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Savivaldybės vaikų 
darželis Nr. 4



Mūsų darželis įsikūręs laisvų rinkimų dvaro XXX-ųjų metinių 
centre, Królowej Jadwigi ir Wodociągowa gatvių sankirtoje



PM 4 (Przedszkole Miejskie lit. "Savivaldybės darželis")

Vaikų darželyje yra 8 grupės, kuriose mokosi 3-6 metų amžiaus vaikai.
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Taip pat turime vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 
švietimo poreikius. Teikiant psichologinę ir pedagoginę 
pagalbą, veikia daugybė interesų grupių ir terapinių 
užsiėmimų.



Ikimokyklinio ugdymo 
pasiūlymas



PM 4 - Ikimokyklinio ugdymo pasiūlymas 

        
                      

                     "Rožinės žąsies" teatro grupė buvo įkurta vaikų darželyje 2005 
m. Užsiėmimus lanko vyresni 5-6 metų vaikai. Užsiėmimai vyksta du kartus 
per savaitę. Mažieji menininkai aktyviai dalyvauja daugelyje darželio renginių 
ir lauke, kur pristato savo įgūdžius. spektakliuose ir pastatymuose. Esame 
ikimokyklinės teatro peržiūros "Užuolaida aukštyn" organizatoriai.



PM 4 - Ikimokyklinio ugdymo pasiūlymas  

   "Knygų drugelių" klubas. 
Kartą per savaitę vyksta skaitymo pamokos šešiamečiams. Užsiėmimų metu vaikai 
ugdosi skaitymo įpročius, lavina gebėjimą klausytis su supratimu, lavina dėmesio 
koncentraciją, plečia savo žinias apie pasaulį, patiria įdomių nuotykių kartu su 
knygų personažais, mokosi mąstyti ir ugdo moralines vertybes. Ikimokyklinukai 
mokosi spręsti problemas ir konfliktus neagresyviai.



PM 4 - Ikimokyklinio ugdymo pasiūlymas  
        
       
                    „"Baju Baj"  Mažojo klausytojo pasakų ir eilėraščių klubas 
3-4 metų vaikams. Klubo tikslai: ugdyti susidomėjimą knygomis; susipažinti su vaikų 
literatūra - eilėraščiais, pasakomis ir padavimais; ugdyti moralines vertybes; formuoti 
pagarbos knygai jausmą, lavinti kalbą, atmintį ir vaizduotę; užmegzti ryšį tarp 
suaugusiojo ir vaiko; pateikti įspūdžius apie tai, ko vaikai klausosi. vizualizuoti 
klausomų kūrinių įspūdžius; supažindinti tėvus su garsinio skaitymo vaikams namuose 
verte. 



PM 4 - Ikimokyklinio ugdymo pasiūlymas  

                               "Super4" šokių grupės tikslas - patenkinti judėjimo ir 
atsipalaidavimo poreikį, ugdyti savo kūno suvokimą ir skatinti kūrybiškumą. 
Užsiėmimų metu 5-6 metų vaikai įgyja gebėjimą atlikti pagrindinius žingsnelius ir 
figūras (liaudies ir disko šokius), lavina ritmo pojūtį, klausą ir judesių sklandumą, taip 
pat ugdo įprotį aktyviai leisti laisvalaikį. Savo pasirodymais šokių grupė papuošia 
daugelį ikimokyklinio ugdymo įstaigų renginių ir populiarina mokyklą vietinėje 
aplinkoje. vietos aplinkoje.



PM 4 - Ikimokyklinio ugdymo pasiūlymas  

                     "Meno klubas" per įvairius meninius užsiėmimus ugdo vaikų 
talentus, meninius interesus ir įgimtus kūrybinius gebėjimus.



PM 4 - Ikimokyklinio ugdymo pasiūlymas 

                     2017/2018 mokslo metais mūsų ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoje pradėjo veikti stalo žaidimų klubas. Leisdami laiką kartu vaikai 
ugdo tarpusavio bendravimo įgūdžius, mokosi laikytis taisyklių, numatyti ir 
priimti sprendimus. Mūsų užsiėmimų tikslas - ugdyti pomėgius, populiarinti 
stalo žaidimus tarp vaikų ir tėvų, integruoti vaikus ir suaugusiuosius, lavinti 
atmintį ir loginį mąstymą, tobulinti matematinius įgūdžius.



