauno r. Ilgakiemio mokykla-darţelis 

 

ilsėtųsi ir dţiaugtųsi. Taip tėveliai pamaţu atranda savo unikalią vietą, tuo pagelbėdami mums, 

dţiugindami ir auklėdami savo pavyzdţiu vaikus.Jie noriai padeda kurti estetiškai graţią ir turtingą 

ugdomąją aplinką, dalyvauja šventėse, sportiniuose renginiuose, ugdomojoje veikloje. 

Nors darţelis – mokykla - tai tik viena iš daugėlio “stotelių” mūsų vaikučių gyvenime, bet ji 

labai svarbi, nes čia, visos bendruomenės pastangomis, jiems dedami ţmogiškųjų vertybių, ilgalaikų 

ryšių,  socialinio bendravimo, tolerancijos, pilietiškumo ir tapatumo pagrindai. Čia mes visos 

bendruomenės pastangomis sudarome sąlygas jiems augti ir tobulėti, uţtikriname jų saugumą ir 

gerovę, leidţiame jiems spręsti, rinktis, išsakyti savo nuomonę, jaustis svarbiais ir laimingais, jaustis 

padėties šeimininkais. 

 

 



,,IKIMOKYKLINUKAS-BENDRUOMENĖS NARYS“ 

Marijampolės lopšelis-darţelis ,,Varpelis“ 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zofija Grinkevičienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo 

pedagogėLaura Masterkovienė 

 

 
 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-

darţelis dalyvauja įvairiuose programose ir 

tarptautiniuose projektuose, organizuojami 

bendri renginiai su kitomis 

ikimokyklinėmis įstaigomis, švietimo 

organizacijomis bei vietos bendruomene, 

kitomis institucijomis.  Aktyviai vyksta 

bendruomenės narių: pedagogų, ugdytinių, 

tėvų, vietos bendruomenės 

organizuojamos įvairios veiklos.     

Bendradarbiaujame su socialinias 

partneriais: muzikos mokykla, J.Totoraičio 

progimnazija, pradine mokykla 

,,Smalsutis“, daugiafunkciniu centru 

,,Ţiburėlis“ Marijampolės kolegija, 

ikimokyklinėmis įstaigomis l/d ,,Rūta“, 

,,Pasaka“ ir kt. 

Įstaiga atvira bendradarbiavimui, 

kuri skatina pedagogus  ieškoti ir kurti inovatyvias bendradarbiavimo su tėvais, vietos bendruomene 

formas ir metodus, skleidţia gerąją patirtį savo bendruomenėje. Kartu surengta tėvų, senelių kūrybinių 

darbų paroda ,,Tos švelnios mamos rankos“, sporto varţybos ,,Sveika šeima“, sporto ţaidynės 

,,Sportas kiekvienam“. Tarp ikimokyklinių įstaigų organizavome tarptautinį liet.l. dainų festivalį 

,,Išausim margą lietuviškų tarmių pynę“, kuriame dalyvavo Punsko Dariaus ir Girėno pagdrindinės 



mokyklos kolektyvas ,,Klumpiukas“. Su Marijampolės kolegija ir Vokietijos Fūrstenvaldo profesine 

mokykla dalyvaujame bendrame projekte, kurio metu studentai atliko pedagoginę praktiką mūsų 

įstaigoje. Bendruomenės nariai įgijo tarptautinio beradarbiavimo patirties. Buvo vykdomi bendri 

projektai su muzikos mokykla ,,Muzikos instrumentų šalyje“ ir akcijos su  įvairiomis ikimokyklinėmis 

ir kitomis įstaigomis, į kurias įsijungia visa bendruomenė, ,,Gerumo niekada nebus per daug“, ,,Mano 

sodyba“, ,,Mes rūšiuojam“, ,,Linksmosios estafetės“, Sūduva-mano miesto komanda“, Atmintis gyva, 

nes liudija“                   

Tikimės, kad sustiprės bendradarbiavimas tarp socialinių partnerių, ugdytiniai, tėvai, 

pedagogai, bendruomenės nariai  įgis naujos patirties, o pati bendruomenė sustiprės. 



