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ĮŽANGA

Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis siekia būti šiuolaikine ugdymo įstaiga, kuriai būdingos įvairios veiklos 

strategijos. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis principais, maksimaliai atitinkančiais vaiko 

pasaulėjautą, gebėjimus bei pasirinkimą. Mokytojai, siekdami ugdymo procesą padaryti įdomesnį ir patrauklesnį, 
taiko ne tik įvairius aktyvius ugdymo metodus, skatinančius kūrybinį mąstymą, bet ir parenka bei sukuria 

aplinkas, skatinančias jų tyrinėjimą ir ugdymąsi. Šio projekto metu išnaudojome ugdymo aplinkų ir erdvių, tokių
kaip: Maišiagalos biblioteka, Maišiagalos kun. prelato Juzefo Obrembskio muziejus, Maišiagalos tradicinių amatų
centras, Kernavės archeologijos muziejus ir kt., teikiamas galimybes. Dalyvaudami projekte ,,Kūrybiškas vaikų
ugdymo aplinkų ir erdvių panaudojimas” ugdytiniai patyrė daug emocijų, kadangi ugdymas buvo organizuojamas 

ne tik lopšelio-darželio aplinkoje, bet ir už jo ribų, kas skatino vaikų iniciatyvumą, kūrybiškumą ir pasitikėjimą 

savimi.

Maloniai kviečiame susipažinti su šio projekto akimirkomis!



MAIŠIAGALOS BIBLIOTEKOJE...

Biblioteka – tai atvira, jauki, patraukli vieša erdvė, kurioje mokytojai ir ugdytiniai gali prasmingai 

praleisti laiką, skirtą ugdymuisi, pajusti ir plėtoti bendravimo ryšius, surasti ne tik reikalingos 

informacijos, bet ir artimiau susipažinti su knygų pasauliu. Todėl 2019 m. gruodžio 12 dieną 

Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai lydimi mokytojų keliavo į Maišiagalos miestelyje 

įsikūrusią biblioteką susipažinti su bibliotekos erdvėmis, taisyklėmis ir knygų pasiūla. Išsirinkę dvi 

knygeles ir grupėje perskaitę, vaikai vėliau jas grąžino, kad galėtų jomis pasinaudoti ir kiti jaunieji 

skaitytojai.



MAIŠIAGALOS KUNIGO PRELATO JUZEFO  
OBREMBSKIO MUZIEJUJE...

• 2019 m. spalio 29 d. Maišiagalos kun. Prelato 

Juzefo Obrembskio muziejuje ugdytiniai dalyvavo 

netradiciniame užsiėmime tema ,,Visų šventųjų
šventė”. Pasitelkiant muziejuje įrengtą 

interaktyvų stalą, turėjo galimybę pažinti kelis 

šventuosius, kurie globoja vaikus ir jaunimą, mūsų
šeimas, gyvenvietes ir yra paskelbti gailestingumo 

globėjais. Persirengę šventaisiais, vaikai linksmai 

žaidė ir šoko – taip sukūrė tikrąją Visų Šventųjų
šventę.

• 2019 m. gruodžio 18 d. Maišiagalos kun. Prelato 
Juzefo Obrembskio muziejuje skambant advento 
muzikai ugdytiniams vyko kalėdinių meduolių
dekoravimo edukacija.



KERNAVĖS ARCHEOLOGIJOS
MUZIEJUJE...

• 2019 m. spalio 15 d. ugdytiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime Kernavės archeologijos muziejuje, 

kur žaidimų pagalba keliavo į tolimą praeitį ir sužinojo, kaip žmonės gyveno gamtos prieglobstyje –

virė sriubą odiniame puode, medžiojo, statėsi būstą bei rengėsi.



EDUKACIJA KERNAVĖJE SU 
SKULPTORIUMI HENRIKU ORAKAUSKU...

2019 m. spalio 15 d. Kernavėje gyvenantis skulptorius Henrikas Orakauskas parodė vaikams savo 

skulptūras, papasakojo, iš ko jos pagamintos. Mažiesiems keliautojams patiko interaktyvios 
skulptūros, kuriomis galima važinėti, pamaitinti spalvotais kamuoliukais ar patogiai pasėdėti. 
Vaikai smagiai žaidė skulptoriaus sugalvotus judriuosius žaidimus, galvojo jiems pavadinimus.



MAIŠIAGALOS TRADICINIŲ AMATŲ
CENTRE...

• Maišiagalos tradicinių amatų centras – tai erdvė, kurioje pastaruoju metu ne tik organizuojame 

renginius, bet ir dalyvaujame įvairiuose užsiėmimuose – Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio 

ugdytiniai su tėveliais 2019 m. lapkričio 30 dieną čia pynėAdvento vainikus.  Advento vainikų
pynimas netradicinėje erdvėje sukūrė edukacijos dalyviams ypatingą šventinę nuotaiką.



LOPŠELIO-DARŽELIO GRUPĖS VIRSDAVO KULINARIJOS 
ERDVĖMIS...



LOPŠELIO-DARŽELIO SALĖ VIRSDAVO 
TEATRU...

• Svečiuose Meškutis Benas;

• Spektakl ,,Piracka wyspa”;

• Spektakl ,,Sierotka Marysieńka”.



APIBENDRINIMAS

• Labai džiaugiamės galėdami dalyvauti šiame projekte ir kitiems savo pavyzdžiu parodyti, kad įmanoma 

organizuoti vaikams patrauklų ugdymą ne tik lopšelio-darželio patalpose, bet ir už jo ribų. Projekto 

vykdymo metu pastebėjome, kad netradicinėje aplinkoje vaikai geriau jaučiasi, tyrinėja ir kuria. 