PM 4 - Ikimokyklinio ugdymo pasiūlymas 

                         "Daisy" deklamavimo ratas 
Užsiėmimus lanko vyresnio amžiaus vaikai. Dalyvaudami užsiėmimuose vaikai 
lavina deklamavimo įgūdžius. Jie kalba sklandžiai, pritaikydami balso toną prie 
situacijos. Jie naudoja mimiką, gestus ir judesius. Jie žino, kaip elgtis per oficialius 
pasirodymus vaikų darželyje ar kitose įstaigose. Ši veikla daro teigiamą įtaką vaikų 
asmenybei ir jų kovai su scenos baime. Vaikai susipažįsta su vaikų literatūros 
vertybe ir džiaugiasi, kad publika teigiamai vertina jų talentą



PM 4 - Ikimokyklinio ugdymo pasiūlymas  

                        Gimnastikos klubas 
Vaikai lanko užsiėmimus du kartus per savaitę. Mažieji sportininkai aktyviai 
dalyvauja fizinėje veikloje. Svarbų vaidmenį atlieka žaidimai ir pratimai, nes 
jie padeda išlaikyti taisyklingą laikyseną ir stiprina vaikų fizinį atsparumą. 
Per žaidimus ir judesio pratimus vaikai įveikia sunkumus ir taip stiprina 
pasitikėjimą savimi.



PM 4 - Ikimokyklinio ugdymo pasiūlymas  

                     Gamtos pažinimo būrelis 4-5 metų vaikams. 
Rato tikslas - ugdyti vaikų požiūrį į pagarbą gamtai ir išmintingą jos išteklių 
naudojimą, pažinti savo artimiausią aplinką, priartinti aplinkosaugos 
sampratą, pažinti gamtą empirinio gamtos reiškinių tyrimo metodu. 
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PM 4 - Ikimokyklinio ugdymo pasiūlymas  

                 Meno ir technikos klubas "Žaidžiame su origami".
Šio būrelio tikslas - išmokti popieriaus lankstymo meno, pagerinti regimąją atmintį ir 
erdvinę vaizduotę. Užsiėmimų metu ikimokyklinukai lavina rankų miklumą, lavina 
akies ir rankos koordinaciją ir dėmesio koncentraciją. Vaikai skatina savo veiklą, 
lavina estetikos jausmą, kreipia dėmesį į savo darbų tikslumą ir preciziškumą. Jie 
mokosi bendradarbiauti komandoje



PM 4 - Ikimokyklinio ugdymo pasiūlymas 

                                 Psichologinė ir pedagoginė pagalba.

Teikiant psichologinę ir pedagoginę pagalbą, darželyje siūloma ši ugdomoji ir 
terapinė veikla
- logopediniai užsiėmimai
- pedagoginės terapijos užsiėmimai
- išlyginamosios klasės
- oligofrenopedagoginės klasės 
- sensorinės integracijos terapinės klasės



PM 4 - Ikimokyklinio ugdymo pasiūlymas 

Pedagoginės inovacijos

Naujovė "Linksma pramoga su skaitymu" 3-4 metų vaikų grupėje vykdoma nuo 2016 
m. lapkričio mėn. ir bus įgyvendinama šioje grupėje trejus metus. 

Naujovę sukūrė ir jai vadovauja grupės mokytoja magistrė Dorota Łychacz. Jis 
paremtas Irenos Majchrzak metodu "Vaiko supažindinimas su rašymo pasauliu" ir 
Glen Doman metodu. Dalyvaudami šioje naujovėje vaikai gaus šią naudą: 

 Mokymasis skaityti žaidžiant kiekvienam vaikui tinkamu tempu. 

 Skaitymo mokymasis paskirstomas laike.

 Įgyti naujų žinių, įgūdžių ir patirties.

 Dalyvavimas kūrybiniuose žaidimuose.

 Mokymasis skaityti suprantamai be streso.

 Individualus požiūris į kiekvieną grupės vaiką.

 Vaikų džiaugsmas ir pasitenkinimas pasiektais

  tikslais labai skatina juos ir toliau dirbti efektyviau.

 Geresnis vaiko paruošimas mokyklinėms pareigoms.



Pedagoginės inovacijos

Inovacija "Aš esu kodavimo meistras" vykdoma vaikų grupėje 
6 metų amžiaus, kurie lanko stalo žaidimų klubą. Naujovei vadovauja mokytojos 
Małgorzata Rajek ir Agnieszka Szafranowicz.

Šios naujovės tikslas - plėtoti žinias apie pasaulį skatinant su programavimu ir 
kodavimu susijusius interesus.

Naujovės teikiama nauda vaikams:
loginio mąstymo įgūdžių ugdymas.
Problemų sprendimo, analitinio mąstymo, priežasties - pasekmės mąstymo 

įgūdžių ugdymas.
Padidėjęs savarankiškumas ir kūrybiškumas.
Bendradarbiavimo grupėje įgūdžių ugdymas.
Didėjantis susidomėjimas kodavimu ir programavimu.
    

