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Vaikas gali augti sveikas, kai rūpinamasi ir ugdoma ne
tik fizinė, bet ir protinė, asmeninė, dvasinė (emocinė), 
bei visuomeninė jo sveikata, kai jis jaučiasi saugus, 
mylimas, reikalingas ir vertinamas t.y. kai tenkinami
visi vaiko poreikiai.

l/d “GILUŽIS” EMBLEMA”



Mūsų projekto pasirinktos krypties esmė glūdi 
žodžiuose:

”Negalima pažiūrėjus į medį sakyti, kad jis yra 
mūsų aplinka. Tas medis yra mūsų plaučiai. Jei 
nekvėpuos jis-nekvėpuosime mes ir atvirkščiai. 
Mes neatskiriami. Žemė yra mūsų kūnas. Upės 
ir kiti vandenys mūsų kraujas. Teršdami juos 
naikinate save. Oras yra mūsų kvėpavimas. 
Kosmoso energijos mūsų jausmai. Nėra ribos 
tarp mūsų ir aplinkos yra viena nedaloma 
visuma.” (Deepak Chopra)

MES ESAME GAMTOS VAIKAI



• Skatinti vaikus ir visus 
bendruomenės narius domėtis 
ekologinėmis problemomis. 
Susiburti bendrai ekologinei 
veiklai. 

• Skatinti komandinį darbą, 
darželio bendruomenės narių
tarpusavio bendravimą bei 
bendradarbiavimą, bei dalintis
gerąja patirtimi su miesto 
darželiais.

• Sudaryti sąlygas saviraiškai, 
kūrybiškumo ugdymui(si).

TIKSLAI



PROJEKTO UŽDAVINIAI
• Informuoti darželio administraciją, 

tėvus apie projekto “Aš-gamtos vaikas“
organizavimą.

• Sudaryti kūrybinę grupę. Sudaryti 
veiklos programą.

• Parengti priešmokyklinių grupių
projektą „Sportas sveikata-būsiu 
sveikas visada“.

• Parengti priešmokyklinių grupių
projektą „Mano pasaulis ir knyga“

• Parengti projektą „Ekskursija į Pilaitės 
piliakalnį ir malūną“.

• Suorganizuoti ekologinį žygį
„Ekologiniu takeliu“.

• 2008 metų gruodžio 17 dieną dalyvauti 
mokytojų namuose organizuotoje 
baigiamojoje projektų „Švarus kiemas, 
sveiki vaikai-ekologiška Lietuvos 
ateitis“ konferencijoje, susipažinti su 
geriausiais ekologiniais projektais.



PROJEKTO UŽDAVINIAI
• 2008 metų sausio 29-30 dienomis 

dalyvauti projekto „Sveika gyvensena-
gyvenimo būdas nuo vaikystės“, kur 
pristatyti projektą „Aš-gamtos vaikas“

• 2009 metų sausio mėn. parodyti 
ekologinį spektakliuką lopšelio/ 
darželio „Viltenė “vaikams. 

• 2009 metų vasario mėn. suorganizuoti 
varžybas tarp l/d  „Viltenė “ ir l/d 
„Gilužis“ priešmokyklinių grupių
vaikų.(Sportinės priemonės 
pagamintos iš buitinių atliekų).

• Organizuoti tėvų ir ugdytinių darbelių
parodėlę. Darbeliai pagaminti iš
buitinių atliekų.

• Surengti „Kačiukų” , „Bitučių” grupių
rudenėlio šventes ekologine tema.

• Surengti „Kačiukų „ grupės 
naujametinę šventę ekologine tema.

• Priešmokyklinės grupės atliks 
eksperimentą su buitinėmis atliekomis.



PROJEKTO UŽDAVINIAI
• 2009 metų vasario mėn. dalyvauti 

konferencijoje „Vaikas ir gamta“
• Pravesti Ekopamokėles

priešmokyklinukų grupėms.
• Pravesti autorinį seminarą

“Projektų (tame tarpe ir ekologinių) 
kūrimas” lopšelyje/darželyje 
“Žiburėlis”. 

• Kartu su ugdytiniais ir jų tėveliais 
pasigaminti plakatus ekologine 
tema. Surengti ekologinę akciją.

• Dalyvauti parodoje “Užgavėnių
Morė”, pagaminti ir pristatyti EKO 
Morę. 

• Dalyvauti „Žemės dienos“ projekte, 
akcijoje „Rink baterijas“.

• Skatinti vaikus perteikti grįžtamąją
informaciją: išreikšti žodžiais, 
menine veikla, žaidimuose.



