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NIJOLĖ PETRAITIENĖ 

Kauno menų darželis ETIUDAS



 Ikimokyklinis amžius yra lemtingas laikotarpis 

estetiniams jausmams ugdyti, suformuoti 

tinkamus sveikos gyvensenos įgūdžius.

 Vaikų ugdymą pradedame nuo tinkamų 

higienos įgūdžių formavimo ir dalyvavimo 

projekte Kauno vaikai šypsosi.



ŠVARIOS RANKYTĖS, SVEIKI DANTUKAI



 Integruotos veiklos skirtos pažinti ir ragauti 

vaisius ir daržoves, tapatinti su spalvomis, 

dydžiais ir formomis.

 Vykdome projektines savaites, susietas su 

meniniu ir estetiniu ugdymu. Projektas “Spalvų 

savaitė” atspindinti sveikos mitybos aspektus.







 Meninis kūrybiškumas tampa priemone, 

skatinančia sveikos mitybos puoselėjimo  

principus, įgyvendinant neįprastas veiklas, 

kurių idėjos kyla vaikų vaizduotėje.

 Puoselėjant vaikų sveikatą ir skatinant 

mažuosius valgyti daugiau vaisių ir daržovių, 

gimė projektas “Spalvų savaitė”.



GELTONOJI SAVAITĖ



RAUDONOJI SAVAITĖ



ŽALIOJI SAVAITĖ



 Darželyje vyksta buitinių atliekų rūšiavimas, 

antrinių žaliavų rinkimo akcijos. Priemonių ir 

žaislų iš antrinių žaliavų gamyba tampa aktyvia 

vaikų kūrybine veikla. Vienas iš pagrindinių 

ekologinio ugdymo tikslų – parodyti vaikui, kad 

iš paprasčiausių atliekų galima sukurti žaislą, 

metodinę priemonę ar kitokį ilgalaikio 

naudojimo daiktą. 





 Tėvų ir ikimokyklinės įstaigos pedagogų 

bendradarbiavimas – viena pagrindinių sąlygų, 

nulemiančių vaikų ugdymosi sėkmę.

 Siekiant ekologinio ir meninio ugdymo 

tęstinumo, labai svarbus tėvų švietimas. Tai 

įvairūs bendravimo ir bendradarbiavimo su 

tėvais būdai: pokalbiai, paskaitos, šventės, 

ekologiniai žaidimai.





 Labai svarbu yra išmokyti vaiką mylėti, saugoti, 

suprasti gamtą ir jos reiškinius. Fizinis 

aktyvumas gryname lauke ikimokykliniame 

amžiuje yra efektyvus, kai jis sąveikauja su 

sveikatinimusi ir grūdinimusi. Tokios veiklos 

siejamos su menine raiška, tyrinėjimais, 

bandymais, išryškinant gamtos estetines 

savybes.



ŽAIDIMAI LINIJA, SPALVA IR FORMA



LEDO, SPALVOS IR FORMOS BANDYMAI



 Fizinis ir tikslinis vaikų aktyvumas atsispindi 

kasdieninėje veikloje, rytmečiuose, šventėse. 

Vaikai atlieka įvairius fizinius pratimus, 

aptarimų metu tyrinėja spalvas ir formas.





 Organizuojami projekai, skirti vaikų sveikos 

gyvensenos ugdymui. Į juos noriai įsitraukia ir 

tėvai, ir kiti įstaigos bendruomenės nariai. 

 Integruotose veiklose puoselėju vaikų meninio 

suvokimo, ekologinio sąmoningumo pradmenis.



 Projekto dalys - sulčių spaudimo ir ragavimo 

savaitė, vaisių ir daržovių spalvų savaitė, 

tapymo daržovių ir vaisių sultimis savaitė.

 Į ekologiškų maišelių iš antrinių žaliavų 

gamybą įtraukiami tėvai.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


