
 2022 M. VASARIO MĖN. VEIKLOS  PLANAS 

Sausio 26 d. – vasario 4 d. 

Akcija „Nupirk paveikslą – paremk Lietuvos Caritą“ 

(bendradarbiaujant su dailininku Viktoru Stančaičiu). 

Dalyvauja įstaigos bendruomenė; 

 

3–14  d. akcija „Pasidalink gerumu su keturkoju draugu“                                           

Dalyvauja įstaigos bendruomenė. Atsakinga mokytoja Aušrelė Keskiul; 

 

7–11 d.  akcija „Kodėl aš šaunuolis(ė)? Įtraukime į savo žodyną daugiau drąsinančių frazių!“                                                                                           

Dalyvauja įstaigos bendruomenė. Atsakinga socialinė pedagogė Raminta Vičienė; 

 

Paroda ,,Laiškai mano miestui”                                                                                          

Dalyvauja priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai.  Atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja 

Giedrė Kontrimienė; 

 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Linkėjimai Klaipėdai”                                                                                                        

Parodą organizuoja priešmokyklinio ugdymo mokytojos Lina Petrošienė ir Dalia Reizgienė; 

Dalyvauja „Aitvarėlių“ ir norinčių prisijungti grupių vaikai.  

 

15 d. Šventiniai  renginiai Vasario-16-ajai – „Aš –  dalis tavęs” 

Dalyvauja „Obuoliukų“, „Skruzdėliukų“, „Bitučių“, „Zuikučių“ ir „Aitvarėlių“ grupių 

vaikai. Atsakingos meninio ugdymo mokytojos Regina Bočkienė ir Donata Sirtautienė bei 

grupių mokytojos;  

Akcija, skirta Vasario – 16 paminėti ,,Lietuvos trispalvė”                                                                                                                   

Organizuoja ,,Bildukų“ grupės mokytojos Lina Černeckienė, Dora Šimkienė.   

Dalyvauja ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus grupės. 

 

Sporto renginys „Žiemos išdaigos“  

(atsižvelgiant į oro sąlygas). Atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja Santa Neniškytė-

Belkinienė. 

 

Grupių projektai: 

Meninis  kūrybinis projektas  ,,Laivai mano mieste”                                                              

Dalyvauja „Bitučių“ (mokytojos Vilma Urniežienė ir Ilma Mumgaudienė)  grupės vaikai;  

„Mano pirmas augalėlis” 

 Dalyvauja „Žvirbliukų“ (mokytojos Inga Urbonienė ir Neringa Vaičiūtė)  grupės  vaikai;  

 

,,Ugdymo turinio plėtojimas integruojant STEAM idėjas” 

 Dalyvauja „Obuoliukų“ (mokytojos  Dangira Noreikienė, Rūta Varašinskienė) 

grupės vaikai;  



 

,,Pavasario žiedas”                                                                                                         

Dalyvauja „Bildukų“ (mokytojos Lina Černeckienė ir Dora Šimkienė)   grupės vaikai;  

 

„STEAM veiklos ikimokykliniame amžiuje“                                                                           

Dalyvauja „Bildukų“ grupės vaikai. Mokytojos Lina Černeckienė ir Dora Šimkienė; 

 

Miesto projektai: 

 

Klaipėdos miesto neformaliojo švietimo mokytojų (kūno kultūra) metodinio būrelio 

organizuojamas projektas -konkursas                                                                                            

„Integruota fizinė veikla vaikų darželyje”                                                                                   
Įstaigoje atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja Santa Neniškytė-Belkinienė. 

 

Klaipėdos miesto neformaliojo švietimo mokytojų (kūno kultūra) metodinio būrelio 

organizuojamas projektas  

„Susipažinkime su sporto šakomis” 
 dalyvauja  „Lašiukų“ (mokytoja Skirmantė Barbšienė) „Zuikučių“ (mokytojos Andželika 

Solovjova ir Ingrida Tamošiūnienė), „Žvirbliukų“ (mokytojos Neringa Vaičiūtė ir Inga 

Urbonienė), „Obuoliukų“ (mokytojos  Rūta Varašinskienė ir Dangira Noreikienė) grupių 

vaikai. Įstaigoje atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja Santa Neniškytė-Belkinienė. 

