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  Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“  

                                                                                  direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-4 

  1 priedas 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VOLUNGĖLĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

  Įgyvendinant 2018 metų planą, buvo siekiama – užtikrinti ugdytiniams aukštą švietimo 

paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šio strateginio tikslo įgyvendinimui iškelti du metų veiklos tikslai: 

plėtoti įstaigos savitumą, puoselėjant vaiko kultūrą, integruojantis į Lietuvos valstybės 100-mečio 

paminėjimo iniciatyvas; didinti įstaigos bendruomenės lyderystės gebėjimus, įgyvendinant vadybinės 

veiklos pokyčius. Prioritetas orientuotas į individualios vaiko pažangos vertinimo tobulinimą, 

visapusišką vaiko prigimtinių galių ir gebėjimų atskleidimą. Numatytos priemonės keturių uždavinių 

įgyvendinimui.  

Sėkmingai vykdytos pirmojo uždavinio – puoselėti tautines tradicijas, darnią, saviraiškos 

kultūrai palankią aplinką 2018 metais buvo stiprintas tautinio tapatumo suvokimas, švietimo paslaugų 

veiksmingumas, skatinamas vaikų kūrybiškumas, etnokultūrinio pažinimo žingeidumas, siekiama 

pokyčių, kurie garantuotų kiekvieno vaiko individualių gebėjimų ugdymą, pritaikymą ir pripažinimą. 

Sėkmingai į ugdymo turinį integruotos ir įgyvendintos neformaliojo vaikų švietimo programos: 

,,Ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo etnokultūrinio ugdymo programa“ ir 

,,Priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo etnokultūrinio ugdymo programa“. Tikslingai 

savo veiklą plėtojo kūrybinės darbo grupės: etnokultūrinė, meninio muzikinio, ekologinė. Organizuotos 

papildomos ugdomosios veiklos: molio, šiaudo etno meninė., įgyvendinami tęstiniai edukaciniai 

projektai: „Mažos ir didelės gamtos paslaptys“, ,,Aš Lietuvos pilietis“, ,,Smagūs pirštukų žaidimai“, 

,,Akmenukas iš mano kišenės“, ,,Pasaulį matau per objektyvą. Sustabdytos akimirkos“, ,,Augame kartu 

Klaipėda – Molėtai“, ,,Ganau ganau raideles po spalvotas knygeles“, ,,Žemė mano delnuose“, ,,Vaiku 

rūpinamės kartu“. Dalyvauta tarptautiniuose projektuose: ,,Vokiečių kalba su kiškiu Hansu“, 

,,Futboliukas“, ,,Sveikatiada“, ,,Vėliavos plazdėjime, Lietuvą matau“, įvairiuose šalies projektuose, 

konkursuose, parodose, akcijose: TV konkursas ,,Dainų dainelė“, ,,Praeitis augina ateitį: vedu tave per 

gimtą žemę“, ,,Atmintis gyva, nes liudija“, ,,Atvirukas Lietuvai“, ,,Kuo tu Lietuva vardu?“, ,,Jei nebūtų 

mūs kalbos, tai nebūtų Lietuvos“, skaitovų konkursas ,,Kalbu Lietuvai“, ,,Pasakorių varžytuvės“, 

,,Gyvasis tautos žiedas“ – nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, ,,Aš čia gyvenu“, ,,Balandis, 

višta, triušis“, Aš smalsus tyrėjas“, ,,Alio! Ieškome talentų“, ,,Šauniausias būsimas pirmokas“, ,,100 

meninių darbelių tau, gimta šalele“, ,,Kuo būsiu, kai užaugsiu“, ,,Mūsų mažieji draugai“, ,,Paukščiai 

šalia mūsų“, ,,Suartinti kūrybos“, ,,Pavasario žiedai mamai“, ,,Yra tokia šalis“, ,,Parskrido paukšteliai, 

sučiulbo linksmai, ,,Mama, tėti, prašau palydėti...“, ,,Šimtmečio vaikai“, ,,Mums rūpi medis“, 

,,Vaidinimų kraitelė – 2018“, ,,Mano žalioji palangė“, ,,Ką gali mažylio rankelės“, ,,1000 žiedų 

mamai“, ,,Aš neabejingas, o tu?“, ,,Mano piešinyje gyvena Lietuva. Kalėdinis sapnas“, ,,Papuoškime 

100 kalėdinių eglučių miesto širdyje – Atgimimo aikštėje“, ,,Šimtmečio bėgimas“, ,,Nupiešiu valstybės 

dieną pasitinkančią Klaipėdą“, ,,Mano darželio stiliukas“, ,,Pažink Lietuvos regionus“, ,,Dainuoju 

gimtinei“, ,mikrorajono bendruomenės šventė ,,Būkime kartu“ ir kt.    