PM 4 - Ikimokyklinio ugdymo pasiūlymas 



PM 4 - Ikimokyklinio ugdymo pasiūlymas 

                 
Švietimo veiksmai ir projektai

Daugelį metų dalyvavome šiuose švietimo projektuose ir akcijose:

"Mokykla prisimena"
"Visa Lenkija skaito vaikams"
"Kelias su klase"
"Groso kalnas"
"Geriausi klijai"
"Vaikai moko tėvus"
"Valgau sveikiau ir žinau daugiau"

Akcje i projekty 
edukacyjne

Švietimo veiksmai 
ir projektai



Savo darželyje vykdome įvairias akcijas, konkursus ir programas, 
susijusias su ekologiniu ugdymu".
1)"Mes renkame baterijas" - antroji vieta "Biosystem S.A." organizuotame 

nacionaliniame konkurse už toną surinktų baterijų;

2)"Medis už makulatūrą" - akcija, organizuojama bendradarbiaujant su 
Gižycko miškų komisija;

3)"Mes rūšiuojame atliekas" - ekologinės dirbtuvės bendradarbiaujant su 
Mazūrijos tarpkomunaline atliekų tvarkymo asociacija;

4)"Medinukas Pūkuotukas - gamtos draugai";

5)"Gėlės vaikų darželių gėlynams";

6)"Suteikite antrą gyvenimą atliekoms" bendradarbiaujant su "Didžiųjų 
Mozūrų ežerų apsaugos fondu" Gižycko mieste;

7)"Iš kur atsiranda ekologiški produktai?" bendradarbiaujant su Gižycko 
rajono sanitarijos ir epidemiologijos stotimi Epidemiologinė stotis Gižycko 
mieste.

8) 

    

PM 4 - Ikimokyklinio ugdymo pasiūlymas  



        Projektas "Bendrieji gebėjimai - išradingi ikimokyklinukai".
Projektas pagerino ikimokyklinio ugdymo kokybę. Vykdant projektą 
darželio sode buvo įrengtos gamtos stotelės.



   "Kas yra žolėje"

Įsigyti vabzdžių 
nameliai, pasodinti 
vabzdžius viliojantys 
augalai, kad vaikai 
galėtų iš arti stebėti 
drugelius, bites.

PM 4 –Projektas "Pagrindinės kompetencijos"



Drugelių veisimas



"Jos kvepia ir džiugina."
             Nupirkus ir 
pasodinus daug 
gėlių sodinukų ir 
gazonų aplink 
ikimokyklinio 
ugdymo įstaigą, 
buvo sukurti gėlynai, 
kurie papuošė įėjimą 
į ikimokyklinio 
ugdymo įstaigą. 

PM 4 –Projektas "Pagrindinės kompetencijos"



PM 4 –Projektas "Pagrindinės kompetencijos"



                      Darželio 
sode įrengtos 
paukščių lesyklėlės, 
kurių dėka vaikai turi 
galimybę stebėti 
mūsų sparnuotus 
draugus įvairiais 
metų laikais, o žiemą 
juos maitinti. 

PM 4 –Projektas "Pagrindinės kompetencijos"

"Sparnuoti draugai"



                Gavus 
dotaciją iš Didžiosios 
Mozūrijos ežerų 
fondo, darželyje 
buvo įrengtas 
sensorinis sodas. 
Čia buvo pasodinta 
augalų ir įrengtas 
takas, skirtas 
sensorinės 
integracijos 
užsiėmimams. Sodą 
dažnai lanko vaikai.

PM 4 –Projektas "Pagrindinės kompetencijos"

    "Aš tyrinėju pasaulį savo pojūčiais"



Judrieji žaidimai sensoriniame sode

PM 4 –Projektas "Pagrindinės kompetencijos"



          Medžiai, 
augantys medelyno 
sode, taip pat 
naudojami stebėti 
gamtą įvairiais metų 
laikais.

PM 4 –Projektas "Pagrindinės kompetencijos"

      "Miškas vaikų darželyje"



Medelių 
sodinimas 

vaikų darželio 
sode.



Vaikai stebi darželio sode 
augančius medžius.



Įgyvendinant projektą 
buvo modernizuotas 
ikimokyklinio ugdymo 
įstaigos atriumas, 
kuriame vaikai atlieka 
žemės darbus, 
ruošdamiesi sėti 
daržoves ir 
prieskonines žoleles į 
įkurtą herbariumą. Iš 
augalų, kurie augs 
šiame herbariume, jie 
gamina sveikus 
patiekalus.

PM 4 –Projektas "Pagrindinės kompetencijos"

      "Sveikas maistas"



PM 4 - "Sidabrinis lauras
Olštyno vaivadijos aplinkos apsaugos ir vandentvarkos fondo 
organizuotame konkurse "Didžiųjų Mozūrų ežerų krašto ekoįmonė 2019" 
už savo ekologinius darbus gavome "Sidabrinės laurės" apdovanojimą 
kategorijoje "Eko- mokykla".



Dėkojame už dėmesį
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