ĮDOMIAI GYVENAME ,,NAMINUKŲ“ GRUPĖJE
Priešmokyklinę „Naminukų“ grupę lanko 20 vaikų: 12 mergaičių ir 8 berniukai.
Nuo 2014 metų lopšelis-darželis ,,Eglutė“ dalyvauja Erazmus+ projekte, kurio tema yra ,,Forest
fairy” (,,Miško pasaka”). Tuo tikslu su vaikais daug kalbamės apie mišką ir jo naudą. Kad vaikams
būtų smagiau, ugdomąsias veiklas perkeliame ir į netradicinę aplinką – mišką ar darželio kiemą.
Netoli darželio esančiame šile, kartu su kitos priešmokyklinės grupės vaikais, žaidėme žaidimus,
rinkome gamtinę medžiagą darbeliams.

Vaikai pasidarę medžių lapų karūnas darželio kieme ,,Sodino mišką“. Į dėžutę pylė žemių,
dėjo įvairių medžių vaisių, lapų, šakelių. Rezultatų lauksime iki pavasario 
Žaidimai su lapais.

Iš gamtinės medžiagos vaikai darė įvairius darbelius: ežiukus, medžius, štampavo
įvairiaspalvius medžio lapus. Darbelius konkursui išsiuntėme į vaikų žurnaliuką ,,Penki“. Tikimės
prizo 

Mūsų grupės vaikai kartu su ,,Nykštukų“ grupės vaikais dalyvauja projekte ,,Metų ratu su
knyga“. Tuo tikslu 2014 m. spalio 1 dieną mūsų grupėse lankėsi darbuotojos iš vaikų bibliotekos,
kurios vaikams skaitė labai įdomią knygelę apie dramblį (David Mckee ,,Emeris“). Vaikai spalvino,
puošė savo drambliukus ir darė kolektyvinį darbą - ,,Didžiulis spalvotas dramblys“.

2014 m. spalio 10 dieną su kitomis priešmokyklinėmis grupėmis buvome Anykščiuose
Arklio muziejuje. Vaikai dalyvavo edukacinėje duonos kepimo programoje „Duonelė kasdieninė“.
Vaikai patys prisilietė prie senolių šventenybės – kiekvienas savo rankomis suformavo duonos
kepalėlį ir išspaudė kryžių - laiminimo ženklą. Stebėjo, kaip darbuojasi audėja, kalvis. (Straipsnis
išspausdintas ,,Ukmergės žinios“ 2014 m. spalio 21 d. laikraštyje bei patalpintas internetiniame
tinklalapyje www.vilkmerge.lt)

2014 m. spalio 31 d. su vaikais lankėmės ,,Šilo“ pagrindinės mokyklos bibliotekoje.
Vaikai klausėsi bibliotekininkės pasakojimo apie knygeles, kas jas skaito, kada knygelė ,,verkia“.

Ugdomoji veikla praturtinta savarankiškais vaikų darbais: spaudė ,,vitaminų sultis“,
gamino varškę, lygino pirktą iš parduotuvės ir padarytą pačių. Ragavo.

Lopšelis-darželis ,,Eglutė“ taip pat dalyvauja projekte (2014 m. spalio mėn. - 2015 m.
vasario mėn.) ,,Darni mokykla“, kurio metu vaikai sužinos kaip gaminama elektra, jos nauda
žmogui, kaip reikia rūšiuoti atliekas.
Šiame projekte dalyvauja ne tik ugdytiniai, bet ir visa lopšelio-darželio bendruomenė bei
ugdytinių tėvai. Projekto įgyvendinimui yra sukurtas ,,Darnios mokyklos“ kūrimo kampanijos
planas.
2014 m. lapkričio 4 dieną priešmokyklinių grupių vaikai vyko į Kavarską prie
hidroelektrinės ir prie Mūšos tvenkinio.

Visus šiuos mokslo metus mūsų grupė aktyviai bendradarbiauja su Visuomenės sveikatos
priežiūros specialiste Dalia Butiškiene. Penktadieniais vyksta ,,Sveikos gyvensenos būrelis“. Jo

metu buvome mankštintis prie ,,Šilo“ mokyklos esančių treniruoklių, vaikai, kartu su specialiste
bėgo ratu mokyklos stadione, gryname ore darė mankštą ir kvėpavimo pratimus, sėmėsi energijos iš
medžių (Medžių terapija).
Grupėje kalbamės apie sveiką maistą, tvarką namuose, savo jausmus.

Grupėje vaikai iš turimų įvairių medžiagų: kaladėlių ir kt. dėlioja raideles, su kuriomis jau
susipažino, jas atvaizduoja savo kūnais.
Atlieka įvairius bandymus ir eksperimentus.

Vaikai piešė piešinius apie futbolą, Kajus Ivanauskas gavo padėką.

2014 m. spalio 13-17 dienomis vyko ,,Sveikatingumo pertraukų savaitė“. Jos metu vaikai
lankstė laivelius, kuriuos kartu su linkėjimais ,,plukdė“ savo grupės draugams, auklėtojams.

PLAKATAS KONKURSUI ,,MAISTAS VISIEMS“
Kadangi ,,Naminukų“ grupės priešmokyklinukai nuo mažens domisi sveika mityba ir
gyvensena, nusprendėme sudalyvauti ,,Globalaus švietimo savaitėje 2014“ , sukurti plakatą ir
dalyvauti skelbiamame konkurse ,,Maistas visiems“. Vaikai sukūrė sveiko maisto plakatą
,,Sveiko maisto piramidė“. Šiam darbui atlikti panaudojo parduotuvių reklaminius lankstinukus.
Juose ieškojo maisto produktų paveikslėlių ir išsikirpę, klijavo į ,,maisto piramidę“. Vaikai įvardijo,
kad pats sveikiausias gėrimas – vanduo, todėl plakato apačioje nupiešė stiklines su vandeniu. Taip
pat ugdytiniai atkreipė dėmesį, kad tie produktai, kurie patys skaniausi, t.y. saldainiai, šokoladai –
nesveikiausi.
Ugdomųjų veiklų metu kartu su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste vaikai
kalbėjosi apie sveikus ir nesveikus maisto produktus. Laisvalaikiu vaikai žaidė stalo žaidimą
,,Sveikas maistas“.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sandra Kristutienė