         Per metus organizuota 14 tradicinių ir netradicinių renginių, 8 teminės vaikų kūrybinės raiškos 

savaitės: ,,Klaipėda – miestas prie jūros“, ,,Lietuva, Lietuva – mano tėviškėle“, ,,Kelionė į knygų šalį“, 

,,Paskų skrynelė“, ,,Tik meilė atvere į širdį kelią...“, ,,Lietuvos valstybei 100“, ,,Sportuoju ir augu 

sveikas“, ,,Saugus kelias į darželį“, ,,Žibintai seka pasaką“. Organizuotos vakaronės, edukacinės 

išvykos, vasaros poilsio stovyklos, ekskursijos, edukacinės veiklos Jūrų muziejuje, Klaipėdos Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje, Etnokultūros centre, P. Domšaičio galerijoje, Laikrodžių muziejuje, 

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centre, UAB ,,Druka“ spaustuvė, I.Simonaitytės biblioteka, knygynas 

,,Pegasas“, KU botanikos sode, Kuršių Nerijoje, Ventės rage. Organizuotos atviros veiklos: ,,Aš kūrėjas, 

atradėjas“, ,,100 darbelių Lietuvai“, ,,Aš galiu, padėk man“, ,,Sveikatos lobis“ Vykdyti susitikimai su 

rašytojais, meninių kolektyvų nariais, liaudies meistrais. Publikuoti straipsniai respublikiniame, miesto, 

įstaigos internetiniuose puslapiuose www.ikimokyklinis.lt, www.kpskc.lt., www.volungele.lt., 

ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vilmos Gedminienės straipsnis ,,Mylintys Lietuvą gyvena ne tik 

Lietuvoje“. 

http://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.kpskc.lt/
http://www.volungele.lt/
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          Analizuojant uždavinio įgyvendinimo rezultatus, nustatyta, kad 2018 m. sėkmingai įgyvendintos  

ugdymo(si) programos, vaikų kūrybos ir saviraiškos teminės savaitės, įstaigos, miesto, šalies ir 

tarptautiniai projektai, dalyvauta parodose, konkursuose, festivaliuose, konferencijose, forumuose, 

organizuoti respublikiniai renginiai: ,,IKT naudojimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose galimybės“; 

,,Muzikinis ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“, ,,Kokybiškas į šiuolaikinį vaiką 

orientuotas ikimokyklinis ugdymas“ organizuoti 5 metodiniai užsiėmimus miesto, apskrities 

pedagogams. Įstaigos bendruomenė palaiko ir puoselėja tautines tradicijas, įstaigoje sukurta tautinės 

kultūros perėmimui ir perdavimui palanki aplinką. 

         Įgyvendinant antrąjį uždavinį – siekti ugdymo proceso ir vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo 

dermės ir kokybės. 2018 m. siekdami laiduoti kokybišką ugdymą(si) keitėme pedagogų požiūrį į 

ikimokyklinio priešmokyklinio ir neformaliojo švietimo ugdymo programas, stengėmės, kad jos būtų vis 

labiau suprantamos kaip visuma, kurioje yra numatyti vaikų ugdymo tikslai, uždaviniai bei rezultatai 

(tai, ko siekiama); ugdymo ir ugdymosi turinys, ugdymo proceso dalyvių sąveika, pedagoginės 

strategijos, ugdymosi aplinka ir priemonės, (kaip siekiama) vaiko ugdymosi rezultatų; vaiko pasiekimų 

ir pažangos vertinimas, (iš ko žinome), ar rezultatai pasiekti. Įstaigoje sukurta veiksminga vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema, laiduojanti vaikų ugdymo(si) pažangą, vaikų pasiekimai ir 

pažanga vertinami 2 kartus metuose reikalui esant 3 kartus metuose, vertinimas vykdomas 

www.musudarzelis.lt. sistemoje. Pedagogai ir ugdytinių tėvai (globėjai rūpintojai) aktyviai 

bendradarbiavo vertindami vaikų pasiekimus ir pažangą. Pasiekimų rezultatai buvo panaudojami 

tikslingai ir veiksmingai ugdomosios ir įstaigos veiklo tobulinimui. Priešmokyklinio ugdymo grupių 

ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo išvados pateikiamos mokykloms. Metų eigoje kartu su 

pradinių klasių mokytojais aptariami busvusių ugdytinių adaptacija ugdymosi pasiekimai mokykloje. 

         Uždavinio įgyvendinimo rezultatai rodo, kad įstaigoje ugdymo procesas organizuotas 

nenutrūkstamai ir kokybiškai, tenkinti vaikų poreikiai ir tėvų lūkesčiai. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 210 ugdytiniams – 2 ankstyvojo amžiaus, 7 

ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupėse. Įstaigoje sukurta veiksminga vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema, taikomi vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo kriterijai, 

metodai ir procedūros susieti su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programomis. Teikta būtina 

ir savalaikė pedagoginė, socialinė ir teisinė pagalba vaikui, šeimai. Logopedo pagalba teikta 45 

ugdytiniams. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinime aktyviai dalyvauja ugdytinių tėvai (globėjai 

rūpintojai). Vertinime matyti kiekvieno ugdytinio akivaizdi pažanga kiekviename amžiaus tarpsnyje. 

Beveik visi vaikai, (vadovaujantis vertinimo medžiaga, vaikų brandos mokyklai vertinimu 98 procentai) 

pasiekę pakankama brandą mokyklai, gaunami mokyklų vertinimai ir atsiliepimai apie buvusių 

ugdytinių ugdymąsi geri ir labai geri. 2018 metais atliktas švietimo stebėsenos rodiklių vertinimas, 

dalyvaujant įstaigos savivaldos institucijoms analizuoti, koreguoti ir atnaujinti įstaigos veiklą 

reglamentuojantys dokumentai, įstaigos veiklą reglamentuojančių tvarkų aprašai. Į įstaigos veiklos 

vertinimą ir įsivertinimą aktyviai įtraukiama įstaigos bendruomenė, vadovaujantis įstaigos darbuotojų, 

ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ir įsivertinimo rezultatais atskleidžiamos problemos, ieškomi 

jų sprendimo būdai. Vaikų pasiekimų ir pažangos ir vidaus audito rezultatai tikslingai panaudojami 

įstaigos veiklos tobulinimui, strateginių, metų veiklos planų, projektų programų numatymui. Įstaigoje 

stiprinama ir palaikoma visų darbuotojų atsakomybė už savo veiklos sritis ir rezultatus.  