„MES – KULAUTUVIEČIAI“ 

Kauno r. Kulautuvos darţelis 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji auklėtoja Kazė Maziliauskienė 

 

 

Savo pranešimą pavadinome “Mes -kulautuviečiai”, nes tokiu pavadinimu pernai vykdėme 

projektą, o šiemet, kaip jo tęsinys , darţelyje vyksta projektas „Mūsų Kulautuva”. Norime, kad vaikai 

geriau paţintų savo gimtąjį miestelį, jo ţmones ,o kartu į darţelio veiklą būtų įtraukti tėveliai, kiti 

šeimos nariai, miestelio bendruomenė. Lankomės su vaikais įvairiose įstaigose, susipaţįstame su jų 

darbuotojais. Istorijos mokytojas Mykolas Fedaravičius vedė vaikams ir tėveliams ekskursiją po 

Kulautuvą, aprodydamas istorines vietas, papasakodamas apie miestelio praeitį. Buvo susitikimas su 

mokyklos jaunaisiais gamtininkais, kurie yra mūsų ugdytinių broliai ir sesės. Dar laukia susitikimas su 

Kulautuvoje gyvenančia dailininke Gaila Akeliene ir  visa eilė įdomių renginių. 

Į darţelį daţnai kviečiame ţymesnius miestelio ţmones. Turime Kulautuvoje kanklininkę Romą 

Montvilienę. Kasmet ji ateina pagroti, pabendrauti su vaikais, kartais ir drauges pasikviečia - visą 

aklųjų ir silpnaregių draugijos kanklininkių ansamblį, puiki Velykų bobutė Velykėlių šventėje. 

Prieš porą metų kilo idėja surengti Kaziuko mugę ne tik darţelio vaikams ir jų šeimoms, bet ir 

visai Kulautuvos bendruomenei. 2014 m. Kaziuko mugė jau vyko miestelio Kultūros ir laisvalaikio 

salėje. Savo meno dirbiniais kartu su darţelio vaikais prekiavo ir Kulautuvos senjoros, mokyklos 

mokiniai. Kaip matote, mugėje svečiavosi ir seimo narė Raminta Popovienė, mus linksmino Batniavos 

moksleivių ansamblis “Karklinėlis”. 

Tradicija tapo darţelio šeimų šventės. Jose gausiai dalyvauja ugdytinių tėveliai, kiti šeimos 

nariai. Visi smagiai praleidţia laiką rungtyniaudami, įvairiose srityse išbandydami savo jėgas ir 

sugebėjimus, gali pabendrauti, pasilinksminti su visa šeima. Pravedant šventę visada talkina 

Kulautuvos ir Raudondvario kultūros renginių organizatorė Andţela Mickutė. 

Pernai gimė idėja papuošti vasario 16-ąjai naujai apsodintą akacijomis Augustausko gatvę. 

Tuomet medeliai pasipuošė trijų spalvų širdelėmis, šiemet- trispalviais paukšteliais. Ši idėja patiko ir 

kultūros darbuotojams. Prieš Velykas jie pasiūlė akciją „Papuošk Velykų medį“. Įsijungė ne tik 

darţelio vaikai su tėveliais, bet ir kitos įstaigos. Taip gimė spalvinga, pavasariška „Velykų alėja“. 

 Kviečiam tėvelius dalyvauti įvairiose akcijose darţelio viduje. 2015 m. rugsėjo mėn., 

vykdydami kūrybinį projektą “Gamta kviečia smalsauti ir kurti”, tėveliai su vaikais sukūrė puikias 

mozaikas darţelio kieme iš gamtinės medţiagos. 



„Belaukiant Lietuvos gimtadienio“ 

Urtė Somerdokaitė (5 m.) 

