
 „Drugelių“ grupės vaikų gyvenimo spalvos  

 
 Šiais mokslo metais sėkmingai įgyvendiname įstaigos ugdymo programą ,,Mano pasaulis‘‘. 

Daug dėmesio skiriame vaikų saviraiškai, kūrybiškumui, saugumui bei sveikatai. „Drugelių“ grupė 

vykdo sveikatingumo programą ,,Judėjimas-sveikata‘‘ bei projektą ,,Būk kelyje saugus‘‘. 

 Rugsėjis – naujas žingsnis, vedantis vaiką į naują ieškojimų ir atradimų pasaulį. Paminėjome 

mokslo ir  žinių dieną šokiais, dainelėmis, žaidimais ir vaidinimais. Kiekvieną mėnesį aktyviai 

dalyvaujame sveikatingumo dienoje, kuri vyksta paskutinį mėnesio ketvirtadienį.  

 Judrieji žaidimai labai vertinami bendram vaiko lavinimui: ugdo pagrindinių judesių (ėjimo, 

bėgimo, šuolio, metimų, daiktų nešiojimo ir kt.) motorinius įgūdžius, tobulina judesių koordinaciją, 

grūdina organizmą. Todėl pradinės mokyklos stadione suorganizavau visų darželio grupių vaikučiams 

sveikatingumo dieną „Judrieji žaidimai kieme“.  Judriuosius žaidimus parinkau atsižvelgiant į vaikų 

amžių, interesus, norus, nuotaikas. Ši sveikatingumo diena suteikė vaikams daug teigiamų emocijų, 

skatino pasitikėti savo jėgomis, vaikai džiaugėsi savo ir draugų laimėjimais įvairiose estafetėse. 

 

   
 

     

  

 



             

 

       
  

 

 

             

 

 

 



            Spalio mėnesį  daug džiugių emocijų suteikė į  rudenėlio  šventę atvykę dailininkas ir dėdė 

rudenėlis. Jie spalvino įvairiomis spalvomis klevo medelį. Vaikai  šventės metu ugdėsi draugiškumą, 

dėmesingumą, meilę gamtai, pagarbą vyresniam žmogui. Vaikai dainavo daineles apie rudenį, minė 

mįsles apie daržoves ir vaisius. Šventėje dalyvavo tėveliai, jie gamino rudenines kompozicijas 

parodėlei „Rudens išdaigos“ .Grupėse vyko vaisių ragautuvės. Vaikučiai labai laukė spalviukų dienos. 

Šią dieną jie pasipuošė įvairių spalvų drabužėliais, atitinkančiais vaisiaus ar daržovės spalvas, žaidė 

įvairius žaidimus. 

      
 

 

       

 Vaiko gyvybė ir sveikata – neįkainuojamas turtas. Gausėja transporto priemonių gatvėse ir 

keliuose, įvyksta daug eismo nelaimių, nukenčia vaikai ir jų skaičius didėja. Todėl vykdant projektą 

,,Būk kelyje saugus“, išsikėlėme tikslą – supažindinti vaikus su saugaus eismo ugdymo pradmenimis. 

Nuo pat mažens vaikams būtina įskiepyti supratimą apie tinkamą elgesį kelyje ir atsakomybę už savo 

veiksmus. Lapkričio 11 d. paminėjome atšvaitų dieną. Daug vaikučių seka mano pavyzdžiu, nešiodami   

ant striukių atšvaitus. Vaikams tekę darželyje stebėti filmukus apie saugų elgesį kelyje, apie policininką 

Amsį. Grupėje turime ryškiaspalvių liemenių su šviesą atspindinčiais elementais. Todėl einame į 

ekskursijas vilkėdami  jomis. Vaikai labai laukia ekskursijos į Trakų rajono policijos komisariatą, kuri   

įvyks artimiausiu laiku.    

                 ,,Drugeliai“ džiaugiasi kiekvienos dienos atradimais ir su kiekviena diena tampa 

išradingesni, kūrybiškesni. 

 

 Auklėtoja Rasa Bazilevičienė 

 



         
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 
 

 