         Siekiant įgyvendinti trečiąjį uždavinį – skatinti bendruomenės iniciatyvas, didinti lyderystės 

gebėjimus. 2018 m. buvo siekiama veiklos efektyvumo, iniciatyvumo, atvirumo kaitai, pozityvaus 

dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo, atsakomybės už savo veiklą, kiekvieno vaiko ugdymo 

sėkmę. Įstaigos darbuotojai savo sričių profesionalai, reflektuojantys savo veiklą, tobulėjantys, 

rezultatyviai dirbantys, atviri naujovėms ir kitoms patirtims, mokosi iš kolegų, nebijo pripažinti klydę. 

Pedagogai įgiję aukštas kvalifikacines kategorijas, (1 mokytojas ekspertas, 14 mokytojų metodininkų, 4 

vyr. mokytojai, 3- mokytojai). Įstaigos darbuotojai kvalifikaciją tobulina tikslingai, atsižvelgiant į 

įstaigos tikslus ir prioritetus. 2018 m. profesiniam tobulėjimui panaudotos 160 dienų. 2018 m. -165 

dienos. Tikslingai vykdomos Vaikystės pedagogikos centro (toliau -VPC) priemonės: organizuoti 24 

įstaigos ir dalyvauta 24 šalies bei 5 tarptautiniuose projektuose, programose. Vykdytas daugiakryptis 

bendradarbiavimas pasirašyta ar atnaujinta 12 bendradarbiavimo sutarčių su miesto, šalies ir užsienio 

parteriais, organizuota bendra veikla, keistasi informacija ir įgyta patirtimi, skatinama patirties sklaidos 

įvairovė - įstaigoje ir už jos ribų. Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavimo gerosios darbo patirties 

sklaidoje, kurią vykdė konferencijose, seminaruose, susirinkimuose, forumuose, parengtos ir 
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įgyvendintos 4 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos, organizuoti 5 metodiniai užsiėmimai 

miesto, apskrities pedagogams. Į visus įstaigos veiklos aptarimus ir sprendimų priėmimus įtraukiamos 

įstaigos savivaldos institucijos ir ugdytinių tėvai (globėjai rūpintojai). Buvo skatinamas visos 

bendruomenės atvirumas, kaitai domėjimasis, pagalba ir pagarba vaikui, ypatingas dėmesys buvo 

skriamas bendrų veiklų, renginių, organizavimui tai: piešinių, darbelių, fotografijų parodos, išvykos, 

pasirodymai, šeimų prisistatymai, sėkmės istorijos, knygučių leidyba, talkos, pokalbiai, tėvų anketinės 

apklausos, interviu, vertinimo ir įsivertinimo analizė ir kt..  

     Šio uždavinio įgyvendinimo garantas – bendruomenės aktyvinimas, jų  iniciatyvų palaikymas, siekis 

pastebėti ir tinkamai panaudoti kiekvieno bendruomenės nario lyderystės gebėjimus nukreipti juos 

įstaigos veiklos tobulinimui, bendrystės jausmo, pasitikėjimu grįstos darželio ir tėvų partnerystė 

skatinimui. 2018 metais padidėjo tėvų aktyvus dalyvavimas įstaigos edukacinėse veiklose, sustiprėjo 

bendradarbiavimas ugdant vaiką. Įstaigoje organizuoti: 4 bendruomenės projektai: ,,Pasitinkant Lietuvos 

100 –metį“ ,,Velykinių puokščių“, ,,Rudens gėrybių“ ir ,,Kalėdinių namelių“, Šio uždavinio 

įgyvendinimui stengėmės išnaudoti ir socialinį kultūrinį konkekstą, mokėmės ir mokėme pažinti išorinę 

aplinką, 2018 metais įstaigoje organizuotos 52 edukacinės išvykos, 3 bendros akcijo, 4 parodos 

Atsakingas dėmesys skirtas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui ir tėvų informavimui ir švietimui 

Aktuali informacija buvo pateikiama įstaigos internetinėje svetainėje, įstaigos ir grupių lankstinukuose, 

informaciniuose stenduose, organizuojamų atvirų durų dienų bei individualių konsultacijų metu. 2018 

m. negauta nusiskundimų, dėl įstaigos veiklos, įstaigos vidaus audito vertinimas 3 ir 4 lygmuo - gerai ir 

labai gerai, Tėvų (globėjų rūpintojų), socialinių partnerių atsiliepimai dėl įstaigos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio, neformaliojo švietimo ugdymo programų, projektų įgyvendinamą labai geri. Tai rodo 

įstaigos sutelktumą bendrų tikslų ir siekių vykdymui. 