Vyr. auklėtoja Rita Ţiţniauskaitė 

Kauno r. Kulautuvos darţelis 

2015m. akcijoje „Bėgu aš, bėgi tu, bėgame visi kartu“ , skirtai sveikatingumo dienai, gausiai 

dalyvavo  darţelio šeimos. Miško takeliu rungtyniavo visi - vaikai, jų šeimų nariai, darţelio 

darbuotojos.  

Kasmet dalyvaujame akcijoje „Darom“. Anksčiau tvarkydavome tik darţelio teritoriją ir aplik 

darţelį. Uţpernai pasiūlėm seniūnijai su priešmokyklinukais ir jų tėveliais sutvarkyti miestelio 

ţaidimų aikštelę. Pernai ir šiemet tvarkėm sveikatingumo tako pavėsinę. Tokios akcijos padeda 

vaikams pasijusti miestelio bendruomenės dalimi, gimsta noras jį puošti, saugoti, ugdomas 

pilietiškumo jausmas. 

 



„Aš draugauju su visais“ 

Kolektyvinis darbas 

Auklėtoja metodininkė Rasa Penkinienė 

Kauno r. Babtų lopšelis-darţelis 

„IKIMOKYKLINUKAS – BENDRUOMENĖS NARYS“ 

Kauno r. Babtų lopšelis-darţelis 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Sasnauskienė 

 

Pranešime pateikiama medţiaga, kuri parodo, kaip gimsta pilietiškumas, bendruomeniškumas, kaip 

jį ugdo šeima, ikimokyklinė įstaiga.Vaikų darţelyje vaikas mokosi naujų tradicijų, taisyklių, o 

dalyvaudamas savo gyvenamosios aplinkos gyvenime jis vis daugiau susipaţįsta su jį supančia 

bendruomene. Tam, kad vaikas gerai jaustųsi grupėje, darţelyje rūpinasi tėvai, pedagogai, bei kiti 

bendruomenės nariai. Šiame procese labai svarbu: geranoriškumas, tarpusavio pagarba, tolerancija ir šilti 

pedagogų, šeimos ir vietos bendruomenės santykiai, supratimas ir palaikymas. 

Kaip gimsta pilietiškumas, bendruomeniškumas? Kaip jį ugdo šeima, ikimokyklinė įstaiga? 

 Vaikas gimsta ir iš karto tampa valstybės, kurioje gimė, piliečiu, tos vietovės bendruomenės 

nariu. 

 Augdamas vaikas iš vienos bendruomenės – šeimos, kurioje yra vienokios gyvenimo tradicijos, 

ateina į vaikų darţelį, kur jis mokosi kitokių tradicijų, taisyklių, o dalyvaudamas savo gyvenamosios 

aplinkos gyvenime jis vis daugiau susipaţįsta su jį supančia bendruomene. 

 Tam, kad vaikas gerai jaustųsi grupėje, darţelyje rūpinasi tėvai, pedagogai, bei kiti bendruomenės 

nariai. 

 Šiame procese labai svarbu: geranoriškumas, tarpusavio pagarba, tolerancija ir šilti pedagogų, 

šeimos ir vietos bendruomenės santykiai, supratimas ir palaikymas. 

 Vaikų darţelio bendruomenės kūrimas pilietinių vertybių pagrindu yra svarbi prielaida pilietinės 

visuomenės raidai. 

 

 

 

 

 



„BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMAS NEVERONIŲ 

LOPŠELYJE – DARŢELYJE“ 

Kauno r. Neveronių lopšelis – darţelis 

Vyresnioji auklėtoja R. Dainelienė, auklėtoja Karolina Sebekinaitė 

 

 

 

Stendiniame pranešime pristatoma  

medţiaga apie bendruomenės svarbą vaiko raidai ir 

ugdymui, jo socializacijai visuomenėje. Kokią 

įtaką bendruomeniškumo ugdymui turi 

bendruomenės narių stiprūs ir geri santykiai, 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

galimybės.Vaizdinėje medţiagoje pristatome tik 

keletą nuotraukų iš bendruomeniškumą ugdančių 

Neveronių lopšelio – darţelio renginių ir projektų. 

