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TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – METODINĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

KONFERENCIJA 

 

„VAIKŲ UGDYMAS(-SIS) PER PATIRTĮ LAUKO EDUKACINĖSE 

APLINKOSE IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE“ 

 

Vilniaus miesto savivaldybės Kolegijos salė  

2017 m. lapkričio 9 d., Konstitucijos g. 3, Vilnius 

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA 

9.00 - 9.30 Dalyvių sutikimas ir registracija.  

9.00 val. konferencijos dalyviai renkasi Vilniaus miesto savivaldybės I a. prie informacijos ir visi 

kartu bus įleisti į Kolegijos salę 20 aukšte. Ten vyks dalyvių registracija. 

9.30–10.00 Konferencijos atidarymas ir sveikinimai (Kolegijos salė). 

Muzikinis Vilniaus lopšelio – darželio „Pipiras“ vaikų sveikinimas. Parengė meninio ugdymo 

pedagogė, metodininkė Gailutė Bautronienė. 

Albertas Lakštauskas, Vilniaus miesto savivaldybė, mero patarėjas. 

Daiva Tarvydienė,  Vilniaus lopšelio – darželio „Pipiras“ l.e.p. direktorė. 

Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto 

departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyrio 

ekologė. 

 

 



 

 

PRANEŠIMAI: 

Moderuoja: Vilniaus lopšelio-darželio „Pipiras“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

priešmokyklinio ugdymo ekspertė Aida Makutėnienė ir aplinkosauginio švietimo projekto 

„Gamtos atradimai – žaidžiu, kuriu ir sužinau!” vadovė, vyr.auklėtoja Goda Stonkuvienė. 

I dalis 

10.15–10.30 Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio švietimo programa – asmens 

ugdymui(si) per patirtį lauko edukacinėse aplinkose. 

Dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus kolegijos docentė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos 

apsaugos poskyrio ekologė.  

 

10.30–10.45 Edukacinių erdvių kūrimas įstaigos lauko aplinkoje“. 

Rasa Šniaukienė, Kauno lopšelio – darželio „Žvangutis“ direktorė,  

Irena Žemaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja ekspertė.  

 

10.45–11.00 Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomosios aplinkos modeliavimo kaitos 

tendencijos. 

Laimutė Girdauskienė, Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus lopšelio – darželio 

„Gintarėlis“ auklėtoja metodininkė. 

 

11.15–11.30 Erdvių įvairovė vaiko saviraiškai. 

Lina Benekoraitienė, Vilkaviškio vaikų lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė, metodininkė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 

Edita Setkauskienė. Vilkaviškio vaikų lopšelio – darželio „Buratinas“auklėtoja metodininkė. 

 

11.30–11.45 Ikimokyklinės įstaigos lauko aplinkos pritaikymas vaikų gamtamoksliniam 

ugdymui(si): Vilniaus lopšelio – darželio „Pipiras” patirtis. 

Goda Stonkuvienė, Vilniaus lopšelio – darželio “Pipiras”vyr.auklėtoja. 

 

11.45–12.00 Kalbinės ritmikos taikymas vykdant aplinkosauginio švietimo projektą 

„Gamtos atradimai- žaidžiu, kuriu ir sužinau!. 

Vaida Povilaitienė, Vilniaus lopšelio – darželio “Pipiras” vyr. logopedė. 
 

 

12.00 – 12.45 KAVOS PERTRAUKA. STENDINIŲ PRANEŠIMŲ PERŽIŪRA.   



 

II dalis 

12.45 – 13.00 Valdorfo grupės lauko aikštelės ypatumai ir tėvų pagalba formuojant erdves. 

Jurgita Stašelienė, Vilniaus lopšelio – darželio „Krivūlė“ vyr. auklėtoja,  

Jolanta Žepnickienė, Vilniaus lopšelio – darželio „Krivūlė“ vyr.auklėtoja.  

 

13.00– 13.15 Vaikų ugdymas lauke už ir prieš. 

Birutė Spruogienė, Vilniaus lopšelio – darželio „Coliukė“ direktorė. 

 

13.15 – 13.30 Sveikosios pėdutės. 

Rūta Pumputienė, Vilniaus lopšelio – darželio „Drugelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

mokytoja metodininkė, 

Lilija Verikaitė, Vilniaus lopšelio – darželio „Pipiras“ vyr.auklėtoja. 