       2018 metais vienas iš svarbiausių įstaigos veiklos prioritetų ir ketvirtasis įstaigos veiklos uždavinys 

– plėtoti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius. Vienas iš 2018 m. esminių siekių buvo tapti - sveikatą 

stiprinančia mokykla. Šis siekis įgyvendintas 2018 m. gruodžio 5 d. Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centro mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisijos prorokoliniu 

nutarimu Nr. KP-17 įstaiga pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla, kartu patvirtinta ilgalaikė Sveikatą 

stiprinanti programa 2019-2023 metams. Šios programos įgyvendinimo tikslas - pasitelkus lopšelio-

darželio bendruomenę ir socialinius partnerius ugdyti sveikatos saugojimo ir sveikos gyvensenos 

įgūdžius, kurti įstaigos bendruomenės sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką, vadovaujantis 

darnumo, įtraukties, įgalinimo ir veiklos, demokratiškumo, visuminio požiūrio, dalyvavimo ir įrodymais 

grįstomis vertybinėmis nuostatomis ir principais. 2018 metais toliau buvo atsakingai organizuota vaikų 

sveikatinimo veikla, sėkmingai įgyvendintos ,,Ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo 

sveikos gyvensenos ugdymo programa“, ,,Priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo 

sveikos gyvensenos ugdymo programa“ ir Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 

patvirtinta ,,Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ 2018 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos 

planas“ šios programos ir planai sėkmingai integruojami į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų turinį, organizuoti sveikatos ugdymo projektai, programos renginiai įstaigoje, mieste, šalyje, 

tarptautiniai. Įstaigoje veikia diskusijų klubas ,,Tėvai – tėvams“, Saugus kelias į darželį“, ,,Sportuoju ir 

augu sveikas“, sveikatos ir sporto šventė ,,Su vaikyste ant bangos“, edukacinės valandėlės ,,Kad sveika 

mityba taptų įpročiu“, ,, Vitaminai iš kur jie?“, ,, Sportuoju aš mama ir tėtis“ dalyvauta: tarptautiniame 

vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių 

sveikuoliai“, ,,Judriausias darželis“ Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose 

piešinių konkursuose: ,,Sveika-nesveika“, ,,Išmok saugoti save“, ,,Maistas sveikatos šaltinis“, sveikos 

gyvensenos skatinimo iniciatyvoje ,,Auginu ir augu pats“; ,,Vandens reikšmė mūsų organizmui“,  

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto organizuotoje akcijoje ,,Apibėk mokyklą“, ,,Šimtmečio 

bėgimas“, respublikiniame piešinių konkurse ,,Sportuoju ir augu sveikas“.  Vykdyti korekciniai 

užsiėmimai taisyklingai kūno laikysenai ir plokščiapėdystės profilaktikai. Skatinamos tėvų inicijuotos 

sportinių šokių, krepšinio, taekwando veiklos. Siekiant stiprinti vaikų sveikatą sėkmingai įgyvendintos 

prevencinės vaikų sergamumo mažinimo priemonės: saugios ir sveikos ugdomosios aplinkos kūrimas, 

užsiėmimai su vaikais kartu su sveikatos biuro specialistais, individualūs pokalbiai su tėvais, parengti 

lankstinukai, informaciniai pranešimai tėvų lentose. Siekta užtikrinti tinkamas sveikas ir saugias, 

atitinkančias higienos reikalavimus, ugdymo(si) sąlygas, įsigytas sportinis inventorius, priemonės, 

skirtos aktyviai fizinei veiklai. Atlikta vaikų maitinimo organizavimo ir vaikų kultūrinių-higieninių 

įgūdžių stebėsena ir analizė. 



 5 

          Uždavinio įgyvendinimo priemonės sudarė galimybę veiksmingai taikyti vaiko sveikatą ir 

saugumą užtikrinančias korekcines, prevencines veiklas, telkti bendruomenę saugios ir sveikatą 

stiprinančios ugdymo (-si) aplinkos kūrimui, numatytos Sveikatą stiprinančios programos 2019-2023 

metams įgyvendinimui Taikant efektyvias vaikų sveikatos stiprinimo priemones vaikų sergamumas 

lyginant su 2018 m. sirgimo avėjų sumažėjo, 2017 m. praleistų dienų dėl ligos vidurkis - 36,4; 2018 m.- 

35,2. 

         Iš dalies įgyvendintas penktasis uždavinys - atnaujinti įstaigos materialinę bazę. Siekdami 

pagerinti materialinę bazę, modernizuoti ugdomąsias aplinkas, užtikrinti saugias ir sveikas sąlygas 

ugdytiniams ir dirbantiesiems. Įstaigos reikmėms skirtos lėšos naudojamos racionaliai, taupiai ir 

tikslingai, sprendimai derinami su įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Didelis dėmesys 

buvo skiriamas estetiškų, funkcionalių, šiuolaikiškų ugdymo priemonių įsigijimui, edukacinių aplinkų 

tobulinimui, naujų kūrimui. 2018 m. atliktas 2 grupių ir rūbinių remontas (sumontuota PVC TARKET 

grindų danga, atliktas sienų remontas), metodinio kabineto pilnas remontas. Suremontuoti grupių lauko 

įėjimai (lubos, sienos, pakeistos grindys, apšvietimas) Pakeisti šviestuvai 6-iose grupių rūbinėse, 2-jų 

grupių patalpose ir sporto salėje. Atnaujinti grupių baldai: žaislų ir priemonių spintos ir sekcijos, rūbų 

spintelės, stalai su kėdutėmis, lentynos ugdymo priemonėms. Atnaujinta virtuvės įranga ir inventorius: 