Tai kalendorinės šventės (Uţgavėnės, Sekminės), 

kūrybiniai projektai („Amatų artelės“, „Marginu 

velykaitį“) ir netradiciniai renginiai ( Advento 

vakaronė, Pasaulinė gyvūnų diena). 

 

 

„Kartu mums gera“ 

Austėja Pakštalytė(5m.), Gvidas Grenda (5m.) 

Vyr. auklėtoja R. Dainelienė 

Kauno r. Neveronių lopšelis-darţelis 



TAUTINĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMAS – VAIKŲ UGDYMO 

IR BENDRUOMENĖS TELKIMO BŪDAS 
 

Kauno Aleksoto lopšelis – darţelis 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Gintarė Paţėrienė, vyresnioji dailės pedagogė Jolanta Kunigėnienė  

 

 

 

Kauno rajono Raudondvario lopšelio – darţelio ,,Riešutėlis“ metodinės dienos bei viso projekto 

tematika labai aktuali ne tik pedagogams, bet ir ugdytinių tėveliams, visai bendruomenei, o taip pat 

atspindinti svarbiausius mums Švietimo ir mokslo ministerijos iškeltus prioritetus – paskelbti 2015 – 

2016 mokslo metus mokyklų bendruomenių ir vietos bendruomenių metais. 

 

 Nūdienos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams lemta ugdyti naujos, ,,Z“ kartos 

vaikus, kurie jau gyvena technologijų, skaitmeniniame amţiuje. Nors ,,Z“ kartos vaikai pasiţymi 

padidintu imlumu ir poreikiu naujovėms, technologijoms, gebėjimu vienu metu greitai apdoroti didelį 

kiekį skirtingos informaciją, puikiai jaučiasi virtualiame pasaulyje, vis tik dauguma jų – individualistai, 

savo ego poreikius siekiantys patenkinti neatsiţvelgdami į kitų reikmes. Jiems daţnai trūksta empatijos 

šalia esančiam, jaučiasi vieniši, sunkiai geba koncentruotis į daugiau dėmesio ir pastangų reikalaujančius 

darbelius. Siekia greito rezultato ir maksimalaus įvertinimo. Šių vaikų gyvenime vis maţiau vietos lieka 

realiam bendravimui, natūraliam pasaulio paţinimui, kūrybinei veiklai, slopsta komunikavimo, 

bendradarbiavimo įgūdţiai. Todėl kaip niekada anksčiau svarbus mūsų, pedagogų, tėvelių ir visos 

maţosios bendruomenės vaidmuo vaikų ugdyme, o taip pat pilietiško, savo tautos vertybes gerbiančio ir 

jas puoselėjančio ţmogaus kūrime.  

 

Tautinės kultūros puoselėjimas – tinkamas būdas sėkmingam visuminiam ir visaverčiam vaikų 

ugdymui(si), siekiant ugdyti vaikų pilietiškumą, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, kūrybiškumą bei 

telkiant pedagogus, tėvelius, bendruomenę, kurios centre – mūsų vaikai. Tai sėkmingai įgyvendinama 

pasitelkiant meninės raiškos priemones, tautodailę, etnokultūrą, ţaidimus ir ieškant bei taikant 

inovatyvias įvairių veiklų, o taip pat bendradarbiavimo su tėvais ir vietos bendruomene formas. 

