
RUDENINIS PROJEKTAS
,,PASKUI VILIONĘ Į 

RUDENINĘ ŠALĮ’’
Parengė: Kauno lopšelio darželio ,,Kodėlčiukas’’ direktorė 

Rasa Kazimiera Tamulaitienė – II vadybinė kategorija, 
direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Kairienė – auklėtoja 

 metodininkė.
2015 m.



Tikslas:
Kurti ir skatinti 

bendruomenės 
tradicijas, 
prasmingai išgyventi 
kūrybos švenčių 
džiaugsmą 
puoselėjant sveikos 
gyvensenos vertybes 
taikant aktyvius 
ugdymo(si) metodus 
įtraukiant ugdytinių 
tėvus.



 Mokslo metų pradžios šventė 
,,Vaikystės aitvarai’’ 2015-09-01



Organizatoriai -  neformaliojo ugdymo mokytoja kūno kultūrai A. Celiešienė ir meninio ugdymo mokytoja Agnė Simutytė.



Atskubėjo, atlingavo 
rudenėlis takeliu.
Margaspalviais lapais nukloti takeliai,
Jau rugsėjis beldžias į duris.
Čia vaikučių laukia mylimas darželis,
Auklėtojos ir draugų būrys.

              Ilona Kairienė



Pirmą dieną į darželį su 
mama aš atėjau...



Ir padėt nupiešti aš mamytės 
paprašiau...



Kūrybinė valandėlė...



Aitvarų spalvinimas.



Sustok akimirka 
žavinga ...



Šypsos mūsų aitvarai.



Estafečių ir judriųjų žaidimų 
rytmetis ,,Bėgu aš, bėgi tu, 
bėgame visi kartu’’. 
2015 – 09 – 14 



 Organizatoriai – neformaliojo ugdymo mokytoja kūno kultūrai 
Aurika Celiešienė



Kas greitesnis...



Pataikyti į krepšį visada 
smagu...



Judėjimo savaitės tradicinis 
bėgimas ir mankšta 2015 – 
09 –24 



Organizatoriai – neformaliojo ugdymo mokytoja kūno kultūrai 
Aurika Celiešienė



Kas pirmesnis...



Lekiam, kaip vėjas...



Bėgti drauge 
smagiau...



Projektas ,,Būk matomas gatvėje’’ 
2015-09-18/2015-09-25



Organizatoriai – auklėtojos V. Kulvietienė, S. Žitinevičienė, J. 
Ravinskienė, 
I. Kairienė.



Mokomės taisyklingai pereiti 
gatvę.



Ką reiškia šie ženklai atspėti 
privalai.



Kūrybiškos užduotys...



Kuriam susikaupę...



Mokomės saugiai elgtis gatvėje.



Automobilių paradas...



Nuotrauka atminčiai...



Rudeninių mandalų kompozicijų 
kūrimas ,,Gamtos raštai rudens 
fone’’ 2015-10 -01 



Organizatoriai -  auklėtojos R. Kazakevičiūtė, R. Balčiūnienė, I. 
Kairienė.



,,Peliukų’’ grupės 
mandala.



Atspėkit kas čia...



,,Drugelių’’ grupės 
mandala.



,,Kiškučių’’ grupės 
mandala.



Rudens gėrybių paroda ,,Tai 
bent užderėjo’’ 2015 – 10 – 
12 



Organizatoriai – auklėtojos J. Ravinskienė, S. Žitinevičienė, J. 
Petravičienė.



Dideli norai viską 
gali...



Vaikų fantazijos...



Rudens gėrybių 
paradas...



Popietė ,,Per barzdą 
varvėjo, burnoj neturėjau’’ 
2015-10-14



Organizatoriai -  Ilona Kairienė, Sigita Žitinevičienė.



Kaip skanu iš tėčio 
rankų...



Skanaujame košę...



Malonus šurmulys...



Patys valgome ir vaišiname 
tėvelius...



Lauke valgyti skaniau...



Pokalbiai prie košės 
lėkštelės...



Šventinis rytmetis 
,,Rudenėlis dosnus, 
pavaišino visus’’ 2015-10-15



Organizatoriai – S. Žitinevičienė, J.Petravičienė, A. Simutytė, 
A, Celiešienė



Rudenėlis žaidžia su 
vaikais...



Ruduo aplankė visus...



Vaisių ir daržovių 
paradas...



Judriųjų žaidimų rytmetis su lapais
2015 spalis. Organizatorė – Aurika Celiešienė



,,Čeža lapai mums po 
kojom’’ 



,,Drugelių’’ grupės 
darbštuoliai



Mes mažieji 
darbštuoliukai...



Geras pavyzdys 
užkrečia ...



Gerai padirbėjom...



Renginys ,,Rugelio kelias. Vėlinės’’. ,,Kiškučių’’ grupės išvyka į 
Tautinės kultūros centrą 2015-10-28



Projektas ,,Palydėkime 
išskrendančius paukščius’’ 
2015 lapkričio mėn.



Organizatoriai- I. Kairienė, S. Žitinevičienė, V.Kulvietienė.



Paukšteliai palieka 
mus...



Sudie mažieji ,,Kodėlčiukai’’...



Susitiksime pavasarį...



Išvyka į Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą 2015-11-13



Organizavo-priešmokyklinio ugdymo pedagogė – 
auklėtoja metodininkė Roma Kazakevičiūtė.



Kokia didelė mašina...



,,Kiškučių’’ grupės ugdytiniai.



Rudeninio projekto 
uždarymas 2015 – 11 -30 



Organizatoriai- S. Žitinevičienė, I. 
Kairienė, J. Ravinskienė, A. Celiešienė.



Ką daryt su 
obuoliukais?



Virkime obuolienę.  
SKANAUS.



                  AČIŪ, KAD BUVOTE KARTU.
    ORGANIZAVOTE  RENGINIUS,POPIETES, 

DAILĖS PARODAS,  DALYVAVOTE 
RUDENINIAME PROJEKTE IR  SMAGIAI 
PRALEIDOTE LAIKĄ L/D ,,KODĖLČIUKAS’’.



  IKI SUSITIKIMO ŽIEMOS PROJEKTE
,,LAI GERUMAS ILGAI GYVENA MŪSŲ 

ŠIRDYSE’’.
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