
Sveiki atvykę į ankstyvojo
amžiaus vaikų pasasulį!



RUGSĖJIS

Mes susitikome. Daug nerimo kelia nauja aplinka, labai
ilgimės mamos ir tėčio. Emocijos keičiasi. Mokytojų glėbys

labai didelis, bandome sutilpti visi





SPALIS

 Pradedame domėtis supančia aplinka: daiktais,
žaislais, lauko aplinka. Jaučiamės saugiau. Atsiranda

džiugios emocijos, šypsenos, apkabinimai.
Po truputį įsijungiame į darželyje organizuojamus
rudens projektus. Džiugina mieli pasimatymai su

animaciniais personažais.







LAPKRITIS
Mokomės pažinti emocijas, tyrinėjame,

mąstome, piešiame, lipdome, konstruojame,
drauge ieškome išeičių, mokomės paprašyti

pagalbos.
Kartu su logopede Renata, dalyvaujame

respublikiniame projekte: ,,Žaidimai moko" bei
respublikiame knygos skaitymo ,,Laimė yra

lapė" projekte.





GRUODIS
Daug kalbame, mokomės naujų žodžių, juos kartojame,

pažįstame grupės draugus, aktyviai  judame, muzikuojame.
Įsimename vis daugiau dienos ritmo momentų, pradedame

suvokti daiktų paskirtį, jų vietą. Stiprėja elementarūs
savitvarkos įgūdžiai.

Aktyviai dalyvaujame įstaigos Kalėdinio miestelio  projekte.
Labai laukiame Kalėdų senelio ir dovanų.







SAUSIS
Daug laiko skiriame saviraiškos bei vaikų kūrybiškumo
plėtotei.  Pastebime, kad kiekvienas yra unikalus . Mieli

atradimai nuo ryto iki vakaro.





VASARIS 
Kasdien įdomesnis tampa didelis pasaulis. Norisi pakalbinti draugą, susitvarkyti žaislus,

pačiam nupiešti ,,stebuklingą" piešinį, išsitepti spalvotais dažais rankas ir jaustis
laimingu.

 





KOVAS
Džiugina vaikų pozityvumas. Žaidžiame draugystę. Tai -

šypsenos, draugai, žaislai ir dar daugelis dalykų, kurių mes
suaugusieji, tiesiog nesuprantame.

Toliau mokomės aplinkoje esančių daiktų pavadinimų. 
Drąsiai leidžiamės į knygų, dėlionių, bendravimo, gebėjimo

kartu žaisti kelionę.
Džiaugiamės, kad į inkilų gaminimą įsijungia vis daugiau

mamų, tėčių, senelių.
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BALANDIS
Laukdami Velykų, buvome užimti įvairiausiomis 

 kūrybiškomis  velykinėmis veiklomis,  2 respublikinių
projektų vykdymu, kūrėme pasaką, toliau tyrinėjome

ir bandėme atpažinti pojūčius ir juos įvardinti.
 Dalyvavome velykiniame bėgime ,,Pulkas zuikių

susirinko"
Vis daugiau naudingo ugdymui laiko praleidžiame

lauke





GEGUŽĖ
 
 

Mes jau esame dideli. Kai kurie grupės draugai jau atšventė 3 - ąjį
gimtadienį. Domimės aplinka, keliame klausimus, nes dar daug dalykų

yra nežinomų.
Labai patinka šokti, dainuoti, patyrinėti save veidrodyje. Turime didelį
norą susirasti draugų. Vis dar mokomės dalintis žaislais. Dalinamės

šeimos naujienomis apie praleistą laiką laisvadieniais. 
Lauke mėgstamiausia veikla - žaidimai su smėliu ir žolėmis, dviračių

lenktynės ir draugų ,,gydymas".
Išmokome eilėraštuką, skirtą Mamos dienai. Visi buvome laimingi.

Štai tokie tie mūsų mažų vaikų dideli metai.
 
 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