įsigyta; indaplovė, šaldytuvas ir šaldymo spinta. Atnaujintas įstaigos lauko apšvietimas Užbaigti įstaigos 

lauko  teritorijos tvarkymo darbai: pakeistos takų ir aikštelių trinkelės, įrengtos žaidimų aikštelės, 

įsigytos smėlio dėžės, futbolo vartai su krepšinio lentomis. Teritorija apsodinta naujais želdiniais. 2018 

m. SB savivaldybės biudžeto lėšų įstaigos išlaikymui skirta- 306,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui  - 

215,1 tūkst. Eur.,  mokinio krepšelio MK lėšų – 194,0 tūkst. Eur. iš jų darbo užmokesčiui – 141,5 tūkst. 

Eur., ilgalaikio turo įsigijimui 2,0 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto lėšos buvo skirtos ilgalaikiam turtui 

įsigyti: šaldymo spintai maitinimo bloke 1,7 tūkst. Eur. Įmokų už paslaugas už vaikų maitinimo 

paslaugą (tėvų įmokos) gauta - 97,1 tūkst. Eur iš jų darbo užmokesčiui – 14,5 tūkst. Eur. Pajamos už 

prekes ir paslaugas (nuomos paslauga) 0,5 tūkst. Eur. Mokesčio už maitinimą lengvata taikyta: 20 šeimų 

50%.  

         Gauta 2,5 tūkst. Eur. paramos lėšų, kurios panaudotos iškeltų įstaigos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimui: ilgalaikio turto remontui, įrenginių patikrai 0,68 tūkst. Eur., remonto priemonėms įsigyti 

- 0,35 tūskt. Eur., IKT atnaujinimui ir aptarnavimui 0,42 tūkst Eur. Nepavyksta įvykdyti, kai kurių 

Įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymų: šildymo sistemos renovavimo, laiptinių remontui. 

Nepakako lėšų baldams įsigyti, šviestuvų atnaujinimui, grindų dangos pakeitimui, įrengimų lauko 

žaidimų aikštelėms įsigyti.  

2018 metų veiklos programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG analizę 

Stiprybės Silpnybės 

1. Įstaiga - atvira organizacija, turinti pamatuotus 

veiklos prioritetus 

1. Nepakankamos įstaigos išlaikymui skiriamos 

lėšos 

2. Sėkmingi vadybos rezultatai, dirba aukštos 

kompetencijos ir kvalifikacijos pedagogai 

2. Silpnėjanti darbuotojų motyvacija, savivertė 

3. Sistemingas įstaigos veiklos įsivertinimas – 

veiksmingas problemų sprendimas 

3. Įstaigos materialinė bazė tik iš dalies atitinka 

higienos normas 

4. Tenkinami vaikų poreikiai, tėvų lūkesčiai 

 

4. Nepakankamas ugdymo ir darbo priemonių 

modernizavimas 

5. Daugiakryptis bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Tikslingai ir racionaliai įstaigai skirtas lėšas 

panaudoti materialinės bazės modernizavimui.  

1. Didėjantis vaikų su specialiais poreikiais 

skaičius, silpnėjanti vaikų sveikata 

2. Tikslingas darbuotojų profesinis tobulėjimas 2. Blogėjanti pastatų būklė, lėti renovacijos tempai 

 

4. Įstaigos įvaizdžio stiprinimas 3. Nemažėjanti gyventojų emigracija, didelis tėvų 

užimtumas, aukšti ne visada pagrįsti reikalavimai. 
 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ veiklos planas 2019 metams, parengtas atsižvelgus į 

strateginius įstaigos veiklos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius. Planu siekiama, 

įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat 
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kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi poreikius ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ veiklos planas 2019 metams, parengtas atsižvelgus į 

Valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją, Lietuvos pažangos strategiją ,,Lietuva 2030“, Geros 

mokyklos koncepciją, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento 

Švietimo skyriaus 2019 metų veiklos prioritetus, 2013-2020 m. strateginio plėtros plano koncepciją, 

Klaipėdos savivaldybės ilgalaikius 2013-2022 m. švietimo plėtros tikslus, Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 2019 metų veiklos 

planą, Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ 2019-2022 metų strateginį veiklos planą, Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo 

ugdymosi programą. 2019 m. veiklos planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ 

administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai 

darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.  

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ veiklos plane 2019 metams naudojami sutrumpinimai: 

Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM, Ugdymo plėtotės centras – UPC, Klaipėdos universitetas – KU, 

Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras - KPŠKC, informacinės ir komunikacinės 

technologijos - IKT, Vaikystės pedagogikos centras – VPC, Rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių 

valdymo taškų – RVASVT sistema, Vidaus audito koordinavimo – VAK grupė, viešojo sektoriaus 

buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistema –VSAFAS, savivaldybės lėšos – SB, mokinio 

krepšelio lėšos – MK, specialiųjų įmokų lėšos SP, Visuomenės sveikatos biuras – Biuras, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas – VSP. 
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                                                                    Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“  

     direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-4 

     2 priedas 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VOLUNGĖLĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Įstaigos funkcionavimo užtikrinimas, bendruomenės iniciatyvų, lyderystės gebėjimų skatinimas 

1.1. Savivaldybės biudžeto (SB) ir 

mokinio krepšelio (MK),  įmokų 

už paslaugas (SP), patalpų 

paslaugos, paramos lėšų tikslingas 

paskirstymas ir veiksmingas 

panaudojimas įstaigos tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimui 

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

O.Untulienė 

A.Pelenienė 

 

 

Kartą per 

ketvirtį 

 

 

 

Įstaigos, Mokytojų 

tarybose 

 

 

 

1.2. Įstaigos veiklos funkcionavimo 

užtikrinimas: šildymas, elektra, 

ryšiai, vandentiekis, kanalizacija, 

ilgalaikio ir trumpalaikio  

materialinio turto remontas ir kt. 

