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Gižycko miesto savivaldybės darželis Nr. 4 

 

 

Gižycko miesto savivaldybės vaikų darželis Nr. 4 yra didelio mikrorajono centre. 
Darželyje yra 8 skyriai, kuriuos lanko 200 vaikų nuo 3 iki 6 metų. Grupės skiriasi savo 
amžiumi. Kiekvienoje grupėje yra ne daugiau kaip 25 vaikai. Vienas iš svarbiausių 
darželio privalumų yra labai geros apgyvendinimo sąlygos. Mes turime 8 erdvius 
kambarius su vonios kambariais, teatro kambarį, terapinės veiklos (jutimo integracija, 
logopedinė, pedagoginė terapija) kambarį ir visiškai įrengtas maitinimo patalpas. Aplink 
darželį yra didelis sodas su žaluma ir galimybėmis žaisti bei ilsėtis, jutimo taku ir gamtos 
bei mokymo vietomis. 

Vaikų darželio personalą sudaro 22 mokytojai, įskaitant ikimokyklinio ugdymo, 
anglų, ukrainiečių, tikybos, pedagoginio terapeuto, specialiųjų pedagogų, logopedo, SI 
terapeuto ir psichologo, taip pat 14 paslaugų ir administracijos darbuotojų, palaikančių 
veiklą ir kasdienį darbą. Kiekvienas teikia profesionalią priežiūrą, ugdymą ir yra 
įsipareigojęs ugdyti vaikus. Mokytojų personalas turi aukštą profesinę kvalifikaciją. 
Mokytojai sistemingai praturtina savo įgūdžius dalyvaudami įvairiuose švietimo  
kursuose ir mokymuose. 

Vaikų darželyje pravedame psichologinės ir pedagoginės pagalbos užsiėmimus, 
kurie turi terapinį poveikį vaikams, kuriems reikalinga papildoma terapinė stimuliacija. 

Mokytojai vadovauja daugeliui specialiųjų interesų grupių, skirtų ypač gabiems 
vaikams (deklamavimas, šokiai, stalo žaidimai, sportas ir gimnastika, skaitymas, menas, 
tyrimai ir gamta), pritaikant dalyką, vaikų skaičių, užsiėmimų laiką pagal vaikų poreikius 
ir galimybes. 
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Didaktinį ir ugdymo procesą palaiko Tėvų taryba, kuri dalyvauja ir remia daugelį 
vaikų darželio iniciatyvų ir veiklų. Pagrindinė mokytojų darbo idėja yra pagarba vaiko 
orumui, atlaisvinanti jo veiklą daugelyje raidos lygių. 

Pagrindinė mūsų darželio misija-šūkis 

„Darželis moko, linksmina ir ugdo“ 

Svarbiausi mūsų veiklos tikslai: 

1)  sudaryti sąlygas visapusiškam vaiko vystymuisi atsižvelgiant į jo individualias 
galimybes, 

2) paremti veiklas vaikams, leidžiančias jiems patikėti savo sugebėjimais ir skatinti 
juos priimti naujus iššūkius, 

3)  remti šeimą nukreipiant vaiko vystymąsi atsižvelgiant į jo įgimtą potencialą ir 
raidos galimybes, atsižvelgiant į socialinę-kultūrinę ir gamtinę aplinką, 

4) lydėti tėvus, vietos bendruomenes ir organizacijas kuriant draugišką ir saugią 
aplinką vaikams. 

Viena iš daugelio užduočių mokytojams yra pažadinti vaikų skaitymo pomėgį pasaulyje, 
kuriame dominuoja žiniasklaida, kompiuteriniai žaidimai, televizijos animaciniai filmai 
ir techninės naujovės. Todėl darželis jau daugelį metų teikia vertingą pasiūlymą vaikams 
ir tėvams: 

1. 2005 m. vaikų darželyje buvo įkurtas teatro klubas „Pink Goose“. Užsiėmimai 
vyksta du kartus per savaitę. Mažieji menininkai aktyviai dalyvauja daugelyje 
ikimokyklinių švenčių ir ne tik jose, demonstruodami savo įgūdžius spektakliuose 
ir scenose. Mes esame ikimokyklinio teatro peržiūros „Uždanga“ organizatorius 

2. „Knygų drugelių“ klubas - skaitymo ugdymo užsiėmimai 6 metų vaikams. 
Užsiėmimų metu ikimokyklinio amžiaus vaikai lavina savo skaitymo įpročius, 
tobulina klausymo supratimo įgūdžius, praktikuoja susikaupimą, plečia savo 
žinias apie pasaulį, kartu su įdomių nuotykių knygų veikėjais mokosi mąstymo ir 
moralinių vertybių, taip pat neagresyvių problemų ir konfliktų sprendimo būdų. 

