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Pakruojis 



Švietimo sistemas, organizacijas ir individus vis labiau  
veikia sudėtingėjančio ir greitėjančio pasaulio reikalavimai ir nenumatyti įvykiai...  

O šiuolaikinis vaikas ne tik judrus ir smalsus, jis domisi ir naudojasi visais šiuolaikinio 
pasaulio teikiamais pasiūlymais. Norėdami neatsilikti ir būti įdomūs vaikui, turime augti 

kartu su juo ir prie tradicinių vaikų ugdymo ir ugdymosi metodų bei formų naudoti 
inovatyvias priemones, kūrybiškai ir sumaniai organizuoti veiklas bei  užsiėmimus, 

naudojantis naujomis technologijomis užfiksuoti vaikų gyvenimo darželyje akimirkas ir 
socialinių tinklų pagalba demonstruoti jas vaikų tėvams, taip atveriant duris dar 

artimesniam šeimos ir pedagogo bendravimui ir bendradarbiavimui...    
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„Aitvariukų“  grupės bendruomenė dalyvauja 
įvairiuose konkursuose, projektuose ir iniciatyvose 

 
 
 
 

•   „Švarių rankų šokis“ – ULAC organizuojama 
iniciatyva. 

•   „Mes rūšiuojam“ – atliekų rūšiavimo projektas. 

•   „Pasakos ir muzikos draugystė“ – Lietuvos 
ikimokyklinių įstaigų projektas. 

•   „Nusipiešk sau kojinytes 2014“ – UAB „Skinija“ 
organizuojamas taikomojo dizaino konkursas vaikams. 



 

Treti metai iš eilės "Aitvariukų" grupės vaikučiai dalyvauja  
ULAC organizuojamoje iniciatyvoje "Švarių rankų šokis" 

 
 



2013 metais "Aitvariukai" tapo šios iniciatyvos laureatais  
ir buvo apdovanoti diplomais ir šauniais prizas :) 

Švarių rankų šokis 13 „Nugalėtojas“  
 



„Aitvariukai“ su padėkos raštais ir prizais              



2014 m. mažųjų "Aitvariukų" šokančios rankytės :) 



 
 

Nuo 2012 metų mūsų darželis dalyvauja projekte  „Mes rūšiuojam“. 
 

"Aitvariukų" grupės vaikučiai nori išsaugoti švarią gamtą ir saugią 
aplinką, todėl yra aktyvūs šio projekto dalyviai. 

 



Kelionė į Aukštrakių sąvartyną 2014- 06-10  



Su Patricija atnešėme senų baterijų  
projekto koordinatorei auklėtojai Daivai  



2014 m. gavome kvietimą dalyvauti  

Lietuvos ikimokyklinių įstaigų projekte  

„Pasakos ir muzikos draugystė“ 

 

Projekto tikslas buvo skatinti vaikų vaidybinę improvizaciją,  

pasitelkiant literatūrinį tekstą, muzikines priemones bei teatrinę atributiką. 

 

 
 



„Aitvariukai“ vaidino  

Lietuvių liaudies  pasaką „Dangus griūva“.  

Improvizuotas bėgimas nuo krentančio dangaus skatino saugotis  

nuo gręsiančios nelaimės, o bėgimas -  smagus,  judrus ir žaismingas  

judesys, pakėlė visiems nuotaiką... O kur dar džiaugsmas ir palaima, 

sužinojus, kad dangus nekrenta.... Vaidinimų metu lydėjusi gera nuotaika ir 

nesuvaidintos emocijos žadino bendruomeniškumo ir draugiškumo jausmus. 
 

 



Mūsų pasakėlės „Dangus griūva“ veikėjai 



Pasakėlės „Dangus griūva“ smagi improvizacija  



UAB „Skinija“ konkursas 
 „Nusipiešk sau kojinytes 2014“ 

UAB  „Skinija“ organizuoja taikomojo dizaino konkursą vaikams „Nusipiešk sau 
kojinytes“ 2014. Konkurse gali dalyvauti visi vaikai iki 18 metų. Vaikai konkurso 

organizatoriui turi atsiųsti kojinytės piešinį. 

 

 Iš visų atsiųstų kojinyčių piešinių išrenkami pagrindiniai ir papildomi 
nugalėtojai. 7 (septyni) pagrindiniai konkurso nugalėtojai apdovanojami 

„Skinija“ numegztomis kojinytėmis pagal nugalėtojo piešinį bei papildomomis 
dovanomis.  

