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Dailės pažinimas nuo 3 metų

Tai dailės studija patiems mažiausiems. Mokysimės įtvirtinti jausmą, kad viską galiu, ir savarankiškumą. Terliosime, keverzosime,
piešime: kreidelėmis, dažais, pirštais ar flomasteriais - visai nesvarbu kuo. Stengsimės pajusti džiaugsmą, išmokti susikaupti, kontroliuoti rankų judesius, lavinti pirštus. Turėtų būti tiesiog smagu!
D2

Dailės pažinimas 4-5 m. vaikams

Jaukioje aplinkoje ieškosime džiaugsmo ir pasitenkinimo. Kursime ivairiomis dailės priemonėmis ir susipažinsime su ivariomis dailės
technikomis. Mokysimės pasitikėti savimi, būti būti kūrybiškais, sutelkti dėmesį ir bendrauti. Dailė - mielas užsiėmimas!
D3

Dailės pažinimas 5-7 m. vaikams

Kursime ivairius darbus su Lietuvos istorija ir kultūra susijusiomis temomis. Stengsimės atskleisti gebėjimus, būti drąsesni ir džiaugtis
kūryba. Laukiami visi, norintys kurti ir sužinoti daugiau apie Lietuvą!
D4

NAUJIENA! Dailė suaugusiems

Vieną kartą per mėnesį piešti bus pakviesti ir suaugusieji.
M1

Muzikos pamokėlės « Be lietučio » 6 mėn.- 2 m. vaikams

Pamokėlių metu yra judama, šokama, dainuojama, susipažįstama su įvairiausiais instrumentais, klausoma pasakėlių, muzikinių istorijų
ir visa tai – lietuviškai! Patys mažiausi pamokėlėse dalyvauja dažniausiai įsitaisę ant mamyčių ir tėvelių rankų, jie įvairiais garsais bei
judesiais imituoja girdimus garsus.
M2

Muzikos pamokėlės « Be lietučio » 2- 4 m. vaikams

Vaikučiai daugiau juda bei dainuoja patys, išmoksta mūsų tradicinių lietuviškų ratelių, žaidimų bei dainelių, įgyja pirmąsias muzikines žinias.
M3

NAUJIENA! Dainavimo studija 5-10 m. vaikams

Dainuosime, kursime, judėsime! Naudodamiesi “Vieversio” muz. vadovėlio integruota metodika iš arčiau susipažinsime su muzika ir
metų laikus atliepiančiomis temomis. Išmoktomis dainelėmis papuošime mūsų bendruomenės renginius ir ne tik!
LK1

Lietuvių kalbos pamokėlės 3-4 m. vaikams

Per šias pamokėles vaikai piešdami, spalvindami, atlikdami įvairias kūrybines užduotis susipažins su raidėmis, suvoks, kad raidė - tai tam
tikras garsą žymintis ženklas. Plėsime žodyną, ugdysime rišliąją kalbą. Lavins dėmesį, rankos judesius, ugdys dėmesį ir pastabumą.
LK2

Lietuvių kalbos pamokėlės 5-7 m. vaikams

Pamokų metu mokysimės taisyklingai ištarti garsus; lavinsime foneminę klausą bei atliksime garsines žodžių analizes. Išmoksime raides
jungti į skiemenis, o skiemenis - į žodžius, sakinius. Plėsime žodyną, ugdysime rišliąją kalbą. Ugdysime skaitymo, skaičiavimo ir rašymo
įgūdžius. Smagios užduotėlės paskatinis vaikus tyrinėti, atlikti užduotis savarankiškai, lavins rankos judesius, ugdys dėmesį ir pastabumą.
LK3

Lietuvių kalbos pamokėlės 8-10 m. vaikams

Užsiėmimų metu pažinsime lietuvių kalbą ir ugdysime kalbėjimo įgūdžius, skatinant laikytis kalbos etiketo, lavinant klausą, tobulinant
gramatinius gebėjimus. Plėsime žodyną, ugdysime rišliąją kalbą. Ugdysime skaitymo, skaičiavimo ir rašymo įgūdžius. Žaismingos ir
kūrybiškos užduotėlės žadins kalbinį kūrybiškumą, skatins vaikus sukaupti dėmesį ir jį išlaikyti, tyrinėti, atlikti užduotis savarankiškai,
lavins dėmesį, ugdys dėmesį ir pastabumą.
T

Teatro būrelis 5- 10 m. vaikams

Teatro būrelyje statysime lietuviškas pasakas, vaikiškus vaidinimus, bus skiriamas didelis vaidmuo lėlių teatrui.