SPORTAS-SVEIKATA
BŪKI SVEIKAS VISADA

PROJEKTAS

VILNIAUS LOPŠELIS DARŽELIS „GILUŽIS“

VILNIUS
2008-2009



Projektas “Sportas sveikata-būsi sveikas visada”

Sportas moko bendrauti, 
būti komandos nariu, 
stiprina sveikatą. 
Pastebima, kad šiuo 
metu vaikai labiau 
domisi kompiuteriais ar 
televizija, daugiau laiko 
praleidžia prie jų, nei 
kieme ar žaidimų
aikštelėje. Todėl mūsų
tikslas jau nuo pat 
mažens vaiką skatinti 
domėtis sportu,  siekti, 
kad jame įsitvirtintų
sveiko gyvenimo įgūdžiai 



SUSITIKIMAS SU SORTININKĖMIS

Projekto tikslas:
Ugdyti vaiko teigiamą požiūrį į sportą bei į
sveiką gyvenimo būdą. Sudaryti sąlygas 
vaikams, bendruomenės nariams, kitų
darželių vaikams dalyvauti sportiniuose 
renginiuose.



SUSITIKIMAS SU SORTININKĖMIS



SUSITIKIMAS SU SORTININKĖMIS



SUSITIKIMAS SU SORTININKĖMIS



SORTINIS RENGINYS SALĖJE









TĖVELIŲ STALO  TENISO 
TURNYRAS







SPORTINIS RENGINYS BASEINE





“Paukštelių” grupės varžybos basene



EKSKURSIJA Į PILAITĖS 
MALŪNĄ, Į PILAITĖS 

PILIAKALNĮ

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „GILUŽIS“

PROJEKTAS

Parengė ikimokyklinio 
ugdymo pedagogės:

Asta Dambrauskienė
Laimutė Miežienė
Jūratė Bartkienė
Rima Jestremskienė

2008
VILNIUS



PROJEKTAS “EKSKURSIJA Į PILAITĖS MALŪNĄ, Į
PILAITĖS PILIAKALNĮ”

Kultūrinio paveldo pažinimas kuria 
vaikų pasaulėvaizdį, plėtoja 
vertybines nuostatas, skatina 
domėtis gamtosauga. 



UŽDAVINIAI
• Padėti ugdytiniams atrasti 

įvairesnius kultūrinio paveldo 
pažinimo būdus: ieškant 
informacijos knygose, 
klausinėjant, klausantis 
pasakojimo, skaitymo.

• Padėti ugdytis gebėjimą
saugiai elgtis, tobulinant 
orientavimąsį naujoje 
aplinkoje, ugdant saugaus 
elgesio įpročius.

• Palaikyti ir skatinti vaikų
bendravimą, turtinant ir 
plėtojant socialinę, kultūrinę
patirtį.

• Skatinti vaikus ekskursijos 
metu laikytis elementarių
tinkamo elgesio taisyklių
(nešiukšlinti, nelaužyti 
medelių, nesistumdyti, padėti 
draugui ir pan.)

• Skatinti perteikti grįžtamąją
informaciją: išreikšti žodžiais, 
menine veikla, žaidimuose.



Piliakalnis





MALŪNAS







MANO PASAULIS IR KNYGA
PROJEKTAS

PEDAGOGPEDAGOGĖĖS:S:
J.     BARTKIENJ.     BARTKIENĖĖ

A.     DAMBRAUA.     DAMBRAUSKIENSKIENĖĖ
L.     MIEL.     MIEŽŽIENIENĖĖ
D.     PYRAGIEND.     PYRAGIENĖĖ
V.     MARMAKIENV.     MARMAKIENĖĖ
D.    NAUDUD.    NAUDUŽŽAITAITĖĖ

2008-2009
VILNIUS



PROJEKTAS “MANO PASAULIS IR KNYGA

Knygą išstumia 
naujausios 
technologijos. Neretai 
vietoj knygelių
skaitymo vaikams 
siūloma kompiuteriniai 
žaidimai, įvairūs filmai. 
Pasekmė to- skurdi 
vaikų šnekamoji kalba, 
pamirštamos tradicijos 
bei pagrindinės 
kultūrinės vertybės, o 
pati knyga virsta 
buitine atlieka. Šiuo 
projektu siekiama 
ugdyti vaikų pagarbą
knygai, kaip žinių ir 
kultūros šaltiniui. 



TIKSLAI
• Atlikti tyrimą, kuris padėtų

išsiaiškinti tėvų požiūrį į
skaitymą, į knygą.

