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Ateities mokyklą vaizduojamės, kaip tam tikrą
visuomenės dalelę − bendriją, kurią sudaro vaikai,
pedagogai ir tėvai. Jų bendras tikslas − brandinti jauną
žmogų, atverti jam tobulėjimo kelius. To pasiekti
neįmanoma, jei netikime, kad kiekvienas gali ir privalo
tobulėti.

Meilė Lukšienė



Lopšelyje-darželyje veikia 10 ikimokyklinio
ugdymo grupių. Ugdomi 187 vaikai iš miestelio ir
aplinkinių kaimų. Jiems teikiamos ikimokyklinio
ugdymo paslaugos. Įstaigą lanko 9 specialiųjų
ugdymosi poreikių ir 76 kalbos bei kitų kalbėjimo
sutrikimų turintys vaikai. Jiems teikiama logopedo
ir specialiojo pedagogo pagalba.



Lopšelyje-darželyje siekiame vaikams sukurti jaukią,
saugią, estetinę, funkcionalią ir jų amžiui pritaikytą
ugdymo(si) aplinką. Siekiame padėti šeimai puoselėti visas
vaiko galias (fizines, emocines, intelektualines, valios ir kt.),
todėl lopšelio-darželio grupių aplinkose įrengtos atskiros
erdvės vaikų grupėms ir individualiai veiklai. Visos vaikams
reikalingos priemonės yra matomos ir lengvai prieinamos.
Vaikai visada turi galimybę rasti tai, ko reikia jų
sumanymams, tyrinėjimams realizuoti, žaidimams ir poilsiui.
Sudarome tinkamas sąlygas taikyti įvairius tradicinius ir
netradicinius metodus, šiuolaikines informacines
komunikacines technologijas, sumaniai išnaudoti ne tik
vidinę, bet ir išorinę įstaigos aplinką.



2016–2017 m. m. buvo kryptingai vykdomas svetingos įstaigos
aplinkos ir modernių edukacinių erdvių kūrimas. Sukurta aplinka
optimaliai tenkina pažintinę, kalbinę, socialinę, emocinę, fizinę vaiko
brandą, yra estetiška, patraukli, saugi, kupina spalvų, laiduojanti vaiko
ir suaugusiojo bendravimą ir bendradarbiavimą, funkcionali ir
pritaikyta jų amžiui. Vaikų aktyviam judėjimui Derceklių skyriuje
įrengėme žaidimų aikšteles, sportui skirtas erdves. Ypatingą dėmesį
skiriame sveikatingumo projektų įgyvendinimui, dalyvavimui akcijose
ir programose. Pritaikius edukacines erdves įstaigoje vyko sporto
šventė „Sveikatos takeliu – kartu su tėveliu“, kurios metu naudojome
sveikatingumo takelį „Žingsneliu į sveikatos šalį“. 2016 m.
dalyvavome „Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių
apžiūroje-konkurse“. Pelnėme Klaipėdos r. savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus „Už kūrybingą vaikų veiklą
skatinančios aplinkos sukūrimą“ ir Priekulės m. Seniūnijos „Už grožio
puoselėjimą ir pavyzdingai prižiūrimą įstaigos teritoriją“ padėkos
raštus.



2016 metais išnuomotas 412,39 m² pastatas Derceklių k. ir
prijungtas prie lopšelio-darželio. Nuomojamuose Derceklių
skyriaus patalpose veikia 3 grupės, kuriose yra 1 atskiras
miegamasis. Įrengtas specialiojo pedagogo, logopedo ir
psichologo kabinetas, sporto ir meninio ugdymo salė.



Vaikams sudarytos palankios galimybės išsiskleisti individualiems 
gebėjimams ir specialiųjų poreikių realizacijai. Tobulinamas vaikų 
socialinis ir emocinis ugdymas per įvairią projektinę veiklą. 

Kasmet, rugpjūčio mėnesį, kviečiami tėvai į pirmąjį susirinkimą, 
kuriame aptariame naujai atvykusių vaikų adaptacijos laikotarpio 
įveikimo galimybes,  bendradarbiavimą su  šeima adaptacijai 
palengvinti.
Įstaigoje dirba psichologas, kuris rūpinasi vaiko psichine sveikata, 
konsultuoja, teikia psichologinę pagalbą vaikui, vaiko tėvams bei 
darbuotojams. Dalyvauja susirinkimuose, pristato  įv. medžiagą, 
veda seminarus pedagogams bei tėvams.
Pagalbą vaikams ir tėvams teikia logopedas. (nebūna patyčių dėl 
kalbos sutrikimų).
Organizuojama anketinė apklausa pedagogams „Naujai atvykusių 
vaikų adaptacija ikimokyklinėje įstaigoje“, aptariami rezultatai.



Tarptautinė prevencinė programa „Zipio draugai“ siekianti geresnės 
emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių 
sunkumų įveikimo gebėjimų.



Tarptautinė ugdymo programa „V. Šerborn vystymo judesiu 
metodas ir jo diegimas praktikoje“, kuriame dalyvauja ir 

vaikų tėvai.



„Jaunojo atleto“ programa, kurios tikslas ištisus metus
trunkančių sportinių treniruočių metu suteikti galimybę vaikams
fiziškai lavintis, patirti džiaugsmą, parodyti drąsą, dalyvauti ir
dalintis su kitais Specialiosios Olimpiados atletais savo įgūdžiais ir
draugyste.