  

Kad būtume sveiki ir mūsų kojytės nesušaltų, „Aitvariukai“ nusipiešė sau 
smagias kojinytes  



„Aitvariukai“ su savo pieštomis kojinytėmis 



Ar nenorėtumėte tokių smagių kojinyčių? 



Šiuolaikinės ugdymo priemonės ir metodai 
 

Nėra puikesnės pirštukų mankštos už žaidimus su dailės 
priemonėmis, todėl "Aitvariukai" grupėje labai dažnai minko, lipdo ir piešia :) 

 



Mažų pirštukų miklumui, nusiraminimui  
ir dėmesio  koncentracijai labai tinka kinetinis smėlis. 



 Burbulinio modelino nesusiliejančios spalvos sumaišius ir 
burbuliukai lipdant stimuliuoja tiek regos, tiek lytėjimo pojūčius. 



Dar viena inovatyvi mintis turėti stiklinę piešimo lentą ilgai sukosi mano mintyse.  
Šią idėją įgyvendinti mums padėjo darželio meistrelis Vilius. 

 
Dabar mažieji "Aitvariukai" turi galimybę piešti bendraujant ir bendradarbiaujant 

tarpusavyje, mokosi pasitikėti vienas kitu ir  džiaugtis bendru rezultatu. 
 



Pirmieji šedevrai  



 Pirmas rimtesnis eksperimentas „Nudažykime sniegelį“ 



Bendradarbiavimas su šeima 
Nuo 2014 m. rugsėjo kūrėsi nauja „Aitvariukų“ grupės bendruomenė 



Grupės įvaizdžio kūrimas 
„Aitvariukų“ grupės Himnas ir logotipas 



 
 

„Aitvariukus“ sušildė vardiniai marškinėliai su grupės logotipu 
 
 



IT panaudojimas ugdymo(-si) procese 
 

Nuo 2014 09 01, pasitarusi su grupės tėveliais, savo Facebook'o 
paskyroje sukūriau slaptą "Aitvariukų" grupę. Jos nariais tapo visų vaikučių 
mamytės, keletas tėvelių ir viena močiutė. Visi grupės nariai gali pamatyti 

nuotraukas, vaizdo medžiagą, skelbimus, grupės informaciją, sulaukti 
sveikinimų, rašyti vienas kitam asmenines žinutes, diskutuoti 

tarpusavyje... Tai tarsi elektroninis vaikų pasiekimų aplankas, nes tėvai gali 
matyti nufilmuotus ar nufotografuotus piešiančius, karpančius, lipdančius, 
eksperimentuojančius, dainuojančius, šokančius ir dar daug daug įvairios 

veiklos atliekančius savo vaikus. 



Šiai dienai "internetinėje" 
"Aitvariukų" grupėje yra 

patalpinta:  
 

45 nuotraukų albumai 
 

19 vaizdo filmukų 
 

13 informatyvių skelbimų 



Ugdymo procese inovacijos gimsta iš nebijojimo klysti ir nuolatinio 
ieškojimo, poreikio įgyvendinti kilusias idėjas. Svarbu jas tinkamai 
nukreipti į asmenybės atskleidimą, jos ugdymą. 
 

Inovacijos yra susijusios su nepastovumu, gebėjimu adaptuotis nuolat  
besikeičiančioje aplinkoje. Todėl ugdymo procesas yra pagrindas, 
kuriuo remiantis vaikai stiprina savo kūrybines galias, rengiasi ne tik 
priimti, bet ir prisitaikyti prie naujų aplinkos elementų. 
 

Ugdymas - veiksmingas, kai veikla vaikui patinka. Veikla turi būti 
mėgiama ir teikti jam pasitenkinimą. Vaiko ugdymas skatinant 
kūrybiškumą, perauga į procesą, kurio pasekoje yra kuriamos 
inovacijos. 

Socialinių mokslų daktarė, 
profesorė, 

Vaikystės katedros vedėja 
Rasa Braslauskienė 



 
 
 
 
 

Ateitis priklauso tiems, kurie tiki savo svajonių grožiu.  
Eleonora Ruzvelt 

 
Aš tikiu, kad šiuolaikiniam vaikui įdomūs tie pedagogai,  

kurie tobulinasi, domisi, generuoja, kuria ir diegia naujas idėjas... 
Linkiu visiems inovatyvios ateities!  

 
Pabaigai mažo berniuko smagi dainelė apie svajonę būti "motokrosininku" :) 
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