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Aplinka

 Dirba taikant 
netradicinio ugdymo M. 
Montesssori metodo 
elementus. 
Unikalių priemonių 
dėka vaikai yra ugdomi 
visapusiškai, 
atsižvelgiant į vaiko 
individualumą, 
gebėjimus, poreikius ir 
amžių.



Grupės eilėraštis

Mes kregždžiukai mes maži, mūs darbeliai dideli,

Mokam piešti ir dainuoti ir tikrai gerai sportuoti,

Raideles visas pažįstam, matematikos neklystam,

Žinom grupės taisykles ir dainuojam daineles.

Štai kokie mes esam stiprūs, energingi drąsūs, vikrūs,
išmintingi ir linksmi, pareigingi ir geri.



Grupės aplinka   

 Grupės aplinka yra strūktūrizuota, suskirstyta į 
penkias sritis:

1. Kosminio auklėjimo;

2. Kalbos;

3. Matematikos;

4. Gyvenimo praktikos pratimai;

5. Pojūčių lavinamoji medžiaga.



Veikla su priemonėmis 

 Vaikai savarankiškai renkasi priemonę, su kuria nori 
dirbti. 

 Ugdomas vaikų: savarankiškumas,iniciatyvumas, 
tvarkingumas, savikontrolė, valingumas, dėmesio 
koncentravimas.



Matematika ir Kalba                              



Pojučių lavinimas ir Gamta



Praktiniai gyvenimo pratimai



Pusiausvyros pratimai

 Pusiausvyros pratimai – viena iš svarbiausiųjų 
M.Montessori auklėjimo dalių. Jie atliekami ant linijos.

 “Judesys yra asmenybės vystymosi pagrindas. Vaikas,
kuris pats save kuria, privalo nuolat judėti. Jis turi
judėti ne tik tada, kai siekia išorinio tikslo, bet taip pat
turi judėti, jei jis žiūri, klauso, galvoja ar protauja arba
kai jis nori ką nors suprasti ryšium su mintimis ir
vaizdais, - jis visą laiką turi judėti”, teigia Marija
Montessori.



Linija. Įvairių daiktų nešimas 



Gimtadienio šventimas

 Mūsų grupė išskirtinai švenčia vaikų gimtadienius.
Jubiliatas išsirenka draugą ar draugę, kuri simbolizuoja
saulę, o jubiliatas pasiėmęs gaublį eina aplink saulę
tiek kartų, kiek jam metų. Kiekvieną ratą eina lėtai,
kad auklėtoja galėtų papasakoti apie jo vystymosi
raidą.

 Kiekvienas draugas individualiai pasako po 
palinkėjimą.

 Šventėje būtinai dalyvauja jubiliato tėvelis ar mama.



Gimtadienių šventimas



Tėvelių dalyvavimas 
gimtadieniuose



Bendravimas su tėvais



Dalyvaujame miesto renginiuose



Vaikų mintys

 “ Mano mama dirba teisininke. Ji uždirba daug pinigėlių. Aš
užaugusi būsiu auklėtoja. Man patinka auklėti vaikus.”

 “ Su mergaitėm reikia nesipykti, o draugauti. Ir praleisti
mergaites pirmas”.

 “Saulė yra didelė. Ji šviečia ir šildo mūsų žemę”.

 “Paukščiai jau parskrido į namus. Čiulba gražiai ir
linksmina vaikus”.

 “Aš turiu mažą sesę. Myliu ją. Padedu mamai pažiūrėti ją.
Duodu žaisti savo žaislus. Kai neklauso pykstu ant jos.

 Mano katinas labai mielas. Jo vardas Markizas. 


