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Šis lopšelis-darželis 

sudarytas iš dviejų pastatų: 

naujojo ir senojo. 

Tai - 400 vietų ikimokyklinio 

ugdymo įstaiga. 





 Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų 

sveikatos stiprinimui: moderniai įrengta 

sporto salė, 2 baseinai, lauko aikštelės, 

praturtintos šiuolaikiškais sporto 

įrenginiais. 









 Kiekvienoje grupėje įrengti 

gyvieji kampeliai, skatinantys vaikus 

rūpintis gyvūnėliais, paukščiais, 

augalais. 











 Grupėse pastebėjome įdomių 

ugdymo priemonių smulkiajai motorikai 

lavinti. 









 Ugdomoji veikla organizuojama 

pasirenkant vieną temą metams ir 

suskirstoma potemėmis.  

 2016 mokslo metų tema - 

„Miškas“. 







 Įstaigoje puoselėjamos vaikų 

komunikacinė, socialinė, psichinė, 

sveikatos saugojimo kompetencijos. 









 

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga 

 

,,MADARINA“ 
 

Įkurta 1932 m. 



 Renovuotame tarpukario 

laikotarpio pastate - prabangios 

interjero detalės, jautrūs spalviniai 

niuansai, subtiliai derantys su 

eksponuojamais ugdytinių dailės 

darbais.   







 Kiekvienos grupės išplanavimas 

skirtingas, aukštos lubos, platūs 

koridoriai. 







 Darželis pasižymi metodikų gausa: 

Montesori bei Valdorfo sistemų, 

entnokultūrinės programos elementais. 

 

 Grupėse gausu priemonių, sukurtų 

pačių pedagogų, pasitelkiant natūralias 

medžiagas. 







 Įstaigoje daug dėmesio skiriama 

muzikiniam vaikų ugdymui/-si, investuojama 

į kokybiškus, vaikams pritaikytus, liaudies 

instrumentus. 

 Visus sužavėjo vaikų muzikinis 

pasirodymas.  

 Mažieji atlikėjai grojo kanklėmis, 

dūdelėmis, mušamaisiais ir kitais muzikiniais 

instrumentais. 

 Įstaigoje yra muzikos būrelis, kurį gali 

lankyti visi norintys vaikai. 







 Darželio rūsyje įrengtos dirbtuvės 

vaikams.  

 Mažieji gali pagaminti paukšteliams 

inkilus, lėktuvėlius ir kitus darbelius iš 

medžio.  

 Užsiėmimus veda darbų mokytojas.  







 Erdvi virtuvėlė sukuria jaukią 

aplinką diskusijoms, pyragų ar 

bandelių degustacijai ne tik vaikams, 

bet ir jų tėveliams bei pedagogams. 





VALDORFO DARŽELIS 



 Šios įstaigos vadovė Ligita Gulbe 

– išskirtinė asmenybė.  

 Jos tikėjimas tuo, ką ji daro, gali 

nuversti kalnus.  

 Ji įsitikinusi, kad pagrindinis 

ugdymo metodas, naudingas vaikui - 

asmeninis pavyzdys, atliekant įvairius 

buities darbus. 





 Šis darželis sužavėjo ypatinga 

lauko aplinka: 
• lauko virtuve; 

• vandenį pumpuojančia rankine pompa; 

• tvarteliu poniams; 

• dirbtinai suformuotu miško segmentu; 

• požemine slėptuve, kurioje smagu      

tyrinėti ir net pasislėpti. 













 Mažieji ugdytiniai rūpinasi aplinka: 

gėlynais, daržovėmis, gyvūnais. 

 

 Poniai yra darbštieji žolės „pjovėjai“. 

 

 Pavasarį vaikai skanauja beržų ir 

klevų sulą. 





 Valdorfo darželio vidaus aplinka 

primena namų aplinką, kurioje gyvena 

katinas, į savaitę kartą galima išsikepti 

duonos.  

 

 Ugdymo aplinkoje gausu iš 

natūralių medžiagų pagamintų 

priemonių.  



















Ikimokyklinio ugdymo įstaiga 

,,VARAVIKSNE“  

 Tai - seniausias privatus Latvijos 

darželis, kuris tuoj švęs savo 20-ąjį 

gimtadienį. 





*Įstaiga pripažinta EKO darželiu. 

 

,,Mes ne tik valgome ekologiškus 

maisto produktus, rūšiuojame šiukšles, 

turime savo daržą, daug dėmesio 

skiriame lauko aplinkai, bet ir mąstome 

žaliai“ – juokavo įstaigos vadovė. 













 Grupėse gausu įvairių sodinukų, 

daigų, kurie, atšilus orams, bus 

perkelti į lauko daržą. 





 Didelis dėmesys skiriamas 

kūrybiškam antrinių žaliavų 

panaudojimui vaikų ugdymo procese, 

ugdytinių meninės saviraiškos 

ieškojimuose. 

 







 Įstaigoje siekiama išlaikyti 

etnokultūrines tradicijas – tiek ugdymo 

aplinkoje, tiek pačiame ugdyme. 



   