• Sudaryti sąlygas vaikams 
ugdytis pažinimo, 
komunikavimo, socialinę, 
meninę kompetencijas.

• Ugdyti vaiko teigiamą požiūrį į
knygą.

• Sudaryti palankias sąlygas 
knygų skaitymui.

• Akcentuoti gimtosios kalbos 
grožį, unikalumą, skambumą.

• Skleisti tėveliams, 
bendruomenei skaitymo 
kultūrą.



PROJEKTO UŽDAVINIAI

• Sudaryti sąlygas 
ugdytiniams 
pabendrauti su 
rašytoja.

• Surengti „Kačiukų„, 
„Kiškučių“, „Saulučių“ ir 
„Bitučių“ grupių
skaitymą netradicinėse 
erdvėse.

• Grąžinti knygeles 
naujam gyvenimui 
(tvarkyti, klijuoti ir tuo 
pačiu skatinti vaikus 
pastebėti netinkamą
elgesį su knygelėmis).



PROJEKTO UŽDAVINIAI

• Surengti pačių pagamintų
knygelių pristatymą
tėveliams ir darželio 
bendruomenei.

• Surengti priešmokyklinių
grupių ekskursiją į Pilaitės 
mokyklos biblioteką, į
„Vagos“ knygyną.

• Skatinti perteikti 
grįžtamąją informaciją: 
išreikšti žodžiais, menine 
veikla, žaidimuose.



EKSKURSIJA Į MOKYKLOS BIBLIOTEKĄ



EKSKURSIJA Į MOKYKLOS BIBLIOTEKĄ



EKSKURSIJA Į MOKYKLOS BIBLIOTEKĄ



EKSKURSIJA Į MOKYKLOS BIBLIOTEKĄ



“Vagos” knygyne



SAITYMAS NETRADICINĖSE APLINKOSE
AKTŲ SALĖJE

Skaitoma pasaka 
H. K. Anderseno 
“Eglutė”



Skaitoma 
pasaka 
H. K. Anderseno 
“Eglutė”



SKAITYMAS BASEINE

Skaitoma pasaka H. K. Anderseno “Undinėlė”







Skaitymas netradicinėje aplinkoje, 
šalia baseino



Skaitymas netradicinėje aplinkoje: prieš
miegą



PROJEKTAS “METŲ KNYGOS RINKIMAS”



PROJEKTAS “METŲ KNYGOS RINKIMAS”
“Paukštelių” gr. vaikų piešiniai A.Mickevičiaus bibliotekoje



Ekologinis žygis „Ekologiniu takeliu“.







Medelių sodinimas



AKIMIRKOS IŠ EKOLOGINĖS ŠVENTĖS „AŠ-GAMTOS VAIKAS



ATLIEKŲ LAIDOJIMAS RUDENĮ



Dalyvavimas miesto renginyje “Užgavėnių Morė”
Gaminimas vienos Morės Gaminimas kitos Morės”





Vaidinome ekologinį spektaklį “Aš- gamtos 
vaikas“ “Viltenės” l/d

Pagamintos ekologinės 
eglutės dekoracijai



Projektas “Augu sveikas”
Suprasdami vaiko teisingo 
požiūrio formavimo į
saugaus gyvenimo 
svarbą, nutarėme 
supažindinti vaikus su 
pagrindinėmis saugaus 
elgesio grupėje, namuose, 
gatvėje taisyklėmis bei jų
teisėmis ir pareigomis. 
Siekėme išsiaiškinti tėvų
požiūrį į vaiko saugaus 
elgesio ugdymą bei jų
lūkesčius, vykdėme tėvų
apklausą.Taip pat 
siekėme supažindinti 
vaikus su policininkų
darbo specifika, bei 
siekėme ugdyti pagarbą
jiems.

SUSITIKIMAS SU POLICININKAIS



EKSKURSIJA PO PILAITĖS MIKRORAJONĄ



Projektas “RUDENĖLIO SPALVOS”
TIKSLAS: 
Skatinti vaiką rinktis 
sveiką gyvenimo 
būdą, teikiant 
pirmenybę
ekologiškiems maisto 
produktams.O taip 
pat skatinti jų
kūrybiškumą, 
bendravimą ir 
bendradarbiavimą, 
rengiant 
bendruomenės 
šventes. 

RUDENINĖS PUOKŠTĖS
Kiekviena grupė
kūrė rudenines 
puokštes



Renginys “RUDENĖLIO SPALVOS”

DALYVAVO VISOS 
DARŽELIO GRUPĖS



AČIŪ UŽ DĖMESĮ
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