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VAIKŲ DARŽELIS "ABECITIS"

• Čia veikia 7 mišrios ir 2 lopšelio grupės.

• Darželis dirba pagal „Step by step“ 
metodiką.

• Pastatas 4 aukšų:

• Rūsyje vaikų rūbinės, mini baseinas, 
virtuvė.

• I aukšte valgykla visų amžiaus grupių, 
išskyrus lopšelio grupės. Sporto salė, 
administracija.

• II aukštas vaikų grupės.

• III aukštas logopedų kabinetai, 
metodinis kambarys.



RŪSYJE...



KIEKVIENOJ GRUPĖJ AKVARIUMAS



APLINKOS



APLINKOS



PRIEMONĖS



MIEGAMIEJI



VIIRTUVĖLĖ



ERDVĖS



VAIKŲ  DARŽELIS „MADARINA“

• Čia veikia 8 mišrios grupės.

• Darželyje vyrauja daug metodikų: 
Montesori, Valdorfo, etnokultūrinės 
programos elementai. Didelis 
dėmesys skiriamas muzikai, vaikai 
groja dūdelėmis, kanklėmis, 
mušamaisiais instrumentais. Yra 
pedagogų, grojančių gitara.



TIK ĮĖJUS...



ŠVIESOS APSUPTY



RŪSY DIRBTUVĖLĖS



MAISTO GAMINIMO CENTRAS



APLINKOS



METODINIS KAMBARYS, RŪBINĖ



VALGYKLĖLĖ



LAUKO APLINKOS



O. KALPAKO RYGOS TAUTOS 
MENO PRADINĖ MOKYKLA

• Siūlo išsamią meno ir amatų mokymo programą:

• Mokiniai įgyja ne tik išsamų pradinį išsilavinimą, bet ir mokosi pagrindų.

• Įvairūs tradiciniai amatai - medžio, keramikos metalo dirbiniai, adatų darbai, siuvimas ir 
modeliavimas,

• Audimas, stiklo dirbimas, meninė odos apdirbimas.
• Didelis dėmesys skiriamas taikomosios dailės, piešimo, tapybos, kompozicijos, spalvų pamokai.
• Pradedant nuo pirmosios formos, mokiniai dalyvauja parodose, parodose apie savo darbą "Open

Days".
• 9 klasės mokiniai rengia diplomo darbą vienoje iš amatų ar meno dalykų ir gina mokslo metų 

pabaigoje.
• Mokykla siūlo įvairias interesų grupes - meną, amatus, chorą, liaudies šokius ir pobūvius, "Guard

Youth".
• Mokiniai reguliariai dalyvauja įvairiose parodose, konkursuose ir kt. Rygoje, Latvijoje ir užsienyje.
• Gera tradicija metų pabaigoje tapo kasmetine geriausių studentų darbų ir diplomo kūrinių paroda.
• Pradinės klasės yra iki šeštos klasės. Pažymiai rašomi nuo antros klasės.



O. KALPAKO RYGOS TAUTOS 
MENO PRADINĖ MOKYKLA



KLASĖS



KLASĖS



ERDVĖS



DARBAI



LATVIJOS NACIONALINĖ 
BIBLIOTEKA
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