3. „Baju-baj“ - mažas pasakų ir eilėraščių klausytojas 3-4 metų vaikams. Klubo 
tikslai - ugdyti domėjimąsi knyga: mokytis vaikų literatūros (eilėraščių, pasakų), 
mokyti moralinių vertybių, formuoti pagarbą knygai, ugdyti kalbą, atmintį, 
vaizduotę; užmegzti ryšius tarp suaugusiųjų ir vaiko; vaizdinių įspūdžių iš 
girdėtų dainų kūrimas; supažindinti tėvus su skaitymo garsiai savo vaikams 
namuose vertybėmis. 

4. „Stokrotkos“ deklamavimo užsiėmimai - vaikai, dalyvaudami užsiėmimuose, 
lavina deklamavimo galimybes. Jie laisvai kalba, pritaikydami balso toną 
situacijai. Jie naudoja veido išraiškas, gestus ir judesius. Jie žino, kaip elgtis  
šventėse. Tokia veikla daro teigiamą poveikį vaikų asmenybei, moko įveikti 
scenos baimę. Jie sužino apie vaikų literatūros savybes. Džiaugsmą jie patiria dėl 
teigiamo žiūrovų sutikimo . 

Mūsų darželyje vykdomos pedagoginės naujovės: 

1) originali programa „Linksmumas skaitant“, kurioje vaikai susipažįsta su rašymu 
nuo 3 metų - ruošdamiesi skaityti, remiamasi Irena Majchrzak ir Glenn Doman 
metodais, 

2)  nuosava programa: žiniasklaidos ir skaitymo ugdymas 5-6 metų vaikams „Žalioji 
žemė vaikų literatūroje“, 

3) 2016-2017 m. „Baju-baj - kūrybinis darbas su knyga“ - skaitymo ugdymo 
programa, skirta 3–4 metų vaikų grupėms. 
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Daugelį metų dalyvavome įvairiuose skaitymo projektuose: 
1) aktyvus bendradarbiavimas su pedagoginėmis ir savivaldybės bibliotekomis, 
vaikai dalyvauja skaitymo seminaruose, susitikimuose, inscenizacijose (pvz., 
Indian Village); 
2) „Dalinkis knyga“ knygų kolekcija, skirta darželio knygų spintelėms - skaitymo 
kampams. 
Kiekvienais metais įgyvendiname šiuos projektus ir veiklą: 
1) „Snuj się snuj, bajeczko… - Papasakok man, papasakok mažą pasaką ...“ 
tarpmokyklinis integracijos žaidimas, įkvėptas vaikų literatūros; 
2) kampanija „Visa Lenkija skaito vaikams“; 
3) „Hej kolędo, kolędo - Kalėdinės giesmės“ – savivaldybės Kalėdinių giesmių 
apžvalga. 
Esame savivaldybės,  provincijų ir šalies literatūrinių ir meninių konkursų 
organizatoriai, įskaitant: 
1) „Bajkowy las - pasakų miškas“; 
2) „Miś Uszatek i Przyjaciele - meškiukas Uszatek ir draugai“; 
3) „Ekokaroca Kopciuszka - Pelenės ekologiškas vežimas“; 
4) „Legendy Polskie - lenkų legendos“.  
Jau 10 metų mūsų miestelyje esame organizatoriai: priešmokyklinio teatro 
peržiūros pagal šūkį „Uždanga“. Pristatytų spektaklių tema yra mūsų šalies 
ekologija, tradicijos ir istorija. Recenzijų tikslas: ugdyti vaikų skaitymo 
kompetencijas per pasakų pasaulį, populiarinti vaikų teatrų spektaklius ir 
pristatyti mažiesiems menininkams plačią auditoriją. 

