
ŽIEMOS  PROJEKTAS
,,LAI GERUMAS ILGAI 

GYVENA MŪSŲ ŠIRDYSE’’
Parengė: Kauno lopšelio darželio ,,Kodėlčiukas’’ direktorė 

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

 metodininkė.
2015 -2016 m. m.



Tikslas:
Kurti prasmingą 

Adventinį laikotarpį, 
Šv. Kalėdų šventės 
išgyvenimą, 
puoselėjant gerumą, 
nuoširdumą ir 
formuoti vaikų 
nuostatas didžiuotis 
savo tauta, mylėti 
Tėvynę.



 Advento vakaronė ,,Varpelio’’ gr. ,,Belaukiant 
Šventų Kalėdų’’ 
2015-12-08



Organizatoriai -  ikimokyklinio ugdymo vyresn. auklėtojos Jolanta Ravinskienė ir Jūratė Petravičienė



Atskubėjo, atlingavo 
žiemužėlė takeliu.
Baltas takas, baltas laukas,
Žiemužėlės rūbas baltas.
Tu, žiemuže, tu šalta,
Tu  graži, tokia balta.

Mes išeisime į kiemą,
Ir pažaisim baltą žiemą.
Kur pažvelgsi balta, balta
Ant nosytės ir ant palto.

Nulibdysim sniego senį,
Sniego senį besmegenį.
Uta-ta, uta-ta štai kokia
Graži žiema.

Ilona Kairienė



Advento vakaronė 
,,Drugelių’’ gr. ,,Lai gerumas 
ilgai gyvena mūsų širdyse’’ 
2015-12-09



Mes mažučiai piemenėliai...



Susimastykime...



Adventinio vainiko 
pynimas.



Mūs rankelės dirbo, 
plušo...



Šypsos mūsų angelai.



Kokia šventė be šokių 
ir dainų.



,,Kiškučių’’ grupės Adventinė 
vakaronė su šeima 2015-12-10



Pasinėrę į kūrybą...



Darbų sūkuryje...



Džiaugiasi darbeliais...



Projekto ,,Gerumo švieselės širdyse’’ renginys 
,,Beldžias Kalėdos į kiekvieno širdį’’ 2015-12-22



Projektas ,,Aukime kartu’’ 
2016-01-15



 Organizatoriai – direktorės pavaduotoja-auklėtoja metodininkė Ilona 
Kairienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės Virginija 
Kulvietienė, Sigita Žitinevičienė ir vyr. auklėtoja Rūta Balčiūnienė. 



Draugystės 
traukinukas...



Kuriame pilis...



Būryje draugų daug 
smagiau...



Draugystės piešinys...



,,Futboliukas 2015 – 2016 m. m.’’



Organizatoriai – priešmokyklinės ,,Kiškučių’’ grupės pedagogė 
Rūta Balčiūnienė ir neformaliojo ugdymo mokytoja kūno kultūrai 
Aurika Celiešienė.



Laimėjo draugystė...



Projektas ,,Vaikiukai sveikuoliukai’’ 
2016 – 01 – 21 



Organizatoriai – priešmokyklinės ,,Kiškučių’’ grupės pedagogė 
–auklėtoja metodininkė Roma Kazakevičiūtė ir neformaliojo 
ugdymo mokytoja kūno kultūrai Aurika Celiešienė.



Kas toliau numes...



Sniego gniūžtės...



Mes lipdysim...



Dirbam, plušam...



Atspėk, kas čia...



Žaidžiam...



Kauno l/d ,,Kodėlčiuko’’ ir ,,Svirnelio’’ vaikai 
džiaugiasi dovanomis ir smagiai praleistu 
rytmečiu.



Kūrybinė akcija ,,Ledinukų 
kaleidoskopas -2016 m.’’



Ledinukų pasaka Lietuvai
,,Varpelio’’ grupės 

pilis Lietuvai.



Kūrybinis procesas...



Organizatoriai- Ilona Kairienė, Virginija Kulvietienė, 
Sigita Žitinevičienė, Jolanta Ravinskienė, Jūratė 
Petrvaičienė.

,,Peliukų’’ grupės 
pasaka Lietuvai



Mes mažieji 
darbštuoliukai...



Geras pavyzdys 
užkrečia ...

,,Drugelių’’ grupės 



Užgavėnės ,,Žiema žiema, bėk iš 
kiemo’’ 2016-02-09



Organizatoriai – logopedė Irena Daugirdienė, meninio ugdymo mokytoja Agnė 
Simutytė, neformaliojo ugdymo mokytoja kūno kultūrai Aurika Celiešienė



Užgavėnių muzikantai...



Užgavėnių personažai...



Užgavėnių linksmybės...



Lašininis ir kanapinis...



Atsisveikinimas su More...



Šventinis renginys ,,Lietuva mano 
delne’’ 2016-02-11



Organizatoriai – direktorės pavaduotoja ugdymui-auklėtoja 
metodininkė Ilona Kairienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 
metodininkė Virginija Kulvietienė, meninio ugdymo mokytoja Agnė 
Simutytė.



Dainuojame Lietuvai...



Lietuvėle, Tu mana....



Deklamuojame Lietuvai...



Svečio pasakojimai...



Koks gimtadienis be torto....



Linksminasi visi...



Vaišės...



                  AČIŪ, KAD BUVOTE KARTU.
    ORGANIZAVOTE  RENGINIUS,POPIETES, 

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



  IKI SUSITIKIMO PAVASARIO PROJEKTE
,,PAVASARIO SAULĖ NUŠVITO MEILIAI’’.
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