Projektas „Kaip palengvinti vaikų perėjimą iš darželio į mokyklą“ ugdo 
aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją 

turintį vaiką, užtikrina ugdymo(si) tęstinumą.



Tarptautinis tėvų ir pedagogų projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą“ siekia
sudaryti pozityvias sąlygas vaiko kalbos ir pažintinių procesų lavinimui.



Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos
želmenėliai“ veiklos metu „Žirniukų“ grupės auklėtoja kartu su ugdytiniais ir
jų tėveliais vyko į II Girulių paplūdimį, kur dalyvavo Respublikos
ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ ir LR
sveikatos apsaugos ministerijos organizuotame projekte „Žaidžiam, šokam ir
bėgiojam – kartu su šeima sportuojam“.



Įstaigos vidinės edukacinės erdvės

Lopšelio-darželio bendrosios patalpos maksimaliai
išnaudojamos vaiko ugdymui(si), kultūros
puoselėjimui, estetiniui bendruomenės narių ugdymui.

Tiek bendrosios, tiek grupių aplinkos atitinka
higienos ir saugos reikalavimus, yra estetiškos,
įrengtos taip, kad patrauktų vaikų dėmesį ir kartu
kviestų užsiimti kūrybine veikla.



Lopšelio-darželio interjerą puošia žaismingi piešiniai, 
kurie kuria savitą darželio kultūrą, yra estetiški ir 
funkcionalūs





2018 metais laiptinėse nutapyti interjero piešiniai,
lavinantys vaikų vaizduotę, fantaziją.



Papildyta grupės edukacinė erdvė,
kviečianti vaikus užsiimti kūrybine veikla



Grupės erdvės suskirstytos veiklos kampeliais





Salės erdvė naudojama edukacijoms, seminarams, sportinei, 
muzikinei veiklai, šventėms, renginiams











*

Edukacinės erdvės grupėse



Žalieji gamtos kampeliai



Šviesos stalas



Derceklių skyriuje



Miegamosios erdvės





Įstaigos lauko edukacinės erdvės

Mūsų įstaigos lauko aplinka kuriama jau daugelį metų.
Siekiama, kad lauko erdvė atspindėtų senąją kultūrą, suteiktų
galimybę vaikams prisiliesti, žaisti su senaisias „rakandais“,
susipažintų su lietuvininkų buitimi, kalendorinėmis
šventėmis. Stebėdami veiksmingas vaikų veiklos lauke
organizavimo permainas, plėtojame lauko pedagogikos idėjas,
iš kurių itin vaikų mėgstama − daržas „Bitinėlis“.

Vienas iš įstaigos prioritetų yra stiprinti vaikų sveikatą,
žadintį jų judėjimo aktyvumą, todėl įrengėme judėjimą
skatinančius įrengimus, sveikatinimo erdves.

Lauko aplinkos kūrimas padeda sutelkti visą
bendruomenę. Manome, kad aktyviai dalyvaudami tėvai
praplečia savo suvokimą apie „lauko pedagogikos“ galimybes
ir naudą vaiko sveikatai ir ugdymuisi.



Kiekviena ugdymo grupė turi atskiras aikšteles −
žaidimo erdves



Bendruomenės renginių kiemelis



Sporto įrengimai



Lauko sodybėlė



Edukacinė erdvė „Pažinkime pasaką“



Edukacinė erdvė „Pažinkime pasaką“ 
papildyta nauju personažu „Ežys“



Daržas „Bitinėlis“



Sveikatingumo takelis „Žingsneliu į sveikatos šalį“



Įrengta edukacinė erdvė
„Su vaiku po skėčiu“



Įrengta „Virvių trąsa“



„Amatų erdvėje“ vyksta kūrybiniai 
užsiėmimai



Edukacinė erdvė „Kas toliau?“



Gamtosauginis ugdymas 
(atliekų rūšiavimas, lesyklų, inkilų įrengimas)





Derceklių skyriaus edukacinės
erdvės pradėtos kurti 2016 m.
rugsėjo mėn. Aktyvesnis
darbas vyko 2017 m. balandžio
mėnesį. Per trumpą laiką
pasiekti puikūs rezultatai.



Idėja sustiprinti naujai
besikuriančios ugdymo
įstaigos ir šeimos partnerystę
„Kai aš mažas buvau – sodą
sodinau“



Lauko želdiniai





Bendradarbiavimas su tėvais, kuriant edukacines erdves 
ir jomis naudojantis, formuojant įstaigos kultūrą, 

mikroklimatą, vertybines nuostatas



Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais



Siekiant užtikrinti vaikų saugumą betoniniai takai 
užkloti gumos granulių danga 



Priekulė – Mažoji Lietuvos
kultūros sostinė 2017. Žibintas,
įkurdintas edukacinėje erdvėje,
šviečia 1978 – 2017 m.
lopšelio-darželio akimirkas



Lopšelio-darželio edukacines erdves kuria ir
palaiko visa įstaigos bendruomenė. Vidaus ir lauko
erdvės naudojamos funkcionaliai − socialiniams,
kultūriniams, bendruomeniniams poreikiams. Kuriame
tokią aplinką, kuri optimaliai tenkintų pažintinę,
kalbinę, socialinę, emocinę, fizinę vaiko brandą, būtų
estetiška, patraukli, saugi kupina spalvų, faktūrų,
vizualinių dimensijų ir perspektyvų, laiduotų vaiko-
vaiko, vaiko-suaugusiojo bendravimą ir
bendradarbiavimą.
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