E.Simpukienė 

O.Untulienė 

Per metus 

 

Įstaigos, 

Darbo tarybose 

 

1.3. Įstaigos veiklos planas 2019 m. 

patvirtinimas, 2020 m. 

numatymas 

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

Sausis 

Gruodis 

Įstaigos taryboje 

1.4. Strateginio plano 2019-2022 m. 

numatymas, koregavimas 

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

O.Untulienė 

Darbo grupė 

Sausis, pagal 

poreikį 

Įstaigos, Darbo 

tarybose 

1.5. Pedagogų tarifikacija, etatų sąrašų 

parengimas, koregavimas 

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

Sausis 

Rugsėjis 

Įstaigos, Darbo 

tarybose 

1.6. Darbuotojų veiklos vertinimas, 

2019 m. veiklos užduočių 

numatymas 

O.Untulienė 

Z.Bulsienė 

Iki sausio 31 Darbo taryboje 

1.7. Įstaigos darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemos tobulinimas 

E.Simpukienė 

O.Untulienė 

Pagal poreikį Įstaigos, Darbo 

tarybose 

1.8. Viešieji pirkimai E.Simpukienė 

O.Untulienė 

Pagal poreikį Įstaigos taryboje, 

Direkciniame 

1.9.  Finansų kotrolė (stebėsena, 

klausimynai, ataskaitos) 

E.Simpukienė 

O.Untulienė 

Sausis, vasaris, 

pagal poreikį 

Įstaigos, Darbo 

tarybose 

1.10. Švietimo stebėsena (rodikliai) E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

2019 m Mokytojų taryboje 

1.11. Kūrybinių ir darbo grupių veikla Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Pagal planą Metodinėje, 

Įstaigos tarybose 

1.12. Kvalifikacijos tobulinimas  

(priedas 3) 

Z.Bulsienė Pagal planą Mokytojų, 

Metodinėje, 

tarybose 

1.13. Mokytojų atestacija  

 

E.Simpukienė Pagal planą Atestacinėje 

komisija 

1.14. VPC veiklos planas (piedas 4) E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Įstaigos,Metodinėje 

tarybose 
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1.15. Priešmokyklinio, ikimokyklinio ir 

specialistų  ugdymo planai 2019 

m 

Z.Bulsienė 

I.Tautavičienė 

 

Iki sausio  

15 d. 

Metodinėje, 

Mokytojų, Įstaigos 

tarybose 

2.  Ugdymo turinio kokybės siekimas, saugios, modernios edukacinės aplinkas kūrimas 

2.1. Organizuoti atviras veiklas Z.Bulsienė Pagal planą Mokytojų  taryboje 

2.1.2. ,,Judėjimas–sveikatos vitaminas“ D.Graželienė Kovas Metodinėje taryboje 

2.1.3. ,,Aš ir tu, teatrą žaidžiame kartu“ I.Gaidienė Balandis Metodinėje taryboje 

2.1.4. ,,Šiaudo ir molio galimybės“ V.Kuršaitienė 

R.Karčikienė 

V.Bumblauskienė 

V.Gedminienė 

Gegužė Metodinėje taryboje 

2.1.5. ,,Skaičiuok ir žaisk rudens 

miške“ 

E.Jocienė Spalis Metodinėje taryboje 

2.2. Įstaigos projektų įgyvendinimas  Z.Bulsienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Mokytojų taryboje 

2.2.1. ekologinis projektas ,,Mažos ir 

didelės gamtos paslaptys“ 

E,Jocienė 

A.Rumšienė 

R.Karčikienė 

Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje taryboje 

2.2.2. pilietiškumo projektas ,,Mes 

gintaro krašto piliečiai“ 

V.Jonikienė 

D.Ginkienė 

V.Nausėdienė 

Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje taryboje 

2.2.3. ,,Drevinukų“ grupės projektas 

,,Pasaulį matau per objektyvą. 

