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Problema:

Sugriuvo senų pavėsinių konstrukcijos. 

Problemos sprendimo vizija:

Jų vietoje  įrengti žaliąsias ugdymo erdves vaikams.

Žaliųjų erdvių įrengimo tikslai:

 Sukurti aktyvaus judėjimo zoną - sensorinį sveikatingumo takelį. 

 Naudoti įstaigos žaliąsias erdves meninei raiškai, pažintinei veiklai plėtoti.

 Sudaryti sąlygas vaikams ugdytis  gamtoje.

Uždaviniai:

 Išnaudoti įvairias ir visas galimybes būti lauke.

 Tinkamai pasiruošti  vaikų ugdymui lauke.

 Žaisti, kurti ir aktyviai  judėti gamtoje.



Darželio kieme atsiradę griuvėsiai ne 

tik negražu, bet ir labai nesaugu.

Kaip visą tai sutvarkyti ir  kas turėtų  

atsirasti šioje vietoje, buvo išties 

didžiulis galvos skausmas.



Seniai bendruomenėje buvo 

puoselėjama mintis – įrengti įstaigos 

kieme sensorinį vaikščiojimo takelį. 

Tačiau šios svajonės įgyvendinimas 

reikalavo gana didelių investicijų. 

Naujosios Vilnios seniūnija skyrė darželiui, 

kaip Pavilnio seniūnaitijos įstaigai, lėšas 

pagal „Vietos bendruomenių savivaldos 

programą“, ir seniūnijos pagalba buvo 

sutvarkyta vieta takeliui atsirasti. 



Pirmieji žingsniai sveikatingumo takelyje 

nepaliko abejingų - nei vaikų, nei 

darbuotojų, nei tėvelių.

Pagaliau darželio kieme ir gražu, 

ir sveikatai naudinga.



Sakoma, kad pėdos - mūsų kūno veidrodis, atspindintis kiekvieno 

organo veiklą ir jo sutrikimus. 



Savo sensorinį takelį sėkmingai pristatėme tarptautinėje konferencijoje “Žaliosios 

edukacinės erdvės ir gamtos ekspozicijos mokyklų aplinkoje”.



Organizuotas pleneras 

“Akmenėlis turi aukso širdį”. 



Vėliau  šeimų ir darželio 

darbuotojų  sunešti 

akmenėliai buvo 

įkomponuoti  į darželio 

gėlyną.



Darželio kiemą rudenį nusprendėme 

papuošti rudeninio derliaus dovanomis, 

išdėliojant įvairius vaisius, daržoves ir 

augalus.



Darželio kieme suformuotas kalnelis, kuris 

įvairiais metų  laikais teikia vaikams daug 

džiaugsmo. 



Įstaigos kiemo pavėsinėse atsiradę 

mediniai stalai ir suolai pasiūlo 

vaikams patogių kūrybinių idėjų: šiuo 

atveju - tai tiesiog piešimas ant 

apsnigto stalo, čia pat  susiradus 

medžio pagaliuką.



Didžiulė patogi  pavėsinė suteikia 

galimybę čia organizuoti įvairias 

ugdomąsias veiklas, pramogas, šventes, 

tėvų susirinkimus, metodines valandėles. 



Tam, kad vaikų suneštos daržovės 

nenueitų perniek, po parodos jos 

buvo padovanotos Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro 

gyvūnams ir paukščiams.

Zoologijos ekspozicija  suteikė 

vaikams daug žinių ir emocijų.



Vaikai patys vaišino centre gyvenančius 

gyvūnus ir paukščius pačių suneštomis 

rudens gėrybėmis.



Pavilnio  mokyklos sodas. 

Stebint kūdrą, mes turime  galimybę 

išgirsti ir  pamatyti įvairius vandens 

gyventojus. 



Darželis  įsikūręs įspūdingos gamtos 

apsuptyje, šalia Pavilnio regioninio parko, 

todėl turime puikia galimybę organizuoti 

išvykas į miškus, bei linksmai leisti laiką 

netoliese esančiame įspūdingo dydžio 

„Jokūbo“ kalne.





Išvados

Suprantame, kad gamtoje vaikai gali daugiau judėti, atsiranda 

daugiau laisvės saviraiškai ir kūrybai, tai yra neišsenkama 

erdvė tyrinėjimams ir potyriams. 

Būdami gamtoje vaikai lavina vaizduotę ir kūrybiškumą, 

mokosi tausoti ir mylėti gamtą. Tad stengiamės suteikti 

vaikams galimybę mėgautis buvimu drauge, atradimais ir 

laisve. Juk gamta - nuostabiausia knyga, kurią skaityti 

nelengva ir tik nuo mūsų priklauso, kaip vaikai ją skaitys: 

abejingai, prabėgomis, ar su meile ir iš lėto?



Ačiū už dėmesį.


