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Renginiai: 

Kovo 11-osios šventė „Lietuvaitis aš esu“; 

VŠĮ „Vaiko labui“ veiksmo savaitė „Be patyčių“; 

 

Akcija „Pasidalink gerumu su keturkoju draugu” – dalyvauja visa įstaigos bendruomenė; 

 

Akcija pasaulinei  Žemės dienai paminėti ,,Mažasis princas ir lapė’’ 

(mandalos kūrimas iš akmenukų); 

 

,,Būgnai dunda - žemė bunda” renginys skirtas pasaulinei vandens dienai (partnerystės tinklo  

„Lietuvos „Purienos“ žiedas“ veikla); 

 

„Fraktalų piešimas - kelias į save per formas ir spalvas”. 

 

Parodos:  
Foto paroda „Išsipildžiusios paukštelio svajonės“; 

Kūrybinių darbų paroda „Mano rankytės gali"  

 
Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, vaikų ir  tėvų 

kūrybinių darbų paroda ,,Lėlės iš kojinių“; 

 

Respublikinė virtuali fotografijų paroda „Ledo paveikslai“;  

 

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo mokytojų, dirbančių teatrine pakraipa,  fotonuotraukų  

paroda ,,Ku-kū iš po kaukės“, skirta Teatro dienai – dalyvauja „Boružėlių“ gr. vaikai; 

 

Respublikinė Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ ir Panevėžio raj.  

 Dembavos lopšelio-darželio ,,Smalsutis" Tarptautinės žemės dienos paminėjimui  

skirta paroda „Žemė – mūsų namai“. 

 

 Projektinė veikla 

Grupių projektai: 

,,Mama, tėti, aš moku kalbėti’’ – dalyvauja „Spinduliukų“ gr. vaikai; 

,,Stebuklingoji gėlelė’’ – dalyvauja „Spinduliukų“ gr. vaikai; 

,,Skruzdėliukų istorijos” – dalyvauja „Skruzdėliukų“ gr. vaikai; 

,,Aš ir pasaka”- dalyvauja „Pelėdžiukų“ gr. vaikai; 

,,Svogūnėlis” – dalyvauja „Bildukų“ gr. vaikai;  

„Ant močiutės palangės” – dalyvauja „Bildukų“ gr. vaikai; 

„Žemė - mūsų planeta“ – dalyvauja „Žvirbliukų“ gr. vaikai; 



„Arbatėlė kvapni, sveikatėlė mūs puiki”- dalyvauja „Spalviukų“ gr. vaikai; 

„Kviečiu pavasarį” – dalyvauja „Zuikučių“ gr. vaikai; 

„Kur gyvena knygos“ – dalyvauja „Žirniukų“ gr. vaikai; 

„Jaunieji mokslininkai” – dalyvauja „Dobiliukų“ gr. vaikai. 

Įstaigos projektai: 

Ilgalaikis ankstyvojo amžiaus grupių projektas „Iš visos širdelės”; 

Meninis-kūrybinis projektas „Didžiųjų dailininkų įkvėpti“. 

Miesto projektai: 

Klaipėdos miesto neformaliojo švietimo mokytojų (kūno kultūra)  

organizuojamas projektas 

„Patyriminio ugdymo galimybės ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinėje veikloje“; 

Respublikiniai  projektai: 

 Projektas „Mažieji gamtos saugotojai“ – dalyvauja „Zuikučių“ ir „Bildukų“ gr. vaikai; 

Ekologinio ugdymo projektas  – „Mano žalioji palangė“; 

„Ką slepia abėcėlė“ – dalyvauja „Aitvarėlių“ ir „Bitučių“  gr. vaikai;  

 

STEAM projektas ,,Pasaka ,,Pirštinė” kitaip”  

(partnerystės tinklo  „Lietuvos „Purienos“ žiedas“ veikla); 

 

Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų 

organizacija“ ir VšĮ „Eko šviesa“ inicijuotame ir įgyvendinamame aplinkosauginiame 

projekte „Mes rūšiuojam”. 

Ilgalaikiai tarptautiniai ir nacionaliniai  eTwinning projektai: 

„I play, creat and discover the world“  

(liet.- Žaidžiu, kuriu, pasaulį atrandu) -  dalyvauja  „Žvirbliukų“ gr. vaikai; 

 

 „Matematikos šalyje” – dalyvauja „Zuikučių” ir „Lašiukų” gr. vaikai.  

 

Toliau įgyvendinamos: 

Socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo programa „Kimočiai“  

(„Drugelių“, „Spalviukų“, „Bildukų“, „Zuikučių“  gr. vaikai); 

 

Tarptautinė ,,Zipio draugų‘‘ programa 

(„Obuoliukų“, „Skruzdėliukų“, „Aitvarėlių“ ir „Bitučių“ gr. vaikai); 

 

Dalyvavimas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto programoje „Olimpinė karta“. 


