
2022 M. RUGSĖJO MĖN. VEIKLOS  PLANAS 

1 d. Rugsėjo 1-osios šventė „Į darželį sugrįžtu“. 

 

Projekto - Olimpinis mėnuo „Mums gera sportuoti kartu"  veiklos 

(atsakinga – neformaliojo švietimo mokytoja Santa Neniškytė-Belkinienė): 

 

Sveikos gyvensenos olimpinės valandėlės grupėse (pagal planą);  

 

Ėjimo su šiaurietiškomis lazdomis valandėlės;  

 

Sveikatingumo savaitė „Augu sveikas“; 

 

Sveikatos saugojimo ir stiprinimo darbo grupės edukacinis projektas 

 „Pažaiskime ir pažinkime olimpines vertybes“;  

 

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ organizuojamas renginys  

„Solidarumo bėgimas“. 

 

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų vedamos            

edukacinės valandėlės „Saugus kelyje".                                                                      

Dalyvauja „Obuoliukų", „Skruzdėliukų" ir „Aitvarėlių" grupių vaikai. 

 

Kūrybinių darbų paroda „Rudens dovanos“  

Dalyvauja įstaigos bendruomenė.  Atsakingos mokytojos Aušra Mačiulaitienė ir Zina 

Jonkuvienė. 

 

Kūrybinė veikla „Mandala Klaipėdai ir jūrai“  

 dalyvauja „Skruzdėliukų“ grupės vaikai. 

 

Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro neformaliojo švietimo mokytojų (teatro) 

respublikinis meninis-kūrybinis projektas „Lėlės keliauja į teatrą“. Dalyvauja 

„Aitvarėlių“ grupės vaikai. Atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja Dagna 

Volkovaitė, grupės mokytojos. 

 

Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro neformaliojo švietimo mokytojų (kūno 

kultūra) tęstinis projektas  

„Susipažinkime su sporto šakomis“  

 atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja Santa Neniškytė-Belkinienė, grupių 

mokytojos 

 

 

Partnerystės tinklo „Lietuvos „Purienų“ žiedas“ tarptautinis konkursas „Aš – žaliasis 

agurkėlis“ (organizuoja Kėdainių l.-d. „Puriena“) – atsakinga mokytoja Danutė 

Birbilienė; 



 

Įgyvendinami projektai:  

 

„Pasakyki, ką jauti“ – dalyvauja „Giliukų“ grupės vaikai; 

 

„Augu sveikas ir žvalus“ – dalyvauja „Žvirbliukų“ grupės vaikai; 

 

„Susipažinkime: aš - Bitutė Dryžutė“ – dalyvauja „Bitučių“ grupės  vaikai; 

 

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

sunkumų, įtraukiojo ugdymo(si) gairės“ –  dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Švedijos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos. 

 

Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, VŠĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų 

organizacijos“ ir VŠĮ „Eko šviesa“ inicijuotame ir įgyvendinamame aplinkosauginiame 

projekte  „Mes rūšiuojam“. 

 

 

 Toliau įgyvendinamos: 

 

Socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo programa „Kimočiai“  

Dalyvauja „Žvirbliukų“,  „Drugelių“, „Giliukų“, „Bitučių“ grupių vaikai.  

Atsakingi – grupių mokytojai. 

„Bildukų“,“Sspalviukų“ ir „Žiogelių“  grupių  vaikams 

Veiklas veda socialinė pedagogė Raminta Vičienė 

 

Tarptautinė ,,Zipio draugų‘‘ programa, dalyvauja  

„Obuoliukų“, „Skruzdėliukų“, „Aitvarėlių“  grupių  vaikai. Atsakingos grupių 

mokytojos. 

 

Lietuvos olimpinio komiteto Olimpinės kartos programa. Atsakinga neformaliojo 

švietimo mokytoja Santa Neniškytė-Belkinienė, grupės mokytojos. 

 

****** 

 


