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Klaipėdos lopšelio- darželio „Puriena“ meninio ugdymo mokytoja, muzikos mokytoja ekspertė 

Idėjos vaikų muzikiniams renginiams. Rugsėjo 1-osios šventė „Vasarėlės takeliu“ 

Anotacija.    Pateikiamos idėjos    vaikų šventei, skirtai Rugsėjo 1/ąjai. Siekiant užtikrinti teigiamas 

dalyvių emocijas,  siūloma netradiciškai integruoti vaikų meninę, sportinę bei žaidybinę veiklą 

Metodika.  
Paruošiamieji darbai: 

 1.  Numatyti šventės vedančiuosius. 

2. Parengti  užduotis. 

3. Paruošti užduočių eiliškumą (iš spalvoto popieriaus iškirpti vasaros gėles, saulutes ar  medžių 

lapus). 

4. Parinkti muzikinius įrašus. 

5. Papuošti kiemą ir paruošti  užduočių aikšteles (naudojame  dideles teatrines lėles, grupių 

emblemas, balionus ir kt.). 

6. Sudėti reikiamas priemones – kamuolius, tunelį, parašiutą, spalvotas kreideles. 

7. Paruošti saldžių dovanų krepšelius. 

 

                Tradiciškai ši šventė vyksta lauke.. Mūsų įstaigoje priešmokyklinukai kartu su savo 

auklėtojomis  keliauja į šalia esančią „Gilijos“ pradinę mokyklą stebėti Mokslo žinių dienos 

šventės. Ankstyvojo  (dėl adaptacijos )  ir II jaunesniojo amžiaus vaikai kartu su tėveliais, 

auklėtojomis kviečiami  stebėti šventę.    

                Šventė prasideda kieme, kur skambant linksmai muzikai  susirenka visi dalyviai ir 

žiūrovai. Prisistato šventės vedantieji – Vasara, Pievų gėlės, Saulė ir t.t.. Jie pasveikina sugrįžusius 

po atostogų vaikus, pedagogus . Groja muzikinis įrašas su vaikiškomis dainelėmis (pvz. L. 

Remeikienės „Labas, Elze, kaip tu gyveni“) ir  vaikai  sveikinasi vienas su kitu, ploja, laisvai šoka... 

                Vedantieji  pakviečia  į nuotaikingą  kelionę vasaros takais, aptaria būsimas užduotis ir jų 

atlikimo laiką (vienai užduočiai skirti apie 10min.).  Kiekvienai grupei pateikiamas  užduočių 

eiliškumas.   

                Vaikai kartu su pedagogais keliauja po darželio teritoriją,  paruoštose stotelėse atlikdami 

atitinkamas užduotis.  

                 Priklausomai nuo dalyvaujančių grupių skaičiaus parengiamos užduočių stotelės. Jos 

būna įvairios. Pvz .: 

1. „Linksmasis labirintas“ (praeiti takeliu, įveikiant įvairias kliūtis) 

2. „ Pasislėpę žaislai“ (surasti 10-12 paslėptų  žaislų) 

3. „Paslaptingas tunelis“ ( pralįsti tuneliu) 

4. „Spalvoto parašiuto skrydis“ ( žaidimai su parašiutu) 

5. „Išdykę kamuoliai“ (žaidimai su kamuoliais)  

Įveikę visas užduotis visi dalyviai vėl susirenka darželio kieme ir spalvotomis kreidelėmis 

piešia savo vasaros  atostogų įspūdžius.  

Pasidžiaugę vaikų darbais, vedantieji visiems įstaigos vaikams   išdalina  saldžias dovanas. 

 

 


