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vidaus ir išorės aplinkos 

Vilniaus lopšel is -daržel i s  , ,Gi lužis“  

 Vilniaus lopše-

lio-darželio ,,Gilužis“ 

aplinkoje vaikas kau-

pia socialinę patirtį, 

sprendžia iškylančias 

problemas, formuoja 

savo kompetencijas. 

Vaikai mokosi moky-

tis, mąstyti, spręsti 

problemas, dominuo-

ja aktyvūs ugdymo 

(si) metodai, ypač di-

delis dėmesys skiria-

mas vaiko patirtiniam 

ugdymui (si) per žai-

dimą, eksperimenta-

vimą, tyrinėjimą.  

 Vaikai turi ga-

limybę veikti, ilsėtis, 

ugdytis sveikoje, sau-

gioje ir stimuliuojan-

čioje aplinkoje.  
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 Kviečiame detaliau susipažinti su Vil-
niaus lopšelio-darželio ,,Gilužis“ vidaus ir išorės ap-
linkomis. 



 Vaikams yra sudaro-

mos galimybės rinktis žai-

dimus ir ugdymąsi skati-

nančią veiklą įvairiose sri-

tyse: sveikatos, socialinėje, 

kalbos, pažinimo, meninė-

je.  

je įrenginėjama multisen-

sorinė erdvė, įrengta inte-

raktyvi zona su interakty-

viomis grindimis. Įstaigoje 

dirba logopedė, psichologė. 

 Darželyje rūpinama-

si psichologiniu vaikų sau-

gumu bei gera savijauta. 

Ypač akcentuojamas vaiko 

savęs tobulinimas, susitel-

kiama į emocinį, bendravi-

mo, savivokos ir partnerys-

tės ugdymą (-si).  Daržely-

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Gilužis“ vidaus 

aplinka 

VILNIAUS LOPŠELIO -DARŽELIO  , ,GILUŽIS “  VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS  

Lopšelyje- darželyje ,,Gilužis“ yra įrengtas 

stacionarus baseinas, kuris yra skirtas 

darželį lankantiems vaikams. 



 Lopšelio-darželio 

grupių aplinkose įreng-

tos atskiros erdvės vai-

kų grupėms ir individu-

aliai veiklai. Darželio 
grupių aplinkose gausu į-
vairių ugdomųjų prie-
monių. Priemonių įvai-
rovė padeda kurti vai-
kų ugdymosi situaci-
jas, kupinas žaismės, 
nuotykių, atradimų. 
Vaikų grupė gali virsti 
parduotuve, mišku, 
kosmosu ir kitomis pa-

čiomis netikėčiausiomis 

aplinkomis. Visos vai-

kams reikalingos prie-

monės yra matomos ir 

lengvai prieinamos. 

Vaikai visada turi gali-

mybę 

rasti tai, 

ko reikia 

jų suma-

nymams, 

tyrinėji-

mams 

realizuoti, žaidimams 

ir poilsiui.  

 

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Gilužis“ grupių 

vidaus aplinka 

PUSLAPIS 3 VILNIAUS LOPŠELIO -DARŽELIO  , ,GILUŽIS “  VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS  

Vilniaus lopšelį-darželį ,,Gilužis“ lanko 

smalsūs, energingi, žaismingi vaikai, kurie 

savo buvimu kuria ypatingą darželio aplinką.  



 Vilniaus lopšelio-darželio ,,Gilužis“ išorės aplinka yra atitinkanti vaikų 

amžiaus ypatumus, lanksti, dinaminė, atvira, mobili ir funkcionali, tvari ir 

medžiagiška, su kliūtimis ir saugi, jauki ir žaisminga.  

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Gilužis“ išorės 

aplinka 