 



 Kadangi Kauno Aleksoto lopšelis – darţelis – vienas pirmųjų Kauno mieste, nuo 1980 – jų metų, 

prioritetinėmis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų ugdymo kryptimis pasirinko tautiškumo, 

pilietiškumo, etnokultūros puoselėjimo ir bendruomenės telkimo modelį, į ugdomąjį procesą pritraukiant 

ugdytinių tėvelius bei Aleksoto bendruomenę, tam tikslui taikant inovatyvius metodus ir formas, tikslinga 

pasidalinti mūsų darţelio pedagogų sukaupta ilgamete gerąja patirtimi su kitų miesto bei rajono darţelių 

pedagogais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gygybės medis“ 

Kauno Aleksoto lopšelio-darţeliio „Ramtatulių“ gr. ugdytiniai 

Vyr. dailės pedagogė Jolanta Kunigėnienė 

Vyr. auklėtoja Giedrė Rukauskienė 

 

 

 

 

 

 



„TAUTODAILĖ – VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO, 

BENDRADARBIAVIMO, PILIETIŠKUMO UGDYMO PRIEMONĖ 

IR BENDRUOMENĖS TELKIMO BŪDAS“ 

Kauno Aleksoto lopšelis – darţelis 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Gintarė Paţėrienė, vyresnioji dailės pedagogė Jolanta Kunigėnienė  

 



„ŠEIMA – AKTYVŪS DALYVIAI UGDYMO PROCESE“ 

Kauno r. Garliavos lopšelis-darţelis „Eglutė“ 

Vyresnioji auklėtoja Jurgita Šliumbienė, auklėtoja Dalia Kavaliauskienė 

 

 

 

Pastaruoju metu vis daţniau girdima, jog ikimokyklinio ugdymo įstaiga traktuojama kaip lygiavertė 

šeimos partnerė, akcentuojama šeimos ir ugdymo įstaigos sąveika. Todėl į vaikų ugdymo procesą vis 

daţniau yra įtraukiama šeima.  

Skaityti ir sekti pasakas atėjo Aistės močiutė. Vaikai noriai klausėsi skaitomų pasakų, diskutavo, o 

vėliau ir  patys bandė sukurti linksmą istoriją apie draugystę, kurią vėliau pavaizdavo  bendrame 



„Mano mokykla“ 

Dairis Dūda 

Vyresnioji auklėtoja Jurgita Šliumbienė, 

auklėtoja Dalia Kavaliauskienė 

Kauno r. Garliavos lopšelis-darţelis „Eglutė“ 
 

„Muzikos ir meno mokykla“ 

Aistė Urbštanavičiūtė 

Vyresnioji auklėtoja Jurgita Šliumbienė, 

auklėtoja Dalia Kavaliauskienė 

Kauno r. Garliavos lopšelis-darţelis „Eglutė“ 

piešinyje. Taip vaikai atskleidė savo meninius ir kūrybinius gebėjimus. Rodė domėjimąsi skaitomu 

tekstu. 

Vėliau į grupę pasikvietėme Austėjos mamą- Astą. Ji parodė, kaip šiandieninėmis dienomis 

namuose yra kepama duona. Taip skatinome vaikus  domėtis kaip atsiranda duona ant mūsų stalo.  

Artėjant didţiausioms metų  šventėms, mamos pasiūlė savo pagalbą, padėti auklėtojoms ir vaikams 

paruošti šeimos šventę. Pasiruošimas buvo apsuptas šiltu bendravimu, supratingumu, nuoširdumo ir  

dėmesiu bei meile savo vaikams ir ţinoma pagarba pedagogams. Bendras ruošimasis, dalyvavimas šiame 

procese vaikams paliko didelį, neišdildomą įspūdį ir dţiaugsmą. Visi vaikai stengėsi  graţiai bendrauti, 

taikai priimti sprendimus, pasinerti į kūrybos sūkurį. Jausti meninės raiškos dţiaugsmą, noriai dalyvauti 

renginyje.  

