
SVEIKOS IR SAUGIOS APLINKOS  KŪRIMAS
RŪDIŠKIŲ

 
VAIKŲ

 
LOPŠELYJE –

 
DARŽELYJE 

,,PASAKA”



•
 

Rūdiškių
 

vaikų
 

lopšelis-darželis ,,Pasaka”
 

yra 6 
grupių įstaiga su 110 ugdytinių, teikianti ikimokyklinį

 ir priešmokyklinį
 

ugdymą. 

•
 

Mūsų
 

tikslas: auginti vaiką
 

kūrėją, atsižvelgiant į
 pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos 

tendencijas, padėti šeimai puoselėti visas vaiko 
galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines), 
lemiančias asmenybės brandą

 
ir socializacijos 

sėkmę. 

•
 

Vienas iš
 

strateginių
 

tikslų
 

–
 

kurti ugdytiniams sveiką
 ir saugią

 
ugdymo(si)  aplinką, tenkinat vaiko poreikį

 judėti, lavinant judesius ir fizines ypatybes, siekiant 
fizinės ir dvasinės sveikatos darnos, plečiant 
bendradarbiavimo ryšius su ugdytinių

 
tėvais. 



•
 

Vykdoma sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo programa 
,,Sveikas darželis”.

•
 

Tęsiamas projektas ,,Judėjimas –
 

sveikata”
 

visose vaikų
 amžiaus grupėse. 

•
 

Darželyje siekiama, kad tėvai ir pedagogai taptų
 

sveikatos 
ugdymo proceso partneriais, ieškotų

 
tinkamiausių

 
ir 

prieinamiausių
 

būdų
 

vaiko sveikatai stiprinti ir palaikyti. 

•
 

Esame dėkingi Trakų
 

krašto vietos veiklos grupei, Trakų
 rajono savivaldybei, Rūdiškių

 
bendruomenei ,,Pušynas”, 

ugdytinių
 

tėveliams, prisidėjusiems prie projektų
 įgyvendinimo, sveikos ir saugios aplinkos kūrimo.

Žvilgsnis į
 

mūsų
 

kasdienybę...



2012 -2013 m.m.
 

įgyvendinti du projektai pagal ,,Vietos plėtros 
2009 –

 
2014 m. strategiją” : Rūdiškių

 
vaikų

 
lopšelio –darželio 

,,Pasaka”
 

patalpų
 

remontas, siekiant pagerinti darželio bendruomenės
veiklą” ir ,,Rūdiškių

 
vaikų

 
lopšelio-darželio ,,Pasaka”

žaidimo aikštelės įrengimas”. Bendra suma -
 

383965,45 Lt.



Akimirkos iš
 

sporto aikštelės atidarymo...









•
 

atidarymas





Judėjimas gali pakeisti visus pasaulio vaistus,
bet visi pasaulio vaistai negali pakeisti judėjimo. ( T.Tasas)







Vaikas turi prigimtinį
 

poreikį
 

judėti ir veikti.
Šis poreikis leidžia jam įgyti patirties, žaidžiant

įvairius žaidimus, išdykaujant, bėgiojant, lenktyniaujant... 



Užtikrintas įvartis ...



Vaiko polinkis judėti yra pažintinė
 

ir lavinamoji gamtos
dovana, padedanti augti ir tobulėti.













Sporto šventėje su  Rūdiškių
 

gimnazijos pirmokais









Fizinis aktyvumas gerina fizinį
 

ir psichinį
 

vystymąsi, 
didina pajėgumą, sudaro sąlygas šalinti fizinio vystymosi sutrikimus.







Švara ir tvarka rūpinamės patys...      









Vaikų
 

judėjimo poreikiams tenkinti, darželio teritorijoje   
sukurtos įvairios erdvės ...   













Esu saugus šalia tėčio, mamos ir auklėtojos...    





Sportuojame salėje











Vaikystė
 

– neįkainojama vertybė, kuri praeina, palikdama
žmogaus sieloje pasaulio grožio ir gėrio pajautą.
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