Sustabdytos akimirkos“ 

I.Gaidienė 

V.Jonikienė 

Per metus Metodinėje taryboje 

2.2.4. ,,Drevinukų“ grupės projektas 

,,Ganau, ganau raideles po 

spalvotas knygeles“ 

I.Gaidienė 

V.Jonikienė 

Per metus Metodinėje taryboje 

2.2.5.  projektas ,,Vokiečių kalba su 

Kiškiu Hans Hase“ 

V.Simonaitienė Per metus Metodinėje taryboje 

2.2.6. Sveikatingumo projektas 

,,Plokščiapėdystės profilaktika“ 

D.Graželienė 

 

Per metus Metodinėje taryboje 

2.2.7. ekologinis projektas ,,Žemė 

mano delnuose“ 

 

V.Bumblauskienė 

E,Jocienė 

A.Rumšienė 

R.Karčikienė 

Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje taryboje 

2.2.8. lopšelio grupių projektas 

,,Smagūs pirštukų žaidimai“ 

 

A.Rumšienė 

A.Vitkalova 

E.Liutinskienė 

I.Tautavičienė 

Per metus Metodinėje taryboje 

2.2.9. priešmokyklinių grupių projektas 

su P.Mašioto progimnazija 

,,Vaiku rūpinamės kartu“ 

I.Gaidienė 

V.Nausėdienė 

 

Per metus Metodinėje taryboje 

2.3. Įstaigos teminės savaitės  

 

 

Z.Bulsienė Pagal  

numatytus 

terminus 

Mokytojų, 

Metodinėje 

tarybose 

2.3.1. ,,Pasaka apie pasiklydusį laivelį“, 

skirta sausio 15-jai Klaipėdos 

krašto prisijungimo prie Lietuvos 

dienai paminėti 

V.Jonikienė 

V.Zabielienė 

V.Bumblauskienė 

Sausis Metodinėje taryboje 

2.3.2. ,,Lietuva, Lietuva- mano 

tėviškėle“, skirta kovo 11-jai 

Lietuvos nepriklausomybės 

V.Jonikienė 

D.Ginkienė 

J.Mažonienė 

Kovas Metodinėje taryboje 
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atkūrimo dienai paminėti 

2.3.3. ,,Kuriu knygą“, skirta Knygnešio 

dienai paminėti 

V.Nausėdienė 

I.Gaidienė 

I.Tautavičienė 

Balandis Metodinėje taryboje 

2.3.4. ,,Aš seku, pasek ir tu, sekim 

pasakas kartu” 

B.Krikčiukienė Balandis Metodinėje taryboje 

2.3.5. Gerumo savaitė (akcija) ,,Tik 

meilė atveria į širdį kelią...“ 

E.Jocienė 

V.Gedminienė 

D.Brinkienė 

Balandis Metodinėje taryboje 

2.3.6. Sveikatos ir sporto šventė prie 

jūros ,,Su vaikyste ant bangos“ 

D.Graželienė 

J.Mažonienė 

Gegužė Metodinėje taryboje 

2.3.7. ,,Sportuoju ir augu sveikas“ D.Graželienė 

L.Grižienė 

Gegužė Metodinėje taryboje 

2.3.8. Saugumo savaitė ,,Apsaugok 

save kelyje-užsidėk atšvaitą“ 

D.Graželienė 

D.Ginkienė 

D.Brinkienė 

Spalis Metodinėje taryboje 

2.3.9. ,,Žibintai seka pasakas“ V.Nausėdienė 

I.Gaidienė 

V.Bumblauskienė 

Lapkritis Metodinėje taryboje 

2.4. Dalyvavimas miesto, respublikos 

ir tarptautinėje švietimo veikloje  

E.Simpukienė 

 

Per metus Įstaigos taryboje 

2.4.1. tarptautinė programa ,,Zipio 

draugai“ 

Z.Bulsienė 

I.Gaidienė 

Per metus Metodinėje taryboje 

2.4.2. tarptautinė prevencinė programa 

,,Įveikime kartu“ 

Z.Bulsienė Per metus Metodinėje taryboje 

2.4.3. tarptautinis projektas,,Efektyvaus 

mąstymo ir harmoningo 

bendravimo metodai ugdyme“ 

Z.Bulsienė Per metus Metodinėje taryboje 

2.4.4. tarptautinis projektas,,Vokiečių 

kalba su Hans Hase 

priešmokyklinėse grupėse“ 

Z.Bulsienė 

V.Simonaitienė 

Per metus Metodinėje taryboje 

2.4.5. tarptautinis projektas,,Pasakyk 

pasauliui labas“ (Slovėnija, 

Kroatija) 

Z.Bulsienė 

V.Nausėdienė 

I.Gaidienė 

Per metus Metodinėje taryboje 

2.5. Edukacinės pažintinės veiklos Z.Bulsienė Pagal  

numatytus 

terminus 

Mokytojų taryboje 

2.5.1. susitikimai su pradinių klasių 

mokytojais ,,Pasirengimas 

mokyklai“ 

 

Z.Bulsienė 

I.Gaidienė 

V.Nausėdienė 

E.Jocienė 

Balandis Direkciniame 

posėdyje, 

Metodinėje taryboje 

2.5.2. 

 

 

bendradarbiavimas su liaudies 

meistrais, rašytojai, meninių 

kolektyvų nariais bendra veikla. 

Užsiėmimai vaikams su moliu, 

šiaudu, žolynais. 

