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                   Stranda Kommune 

          Helstad vaikų darželis 
Bendruomeniškumas ir naujos patirtys– mūsų dėmesio centre! 

Helstad vaikų darželis yra valstybinis vaikų darželis, įsikūręs gražioje vietoje -  

Strandadalen. 

Jis yra labai arti Strandos pramoninio rajono, Norsk Sjømat AS, Orkla Foods AS, 

Langlo AS, Rent Nordvest AS, Norsk Scania AS ir Stålvarer AS. 

 Darželio darbo laikas nuo pirmadienio iki penktadienio 06.45-16.15 

 

 

 

 
 

 

                   

Helstad darželis pastatytas 1994 m. 2012 m. vasarą kartu veikusi mokykla buvo 

uždaryta. Dėl to visą bendra plotą dabar naudoja darželis. Turime daug vietos viduje ir 

lauke. Darželyje yra 46 vietos, vaikams nuo 10 mėnesių iki 6 metų. Mes turime dvi 

grupes: mažų vaikų grupė pavadinimu Raudrevane (Raudonos lapės) ir didelių vaikų 

grupė pavadinimu Blårevane (Mėlynos lapės). Vaikai nemažai laiko praleidžia kartu: 

rytais kartu renkasi vienoje grupėje, kartu pramogauja lauke, taip pat įvairiuose 

renginiuose. Lauke turime futbolo aikštelę, taip pat turime didelį sodą, didelę asfaltuotą 

erdvę,  kurioje vaikai gali važinėti dviračiais ir traktoriais, o viduje turime savo sporto 

salę. Didžiuojamės turėdami daug vietos viduje su įvairiais veiklos kambariais, tokiais 

kaip automobilių  kambarys, lėlių kambarys, pagalvių kambarys ir darbelių kambarys ir daug 

daugiau.... (žiūrėkite mus "YouTube"). 
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Ką gali pasiūlyti Helstad darželis? 
Helstad gali pasiūlyti profesionalios kvalifikacijos darbuotojus, turinčius didelę 

patirtį ir labai atsidavusius savo darbui. Turime puikių pedagogų, kvalifikuotų 

darbuotojų ir asistentų. Dalis pedagogų turi specelizuotą išsilavinimą kalbų 

srityje, pedagogę su priešmokyklinio ugdymo ir socialinių mokslų magistru. 

Taip pat turime lietuvę pedagogę ir dvikalbę asistentę. 

1. Pagrindinis paraiškų priėmimas vyksta iki kovo 1 dienos. Bet prireikus 

darželio vietos,paraiškas galite siųsti ištisus metus. 

2. Kadangi mūsų darželis yra valstybinis Dugnad (talka) neprivaloma.   

3. Mūsų vartotojų apklausos rezultatas yra 4,8 iš 5 galimų (tai yra vieni 

aukščiausių balų šalyje).  

4. Mes džiaugiamės ir didžiuojamės savo vidaus ir lauko aplinka, kuri 

Strandoje yra didžiausia.  

5. Turime savo sporto salę. 

6. Kiekvieną savaitę rengiame žygius ir labai dažnai aplankome ožkas ir 

arklius, kurie yra mūsų artimiausi kaimynai. 

7. Mes taip pat turime fantastišką vieta, vadinamą "Lempen", ji yra netoli 

Helstad darželio. Visa teritorija yra aptverta, kurioje yra pavėsinė, 

laužavietė, suolai ir stalai.  

 

 

 

 

 

 



 

 

                       Mūsų tikslas yra kalba ir socialinė kompetencija: 

Siekdami stiprinti darbuotojų kompetenciją, dalyvaujame plėtros darbuose, kurie tęsis 

visus darželio metus 2022-2024 m. Labiausiai gilinamės į kalbos raidą ir kalbos 

sunkumus.  Tikslas – padėti mūsų darželiui tobulinti pedagoginę praktiką ugdant 

darželio kompetenciją, taip pat stiprinti darbuotojų kalbos įgūdžius. Turėdami tai kaip 

atspirties tašką, mes, Helstad, nusprendėme pabrėžti:  

Kaip galime pagerinti kalbos aplinką darželyje? 

Kalbos ir bendravimo kompetencija apima žinias ir įgūdžius, kurie ugdomi per 

bendravimo ir bendradarbiavimo sąveiką ir yra svarbi bendradarbiaujant komandoje. 

Vykdydami naują plėtros darbą, mes dar geriau suprasime vaikus per dialogą ir 

bendravimą. Mes norime padėti ugdyti kalbą, smalsumą ir sąmoningumą, o vaikai 

įvaldo pusiausvyrą tarp rūpinimosi vienas kitu ir kitų poreikiais. Norint tai pasiekti, 

svarbu, kad vaikai turėtų daug vietos ir laiko žaisti. Žaidimas yra geriausia vieta kalbos 

ir socialinių įgūdžių ugdymui. Žaisdami vaikai visą dieną gaus gerą kalbos stimuliaciją, 

dalyvaus įvairiose veiklose, skatinančiose bendravimą ir kalbos raidą.  Norėdami 

padėti kasdieniame gyvenime, mes naudojame ASK. 

ASK:   

Bendrauti kitais būdais nei per šnekamąją kalbą vadinama alternatyvia ir papildoma 

komunikacija (ASK). Kiekvieną dieną mes naudojame ASK kaip kalbos palaikymą 

visiems darželio vaikams. Vaikui žodis pateikiamas vizualiai, matant simbolį, kuris yra 

prieinamas visą darželio dieną, o suaugusieji įvardija kortelėje atvaizduota simbolį. Tai 

gali būti žodis, veiksmas, būsena. Vaikas gauna  galimybę išreikšti savo norus 

rodydamas į paveiksliuką / simbolį, taip vaikas ir suaugęs lengviau, ir geriau vienas kitą 

supranta. 

 

                                                                                

              

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Norite sužinoti daugiau apie mūsų darželį? 

www.stranda.kommune.no  

Helstad barnehage 

 

 

 

 

 

Susisiekite su mumis, jei norite apsilankyti arba gauti daugiau 

informacijos 

Tlf: 464 111 30 

Taip pat galite ieškoti mūsų "Instagram", "Facebook" ar "YouTube"  

https://www.youtube.com/watch?v=LZQHcb0Iros&t=21s 

El paštas: Helstad.barnehage@stranda.kommune.no 

Sekite mus:              
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