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Renginiai: 

Paroda  „Aš prie jūros gyvenu“                                                                                                      

Dalyvauja „Aitvarėlių“, „Zuikučių“, „Boružėlių“ grupių vaikai. Darbai eksponuojami 

Ruoniuko vaikų bibliotekoje. Atsakingos – mokytojos Dalia Reizgienė ir Lina Petrošienė; 

Paroda „Paukščiai prie mano langų“                                                                                         

Dalyvauja „Žirniukų“ grupės (mokytoja Jolanta Pilienė) vaikai ir Panevėžio rajono 

Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ vaikai; 

Paroda „STEAM mokslo metai“                                                                                              

Atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja Viktorija Keršienė 

Vaikų tapybos paroda „Miestas prie jūros“                                                                          

Atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja Giedrė Kontrimienė 

Paroda „Velykiniai sveikinimai“                                                                                            

Dalyvauja ankstyvojo amžiaus grupės. Atsakingos mokytojos Aušrelė Keskiul ir Vaida 

Būgienė 

Paroda „Margučių medis“                                                                                                        

Dalyvauja įstaigos bendruomenė. Atsakingos mokytojos Aušrelė Keskiul ir Vaida Būgienė. 

Paroda „Aš klaipėdietis“ dalyvauja „Bitučių“ grupės vaikai ir „Gilijos“ pradinės mokyklos 

moksleiviai. Atsakingos mokytojos Ilma Mumgaudienė ir Vilma Urniežienė. 

STEAM veiklos  „Aš stebiu ir tyrinėju gamtą“                                                                                                       

Atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja Viktorija Keršienė; 

Paroda „Riedėkit, margučiai, „Purienos“ lauke“.                                                               

Atsakinga  mokytoja Audronė Grigišienė 

„Sveikinimai Klaipėdai“ – virtualūs susitikimai su Lietuvos „Purienų žiedas“ sambūrio 

įstaigomis. Dalyvauja „Bitučių“ grupės vaikai. Atsakingos mokytojos Vilma Urniežienė ir 

Ilma Mumgaudienė 

Šventinis renginys „Velykų margutį ridena vaikučiai“.                                                        

Atsakingos meninio ugdymo mokytojos Donata Sirtautienė ir Regina Bočkienė  ir grupių  

mokytojos. 

Mamos dienos šventiniai renginiai „Lyg saulutė šviesi man, mamyte, esi“.                             

Atsakingos meninio ugdymo ir renginius organizuojančių grupių mokytojos. 



Sportinė pramoga „Augu sveikas ir stiprus“.                                                                         

Dalyvauja ankstyvojo amžiaus grupių vaikai.                                                                        

Atsakingos mokytojos Lina Tankevičiūtė ir Sondra Butkuvienė. 

Grupių projektai: 

„Mano miestas ir aš“                                                                                                            

Dalyvauja „Aitvarėlių“ grupės vaikai; 

„Auginu ir augu pats“                                                                                                                

Dalyvauja „Skruzdėliukų“ grupės vaikai; 

 „Pavasario derlius“                                                                                                                 

Dalyvauja „Žirniukų“ grupės   vaikai. 

„STEAM veiklos ankstyvajame amžiuje“                                                                          

Dalyvauja „Pelėdžiukų“   grupės vaikai; 

 „Mano pirmas augalėlis” 

 Dalyvauja „Žvirbliukų“ grupės  vaikai;  

 

,,Ugdymo turinio plėtojimas integruojant STEAM idėjas” 

 Dalyvauja „Obuoliukų“ grupės  vaikai;  

 

„Su STEAM smagu“                                                                                                                

Dalyvauja „Bildukų“ grupės vaikai.  

Įstaigos projektai: 

„Aš tikrai myliu Lietuvą“                                                                                                           

Dalyvauja logopedo užsiėmimuose dalyvaujantys vaikai.                                                     

Atsakingos logopedės Ilona Austienė ir Jūratė Ruškė 

„Būsim stiprūs ir sveiki“                                                                                                          

Dalyvauja „Zuikučių“ (mokytojos Ingrida Tamošiūnienė ir Andželika Solovjova) grupės 

vaikai. Kviečiami prisijungti kitų grupių vaikai. 

„Vandens paslaptys“                                                                                                              

Dalyvauja „Žvirbliukų“, „Bildukų“ ir „_Žirniukų“ grupių vaikai.                                      

Atsakingos – mokytojos Inga Urbonienė ir Neringa Vaičiūtė; 

Ekologinis  projektas ,,Žalioji palangė“                                                                                 

Dalyvauja „Giliukų“ ir „Skruzdėliukų“ grupių vaikai;  

Projektas „Pažaiskime ir pažinkime olimpines vertybes“                                                                                                                     

Atsakingos neformaliojo švietimo mokytoja Santa Neniškytė-Belkinienė ir dalyvaujančių 

grupių mokytojos. 

 

 Miesto projektai: 

 „Klaipėda vakar, šiandien ir rytoj“                                                                             



 Dalyvauja „Obuoliukų“ grupės vaikai ir socialiniai partneriai – Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Versmė“ vaikai; 

 

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” 
Įstaigoje atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja Santa Neniškytė-Belkinienė, grupių 

mokytojos. 

 

Respublikiniai projektai:  

 

„Klaipėda - mano uostas”                                                                                                

Dalyvauja „Drugelių“,  „Boružėlių”, „Dobiliukų” ir ,,Bildukų” grupių vaikai. Atsakinga - 

mokytoja Vestina Medžinskienė; 

Partnerystės tinklo „Lietuvos „Purienų“ žiedas“ projektas                                                          

„Seku, seku pasaką“                                                                                                               

Dalyvauja „Drugelių“ grupės vaikai.                                                                                          

Atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja Dagna Volkovaitė 

Tarptautiniai  projektai: 

 

Projektas „Pasakyk pasauliui LABAS“  

Dalyvauja „Obuoliukų“ grupės vaikai.  Projekto partneriai – Slovėnijos ikimokyklinio 

ugdymo įstaiga; 

 

,,Nutieskime draugystės tiltą”                                                                                                            

su Estijos šalies ugdymo įstaiga.  Dalyvauja  „Obuoliukų“ grupės vaikai; 

  

Nord plius projektas „Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių elgesio ir ugdymosi sunkumų, 

įtraukiojo ugdymo(si) gairės“ Dalyvauja „Obuoliukų“ grupės vaikai.  

 

 

eTwinning projektai:  

 

Socialinių įgūdžių  „Feel your heart rainbow“ 

(liet .– „Pajusk savo širdies vaivorykštę).                                                                              

Dalyvauja „Zuikučių“, „Boružėlių“, „Pelėdžiukų“, „Žvirbliukų“ grupių vaikai.  

 

 Toliau įgyvendinamos: 

 

Socialinių emocinių įgūdžių lavinimo programa „Kimočiai“  



Dalyvauja „Drugelių“, „Boružėlių“ „Dobiliukų“ grupių  vaikai;  

 

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

Veiklas veda socialinė pedagogė Raminta Vičienė; 

 

Tarptautinė ,,Zipio draugų‘‘ programa 

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

 

 


