
  

 Veiklos pradžia 1967 m.  

1993 m suteiktas vardas “Puriena 

Įstaigą lanko190 vaikų, veikia 10 grupių 

(2 lopšelinio, 2 priešmokyklinio ir 7 

ikimokyklinio amžiaus).   



 

 

Įstaigoje dirba 23 
pedagogai ir 27 
aptarnaujančio 
personalo 
darbuotojai.  
 

 

 

 

  



Didžiausias dėmesys 
„Purienoje“ skiriamas 

vaikų kūrybiškumo 
skatinimui. 

Vaikų saviraiškos 
tenkinimui pritaikytos 

įstaigos ugdymo 
erdvės. Įrengtos 
teatrinė ir dailės 
veiklos studijos, 

muzikos ir sporto 
salės. Suburtos 

kūrybinės darbo 
grupės meninio 

ugdymo plėtojimui. 
Parengtos 

neformaliojo ugdymo 
teatro ir dailės 

programos. 

 
 



 

Įstaigos pedagogai dalinasi gerąja darbo patirtimi 
su miesto ir šalies kolegomis. Rengia 
kvalifikacijos tobulinimo programas. 





Vaikų kūrybiškumas puoselėjamas 
muzikinėje, dailės ir dramos veikloje 



Vaikų darželio bendruomenė dalyvauja įvairiuose 

kūrybiškumo ugdymo projektuose . Tai 

tarptautiniai projektai: „Kūrybiškumo ugdymas 

ikimokyklinėse įstaigose“, „Pasakyk pasauliui 

labas“; respublikiniai projektai: " Ikimokyklinio 

ugdymo plėtra" , "Menų savaitė ", " Aš ir 

Baltijos jūra", " Mano draugai" , " Mano 

gimtasis miestas " ir pan. 

 Įstaigoje  taikomi Reggio Emilia ir M. Montessori 

metodų elementai . 

 

 
 
 



Projektas ,, Menų 
savaitė " 

vykdomas 
kiekvienais 
metais.  Tai 

vienas 
ryškiausių 

įstaigos 
projektų , 

kuriame vaikai 
ir pedagogai 
dalinasi savo 
kūrybinėmis 

idėjomis . 

 

Menų savaitė 





 

Vaikų idėjos ir 
pasiūlymai, kad ir 
patys netikėčiausi, 

visada sulaukia 
pedagogų paramos ir 

palaikymo juos 
įgyvendinant. 

 

 

Projektas  „Aš ir Baltijos jūra” 













Laisvalaikiu vaikai daug kuria naudodami 
skirtingas medžiagas (papuošalus, sagas, 

karoliukus ir kt.). Tai suteikia vaikams 
pasitikėjimo ir laisvės jausmą. 

 







Kūrybiškumas 
ugdomas 

naudojant  ir  
šviesos stalus 

 
 



 



 



 



 



Tėvai renkasi mūsų 
įstaigą, nes mes 

teikiame išplėtoto 
meninio ugdymo 

paslaugas, sudarome 
kūrybiškumo 

ugdymui palankią 
aplinką. Įstaigoje 
dirba kvalifikuoti 

pedagogai. 

Tėvai aktyviai dalyvauja 
visose įstaigos 

veiklos srityse: jie 
piešia, dainuoja ir 

groja muzikos 
instrumentais su 

savo vaikais. Vyksta 
bendri koncertai, 

spektakliai ir sporto 
šventės. 





 

Vaikų kūrybiškumo 
ugdymas meno pagalba 

duoda tikrai gerų 
rezultatų.  

Lopšelio-darželio 
„Puriena“ vaikai yra 

įvairių konkursų 
festivalių dalyviai bei 

laureatai. Ne kartą 
dalyvavome Lietuvos 

televizijos projekte 
„Dainų Dainelė“, 

respublikiniame lėlių 
teatrų festivalyje 

„Molinukas“, 
„Vaidinimų kraitelė“ ir 

kt.  

` 





      Kiekviena diena praleista kartu su 
draugais iš kitų darželių alsuoja naujų 
atradimų džiaugsmu. 

 

 

 

 





Dėkojame už Jūsų dėmesį ir tikimės 

pamatyti Jus Klaipėdoje.  