 

Respublikiniai projektai: 

 

Ekologinis  projektas- konkursas  ,,Žalioji palangė“  (organizuoja Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras)                                                                                

Dalyvauja „Giliukų“ (mokytojos Ingrida Šimkienė, Mantė Skunčikė), „Skruzdėliukų“ 

(mokytoja Danutė Birbilienė, Audronė Grigišienė), ,,Aitvarėlių“( mokytojos Dalia Reizgienė, 

Lina Petrošienė) ir  grupių vaikai;  

 

Pažintinis STEAM  projektas  su socialiniais partneriais „Klaipėda – mano uostas”. 

Organizuoja ,,Drugelių“ grupės mokytoja Vestina Medžinskienė.                                                                   

Dalyvauja Šiaulių raj. Gruzdžių l.-d. ,,Puriena“ 

Įstaigos „Boružėlių” (mokytojos Renata Juodikaitytė ir Daiva Petrošienė),  „Dobiliukų” 

(mokytoja Jolanta Skrodenienė), ,,Bildukų” (mokytojos Lina Černeckienė ir Dora Šimkienė) 

ir ,,Lašiukų“ (mokytoja Skirmantė Barbšienė) grupių vaikai. 

 

 

Projektas-konkursas ,,Lietuvos paukščiai“ su Kėdainių lopšeliu-darželiu ,,Pasaka“  

 Dalyvauja „Giliukų“ (mokytoja Ingrida Šimkienė) grupės vaikai;                                    

 

 

 

 

 



Tarptautiniai  projektai: 

 

Projektas „Pasakyk pasauliui LABAS“  

Dalyvauja „Obuoliukų“ grupės vaikai (mokytojos Dangira Noreikienė ir Rūta Varašinskienė 

bei socialinė pedagogė Raminta Vičienė).  

Projekto partneriai – Slovėnijos ikimokyklinio ugdymo įstaiga; 

 

,,Nutieskime draugystės tiltą”  su Estijos, Talino ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 

 Dalyvauja  „Obuoliukų“ grupės vaikai ir  pedagogai: 

 (mokytojos Rūta Varašinskienė ir Dangira Noreikienė, meninio ugdymo mokytoja Donata 

Sirtautienė, socialinė pedagogė Raminta Vičienė. 

 

eTwinning projektai:  

 

 Pažintinis  „Get to know the trees with ST(R)EAM“  

(liet. –pažinkime medžius su ST(R)EAM)    

 Dalyvauja  „Lašiukų“ (mokytoja Skirmantė Barbšienė), „Drugelių“ (mokytoja Vestina 

Medžinskienė), „Aitvarėlių“ (mokytojos Lina Petrošienė ir Dalia Reizgienė), „Skruzdėliukų“ 

(mokytoja Audronė Grigišienė) ir „Obuoliukų“ (mokytoja Rūta Varašinskienė)  grupių vaikai; 

 

Socialinių įgūdžių  „Feel your heart rainbow“ 

(liet .– „Pajusk savo širdies vaivorykštę). Dalyvauja „Zuikučių“ (mokytoja Ingrida 

Tamošiūnienė), „Boružėlių“ (mokytoja Daiva Petrošienė), „Pelėdžiukų“ (mokytoja Lina 

Tankevičiūtė), „Žvirbliukų“ (mokytoja Inga Urbonienė) grupių vaikai.  

 

 Toliau įgyvendinamos: 

 

Socialinių emocinių įgūdžių lavinimo programa „Kimočiai“  

Dalyvauja „Drugelių“ (mokytoja Vestina Medžinskienė), „Boružėlių“ (mokytoja  Daiva 

Petrošienė ), „Dobiliukų“(mokytoja Skaistė Žalnierukynienė) grupių  vaikai;  

 

 „Giliukų“, „Lašiukų“ ir „Žiogelių“  grupių vaikai.  

Veiklas veda socialinė pedagogė Raminta Vičienė; 

 

Tarptautinė ,,Zipio draugų‘‘ programa 

Dalyvauja „Obuoliukų“ (mokytoja Dangira Noreikienė), „Skruzdėliukų“ (mokytoja Danutė 

Birbilienė) , „Aitvarėlių“ (mokytoja Lina Petrošienė), „Bitučių“ (mokytoja  Ilma 

Mumgaudienė) ir „Zuikučių“ (Andželika Solovjova)  grupių vaikai; 

 

Lietuvos olimpinio komiteto Olimpinės kartos programos įgyvendinimas. Atsakinga 

neformaliojo švietimo mokytoja Santa Neniškytė-Belkinienė; 

 

Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų 

organizacija“ ir VšĮ „Eko šviesa“ inicijuotas aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam”. 

 

 