 

13.30 – 13.45 Savam daržely, darželį auginu. 

Ieva Petruškevičienė, Vilniaus lopšelio – darželio „Žirniukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė. 

 

13.45 – 14.00 Gamtą mylėti per maža, ją reikia pažinti. 

Gema Steponėnienė, Vilniaus Salininkų lopšelio –darželio auklėtoja metodininkė.  

 

14. 00 – 14.30 Diskusija, konferencijos apibendrinimas. 

 

STENDINIAI PRANEŠIMAI:  

1. Vakar ir šiandien: lauko edukacinės erdvės ir žaidimų aikštelės Turkijoje“. 

 Őzge Çeltek, Düzce Şükran Öney Anaokulu (Şükran Öney vaikų darželis Düzce mieste), 

mokytoja, Turkija. 

 

2. Ikimokyklinukų ugdymosi patirtis Norvegijoje.  

Vilma Endriulaitienė, Bergeno vaikų ir jaunimo organizacija, lituanistinės mokyklos 

mokytoja.  

 

3. Vaikų ugdymas(-is) per patirtį darželio lauko aplinkoje. 

Laima Norkūnienė, Vilniaus lopšelio – darželio „Krivūlė“ priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė, vyr. auklėtoja.   

 

4. Ekologinis ugdymas tyrinėjant gamtą.  

Violeta Dacevič, Vilniaus lopšelio – darželio „Žilvinėlis“, vyr. mokytoja, 

Daina Grinčukienė, Vilniaus lopšelio – darželio „Žilvinėlis“, vyr. mokytoja. 

 

https://live.etwinning.net/profile/school/194391


 

5. Žydinti pieva ir jos gyventojai. 

Inesa Vainovskė, Vilniaus lopšelio – darželio „Pipiras“ auklėtoja.  

 

6. Kalbą plėtojantys žaidimai lauko aikštelėje.  

Inga Aleksandravičienė, Vilniaus lopšelio – darželio „Lakštingala“ logopedė. 

 

7. Mažasis gamtininkas pasakų šalyje. 

Ugnė Kriščiūnienė, Vilniaus lopšelio – darželio „Justinukas“ vyr. meninio ugdymo 

pedagogė,  

Ingrida Špakauskienė, Vilniaus lopšelio – darželio „Justinukas“ auklėtoja metodininkė,  

Elena Sebeščiukienė Vilniaus lopšelio – darželio „Justinukas“ auklėtoja metodininkė,  

Audronė Markevičienė, Vilniaus lopšelio – darželio „Justinukas“ auklėtoja metodininkė. 

 

8. Šiltnamis – vaikų edukacijos ir žaidimo aikštelė“. 

Rita Bartuškienė, Vilkaviškio lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė, 

Birutė Sabaliauskienė, Vilkaviškio lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklkinio 

ugdymo pedagogė. 

 

9. Aš – gamtos bičiulis. 

Irmina Micienė, Vilniaus lopšelio – darželio „Aitvaras“ vyr. auklėtoja, 

Genovaitė Bagdonavičienė, Vilniaus lopšelio – darželio „Aitvaras“, auklėtoja 

metodininkė . 

10. Nuotolinis video pranešimas: „2-5 metų vaikų ugdymasis naudojant interaktyvias 

pasakas – žaidimus“.  

Renata Kondratavičienė, Vilniaus kolegija, Lietuvos edukologijos universitetas (LEU), 

informacinių technologijų lektorė, LEU Gamtos, matematikos ir fizikos katedros 

edukologijos mokslo krypties doktorantė.   

Vilija Gerasimovičienė. Vilniaus kolegija, kūno kultūros didaktikos lektorė, Vilniaus 

lopšelis – darželis „Pušaitė“ auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja 

metodininkė. 

Pranešimą galite pamatyt: 

https://vikolt-

my.sharepoint.com/personal/r_kondrataviciene_ad_viko_lt/_layouts/15/guestaccess.asp

x?docid=1975f4208bd1e42d3823bbf288a15c385&authkey=AepaaHCmBSczu5fR_I8HW

Tw&e=375c04d936f64c4689b36b2658f4849c 
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