
Parengė: Kauno lopšelio darželio ,,Kodėlčiukas’’ direktorė 
Rasa Kazimiera Tamulaitienė – II vadybinė kategorija, 

direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Kairienė – auklėtoja 
 metodininkė.

2016 m. 

PAVASARIO  PROJEKTAS
,,PAVASARIO SAULĖ NUŠVITO MEILIAI’’



Tikslas – ugdyti 
pagarbą šeimos, 
bendruomenės 
vertybėms; lavinti vaikų 
kūrybiškumą prasmingai 
išgyvenant švenčių 
džiaugsmą.



,,Peliukų’’ grupėje ruošiamasi Kaziuko 
mugei.



Kiek darbelių, kiek darbų...



Dirba susikaupę...



Darbų sukūryje...



Kuria visa šeima.



Šventinis rytmetis - ,,Į Kaziuko turgų 
pyragėlių pirkti’’ 2016-03-04

,,Peliukų’’ grupės 
rankdarbiai.



,,Varpelio’’ grupės 
darbeliai.



,,Kiškučių’’ grupės 
skanumynai.



,,Drugelių’’ grupės 
kūryba.



Organizatoriai – ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, Virginija 
Kulvietienė, Jūratė Petravičienė, Jolanta Ravinskienė, Ilona Kairienė, 
meninio ugdymo mokytoja Agnė Simutytė.



Kaziuko mugėje apsilankė ir 
paukšteliai.



Į mugę atskubėjo senelis ir senelė...



Sveikinam Kazytę...



Mugės lankytojai...



Kokia mugė be linksmybių.



Kūrybinių darbų paroda ,,Lietuvos pilys’’ 
2016 – 03 – 09 Organizatorė – Virginija Kulvietienė.



Išvyka į Kauno l/d ,,Svirnelis’’ renginį 
,,Noriu augti sveikas’’ 2016-04-14



Organizatoriai – priešmokyklinio ugdymo pedagogės Roma 

Kazakevičiūtė, Rūta Balčiūnienė.



Akimirkos iš renginio...



Žaidimų aikštelės artidarymo šventė...



Organizatoriai -  direktorė R. K. Tamulaitienė, direktorės 
pavaduotoja I. Kairienė.



Svečių sveikinimai...



Juostos perkirpimas...



Svečiai išbando aikštelės stiprumą...





Šventės akimirkos...



Projektas ,,Oranžinio traukinio kelionė per 
Lietuvą’’. 2016 pavasaris.



,,Peliukų’’ grupės vaikai sėja moliūgus.



Aukit ir žydėkit...



Žaidimų savaitė: ,,Sportuoti, dainuoti, 
skaičiuoti gera ir smagu’’ 2016 – 04 – 04  



Organizatoriai – ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės 
Virginija Kulvietienė, Sigita Žitinevičienė, vyresn. auklėtoja Jolanta 
Ravinskienė.



Kaip smagu pasportuoti...



Lenktyniauti mums patinka...



Žaidžiam šokam ir dainuojam...



Mums gera ir smagu...



Išvyka į Kalniečių parką... 2016-04-08 
Organizatoriai – priešmokyklinio ugdymo pedagogė Roma Kazakevičiūtė.



Atspėkite, koks čia medelis?



Smagu, kai geras oras pasivaikščioti.



Projektas: ,,Nereikalingi daiktai pražydo gėlėmis’’ 2016-
04-06/2016-04-15 Organizatoriai – ikimokyklinio ugdymo auklėtojos 
Virginija Kulvietienė, Sigita Žitinevičienė, Jolanta Ravinskienė, Ilona Kairienė.



Programėlė ,,Daržoviukai’’ 2016-04-28



Organizatoriai – direktorė R. K. Tamulaitienė, direktorės 
pavaduotoja ugdymui I. Kairienė.



Daržovių asorti...



Kuri daržovė skaniausia?



Kuriame piešinius...



Štai kokie šedevrai...



Tarptautinis vaikų meno projektas ,,Raktelis 
Mamai 2016’’ 2016-04-29
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