Kiekvienais metais teatro klubas „Pink Goose“ Nepriklausomybės dienos proga 
organizuoja akademiją ikimokyklinio amžiaus vaikams, tėvams ir mokytojams pagal šūkį 
„Lenkija yra mūsų tėvynė“. 

Deklamavimo klasė „Stokrotka“ rengia retkarčiais vykstančius susitikimus, kuriuose 
vaikai demonstruoja savo įgūdžius spektakliuose, įskaitant „Gražiausias Kalėdas“, 
„Giżycko mano miestas“, „Nacionalinę švietimo dieną“. 

Minėta veikla taip pat pristatoma mūsų miesto vietos bendruomenei kaip integracijos ir 
skatinimo dalis, vaikai koncertavo, pavyzdžiui: Rotušėje, slaugos namuose, pradinėse 
mokyklose. 

Visos mūsų darželio grupės dalyvauja kasmetinėje akcijoje su šūkiu „Šviesiai mėlyna“ - 
solidarumas su autizmu sergančiais žmonėmis - šią dieną mokytojai skaito vaikams 
istorijas ar fragmentus apie autizmą, pvz. „Kosmita“ R. Jędrzejewska-Wróbel, „Sówka 
Kamila“ Paweł Księżyk, „Czarodziejka“ J. M. Chmielewska. 

 Be jau minėtų užsiėmimų, kviečiame įvairius žmones (tėvus, močiutes, senelius, 
kitus garsius žmones) skaityti pasakas ir eilėraščius vaikams, visi mokytojai kasdien  
vaikams pristato knygas, skaito, pasakoja ir deklamuoja eilėraščius 

 Minėtus užsiėmimus vedantys mokytojai sistemingai tobulina savo 
kompetencijas ir įgūdžius, dalyvaudami įvairiuose mokymuose ir seminaruose: 

1)  „Po co komu baśnie? - Kam skirta pasaka? “; 

2)  Zofijos ir Zbigniewo Wójcikų „Zabawa w teatr - teatro linksmybės“; 

3) „Literatura bawi, uczy, wychowuje - Literatūra linksmina, moko, ugdo“. 

Dalyvaudamas projekte, mūsų darželis užmezgs bendradarbiavimą su kitomis 
įstaigomis, organizacijomis, keisis turtinga patirtimi, patobulins su vaikais dirbančių 
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žmonių kompetencijas ir praturtins auklėjimo, ugdymo  procesą naujais kūrybiniais 
sprendimais. 

          Vaikai: 
             ●   gauna galimybę smagiai praleisti laiką ir dalyvauti kūrybinėje veikloje, 
             ●   įgis naujų žinių, įgūdžių ir patirties, užkirs kelią vaikų priklausomybei nuo 
televizoriaus, kompiuterio, planšetinių kompiuterių, kompiuterinių žaidimų, tobulins 
kalbos įgūdžius, ugdys atmintį, vaizduotę, dėmesio koncentraciją, abstraktų ir loginį 
mąstymą, 
            ●   išmoks valdyti savo emocijas, 
            ●   išmoks tylos būdų, sustiprės jų vertės jausmas, užmegs ir sustiprins ryšius su 
kitais vaikais, mokytojais ir tėvais, 
            ●   parodys labiau pageidaujamą elgesį, 
            ●   mielai ir noriai domėsis literatūra. 
           Mokytojai: 

            ●  patobulins savo darbą dalyvaudami įvairiuose seminaruose, 

            ●  keisis savo patirtimi, 

            ●  pareklamuos vaikų darželius visuomenėje. 

           Darželis: 

● praturtins ir patobulins savo  darbą skaitymo kompetencijų srityje, 

● gerins darbo kokybę, 

● pritrauks naujų partnerių ir sąjungininkų, 

●  gerins vaikų ir mokytojų mobilumą, sukuriant galimybę plėtoti pagrindinius 
gebėjimus: kalbinius ir socialinius. 

ES bendrai finansuojami projektai, įgyvendinti per pastaruosius 3 metus: 

Program UE Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 

Year 2017 

Project identification number RPWM. 02.01.00-28-0114/16-01 

Name of applicant / beneficiary Gmina Miejska Giżycko 

 