Įgyvendinti projektą - „Sveikatai palankūs“ talkino Grigo senytė - Diana. Kartu su vaikais 

spaudėme sultis, o vėliau visi jas ragavome, ţaidėme ţaidimus, šokome lietuvių liaudies ratelius. Taip 

ugdydami savo bendravimą su suaugusiais ir bendraamţiais, plėtodami savo kultūros papročius.  

Mūsų grupės gyvenimas vyko ir uţ įstaigos durų. Tėvų pagalba organizavome edukacines ir 

paţintines  išvykas. Vykstant prie pagrindinės sankryţos, bei aplankant Botanikos sodą,  lydėjo ir vaikų 

saugumu padėjo pasirūpinti  Emilijos mama- Daiva. Aplankėme ir Karmėlavoje esantį Kauno oro uostą. 

Vaikai plėtojo turimas ţinias apie transporto priemones, jų rūšis, iš arčiau susipaţino su oro uosto 

darbuotojų darbo pobūdţiu. Šią edukacinę išvyką padėjo įgyvendinti Austėjos tėtis- Darius. 

 Taigi, šeima yra aktyvūs dalyviai ugdymo procese.   

 

 



„Ţaidimai zoologijos sode“ 

Taja Malyševa (4 m.10 mėn.) 

Auklėtoja Kristina Rinkevičiūtė 

Kauno r. privatus darţelis „Pipirai“ 
 

„Šventė mūsų darţelyje“ 

Ugnė Pieterė Arnas Pestrikovas (5 m. 10 mėn.) 

Auklėtoja Kristina Rinkevičiūtė 

Kauno r. privatus darţelis „Pipirai“ 
 

„BENDRYSTĖS PRINCIPAIS BENDRADARBIAUJANTI  

DARŢELIO ,,PIPIRAI“  BENDRUOMENĖ“ 

Kauno r. privatus lopšelis-darţelis „Pipirai“ 

VadovėRūta Rugevičienė 

 

 

Bendruomenės kūrimas- tai fizinė, ekonominė ir socialinė plėtra, infastruktūros, bazės kūrimas, 

socialinių paslaugų stiprinimas ir ypač ţmogiškųjų išteklių(bendrųjų kompetencijų) ugdymas. 

Ką daro ir galėtų daugiau nuveikti ikimokyklinė įstaiga stiprindama bendradarbiavimo su šeima 

saitus. Pirmiausia turėti viziją – kaip idėją tapti modernia, inovatyvius sprendimus taikančia įstaiga, 

darnia bendruomene, teikiančia kokybiškas ugdymo, švietimo, kultūros ir socialines paslaugas.



„TĖVŲ BENDRADARBIAVIMO ĮTAKAIKIMOKYKLINUKO 

ASMENYBĖS RAIDAI“ 

Kauno r. privatus lopšelis-darţelis „Pipirai“ 

Auklėtoja Kristina Rinkevičiūtė, Viktorija Baigytė 

 



„UGDYMAS(IS) LAPIŲ LOPŠELYJE-DARŢELYJE 

BENDRADARBIAUJANT“ 
Kauno r. Lapių lopšelis-darţelis 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Černiauskienė, auklėtoja metodininkė Rasa Girskienė 

 

 

 

Lapių lopšelio-darţelio ugdytiniai glaudţiai 

bendrauja ir bendradarbiauja su Lapių 

miestelio bendruomene ir joje įsikūrusiomis 

įstaigomis: 

 Lapių pagrindine mokykla; 

 Lapių laisvalaikio centru; 

 Domeikavos policijos nuovada; 

 Šeimos centru; 

 Lapių miestelio gaisrine. 

Taip pat organizuojame edukacines išvykas 

prie Lapių rezistencinės pilies griuvėsių, į 

Lapių girininkiją, Lapių miestelio 

laisvalaikio erdves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Akcija. Dovanoju vėliavėlę“ 

Kauno r. Jonučių darţelio „Bitučių gr. vaikai (6 m.) 

Vyr. auklėtoja Kristina Litvinavičienė 
 

 

 

 

 


