
Gerumas - tai kalba, 
kurią kurtieji gali 

girdėti, o aklieji gali 
matyti.  

Mark Twain 

 

 

 

 

  

Įstaigoje dirba  mylintys ir rūpestingi, 

gebantys skirti dėmesį kiekvienam vaikui, 

siekiantys, kad vaikams čia būtų gera, 

pedagogai. Įstaigos  pedagogai ieško  naujų 

ugdymo formų ir metodų iškeltiems ugdymo 

tikslams siekti. Lopšelyje-darželyje dirba 

patyrusi logopedė, meninio ugdymo pedagogė, 

reikiamą pagalbą vaikams ir jų šeimoms teikia 

psichologė ir socialinė pedagogė. Įstaigoje yra 

įrengti atskiri  logopedo, slaugytojo, psichologo 

ir socialinio pedagogo kabinetai. 

Pedagogai... 

 

 

 

Lopšelis-darželis, siekdamas kuo efektyviau ir kokybiškiau ugdyti vaikus, patenkinti jų 

poreikius, bendradarbiauja su šiais socialiniais partneriais: 

• Jaunųjų gamtininkų centru 

• Saugaus eismo mokyklėle 

• Visuomenės sveikatos biuru 

• Vaikų su Dauno sindromu asociacija 

• Nacionaline Mikalojaus  Čiurlionio  baleto mokykla 

• Sostinės krepšinio mokykla, futbolo mokykla „Fortūna“ 

• Viršuliškių seniūnija 

• Viršuliškių mokykla 

• Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia 

 

 

 

 

Mūsų buvimas kartu padeda susirasti 

draugų ir puoselėti draugystę, sėkmingai 

įsitraukti į grupę, inicijuoti pokalbį, išklausyti, 

atskleisti save, pasipriešinti skriaudėjams, 

įveikti sunkumus, stresą, išspręsti konfliktus, 

būti savikritiškam, motyvuoti save 

sudėtingomis aplinkybėmis, nesidrovėti 

artumo, atpažinti, valdyti jausmus ir pan. Šie 

įgūdžiai padeda vaikams tapti atsakingais, 

rūpestingais ir veiksmingai dirbančiais 

suaugusiaisiais. Tie patys emocinio intelekto 

įgūdžiai, lemiantys vaiko populiarumą tarp 

draugų bei uolumą mokykloje, po daugelio 

metų jam padės darbe ar sukūrus savo šeimą. 

 

Mūsų buvimas kartu... 

 

 



 

 Nuo 2017 m. vasario mėn.  įstaigoje vyksta emocinio intelekto ugdymo projektas 
                                                 „Gerumo spindulėliai“ 

 

 

 

Projekto tikslas: 

Vykdyti edukacines  veiklas, užsiėmimus, 

renginius, skatinančias tinkamą vaikų elgesį vienas 

su kitu, įgyjant  ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų  gebėjimų, žinių ir supratimų 

nuostatas, apie kuriuos sprendžiame iš vaikų 

veiklos ir jos rezultatų. 

 

Siųsdama po spindulėlį... 
 
Saulė mums kas dieną linki: 

Žolei – skleisti gaivų kvapą, 

Medžiui – kelt žalias šakas. 

Paukščiui – kalbinti lankas... 

Upei – atspindėti dangų, 

Man – kiekvieną dieną augti 

Ir kas rytą saulės laukti 😊 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

  

Vidinis žmogaus gerumas - tai saulė. 

 (V. Hugo) 

 

Kiekvienas žmogus - savo gerovės 

kūrėjas.  

(R. Stylis) 

 
Laikraštuką kūrė: 

Direktorės pavaduotoja ugdymui  
Rasa Andrejeva 

Direktorė Jolita Ivaškevičienė 

 

 

  

 

  

Uždaviniai: 
 

 

- skatinti pagarbiai, mandagiai, 

geranoriškai  bendrauti su suaugusiais ir 

bendraamžiais, pasitikėti savimi, 

suprasti, ką pats gali padaryti, siekti 

kitų palankumo. 

Tikimasi: 

- pagerės vaikų ugdymosi 

pasiekimai kasdienio gyvenimo 

įgūdžių, emocijų suvokimo ir raiškos, 

savivokos ir savigarbos srityse, 

santykiuose su suaugusiais ir 

bendraamžiais, aplinkos pažinimo, 

estetinio suvokimo, problemų 

sprendimo, iniciatyvumo ir atkaklumo 

srityse. 

 

 

 

 

 

 

 