Z.Bulsienė 

V.Bumblauskienė 

V.Gedminienė 

R.Karčikienė 

V.Kuršaitienė 

Pagal  

numatytus 

terminus 

 

 

Direkciniame 

posėdyje, 

Metodinėje taryboje 

 

2.5.3. supažindinimas su tėvų 

darbovietėmis, išvykos, 

pažintinės veiklos (verslumo 

kompetencijos ugdymui) 

Z.Bulsienė 

I.Gaidienė 

V.Nausėdienė 

E.Jocienė 

Kovas Metodinėje taryboje 

2.6. Edukacinės išvykos 

 

Z.Bulsienė Per metus 

 

Metodinėje taryboje 

2.6.1 Klaipėdos miesto istorinės vietos 

 

Z.Bulsienė Vasaris Metodinėje taryboje 
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2.6.2 Klaipėdos dramos teatras Z.Bulsienė Balandis Metodinėje taryboje 

2.6.3. Ventės Ragas ,,Paukščių 

žiedavimas“ 

Z.Bulsienė Rugsėjis Metodinėje taryboje 

2.6.4. KU botanikos sodas Z.Bulsienė Spalis Metodinėje taryboje 

2.6.5. Kuršių Nerija Z.Bulsienė Balandis Metodinėje taryboje 

2.6.6. mini zoo sodas, žirgynas Z.Bulsienė Gegužė Metodinėje taryboje 

2.6.7. tėvų darbovietes (susipažinimui 

su profesijomis) 

Z.Bulsienė Pagal planus Metodinėje taryboje 

2.6.8. P.Domšaičio Meno pažinimo 

centras 

Z.Bulsienė Pagal planus Metodinėje taryboje 

2.6.9. UAB ,,Druka“ spaustuvė, 

I.Simonaitytės biblioteka, 

knygynas ,,Pegasas“ 

Z.Bulsienė Pagal planus Metodinėje taryboje 

2.7. 

 

Tradicinių (netradicinių) renginių  

organizavimas 

Z.Bulsienė 

R.Budinavičienė 

Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

2.7.1. Pusiaužiemis Grupių auklėtojai Sausis Metodinėje taryboje 

2.7.2. Mūsų blynai patys skaniausi, o 

muzika garsiausia - Užgavėnės 

Grupių auklėtojai Vasaris Metodinėje taryboje 

2.7.3.  trispalvės šventė ,,Mes gintaro 

krašto piliečiai“ 

Grupių auklėtojai Vasaris Metodinėje taryboje 

2.7.4. Ried, ried margučiai - mažosios 

velykėlės 

Grupių auklėtojai Kovas Metodinėje taryboje 

2.7.5. Tau, mano mamyte Grupių auklėtojai Gegužė Metodinėje taryboje 

2.7.6. šeimų šventė ,,Aš ir mano šeima“ 

 

Grupių auklėtojos Gegužė Metodinėje taryboje 

2.7.7. vyresniųjų palydos ,,Aš tavęs 

nepamiršiu“ 

Grupių auklėtojai Gegužė Metodinėje taryboje 

2.7.8. Vasarvidžio šventė - Rasa Grupių auklėtojai Birželis Metodinėje taryboje 

2.7.9. Mūsų kasmetinis gimtadienis Grupių auklėtojai Rugsėjis Metodinėje taryboje 

2.7.10

. 

Siemenė kieme - laikas rugiui į 

žemelę. 

Grupių auklėtojai Rugsėjis Metodinėje taryboje 

2.7.11

. 

Rudens vakarojimai Grupių auklėtojai Spalis Metodinėje taryboje 

2.7.12

. 

Baltojo ožio šventė Grupių auklėtojai Lapkritis Metodinėje taryboje 

2.7.13

. 

Adventiniai vakarojimai ,,Tylusis 

adventas“ 

Grupių auklėtojai Gruodis Metodinėje taryboje 

2.7.14

. 

Kalėdų šerkšnotosios šventės Grupių auklėtojai Gruodis Metodinėje taryboje 

3. Tiriamoji analitinė veikla, tobulinant vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą atsižvelgiant į 

kiekvieno vaiko individualius gebėjimus 

3.1. įstaigos giluminio audito anketų, 

klausimynų rengimas, rezultatų 

apibendrinimas 

Z.Bulsienė 

R.Budinavičienė 

Vasaris- 

Balandis 

Metodinėje taryboje 

3.2. vaikų sveikatos ugdymo ir 

stiprinimo įstaigoje galimybių 

analizė 

Z.Bulsienė 

D.Graželienė 

Rugsėjis-

Spalis 

Metodinėje taryboje 

3.3. 

 

 

spec. pagalbos (logopedo) vaikui 

teikimo efektyvumas 

Z.Bulsienė 

I.Tautavičienė 

Balandis-

Gegužė 

 

Metodinėje taryboje 
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3.4. ugdymo turinio ir pasiekimų  

(pažanagos) vertinimo dermė ir  

kokybė 

Z.Bulsienė 

I.Gaidienė 

Lapkritis Metodinėje taryboje 

3.5. 

 

pedagogo veiklos vertinimas ir 

įsivertinimas 

Z.Bulsienė 

 

Lapkritis-

Gruodis 

Metodinėje taryboje 

4. Pedagoginės patirties sklaida, stiprinant įstaigos narių bendruomeniškumą ir pilietiškumą 

4.1. vaiko pasiekimų vertinimo ir 

ugdomosios veiklos planavimo 

sėkminga sąveika 

V.Gedminienė 

V.Nausėdienė 

Vasaris Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

4.2. žaidimai ir žaidybinės 

improvizacijos ikimokykliniame 

amžiuje 

B.Krikčiukienė Balandis 

 

Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

4.3. sveikatinimo veiksniai vaiko 

kasdieninėje veikloje 

D.Graželienė Spalis Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

4.4. 

 

išklausytų kvalifikacinių 

seminarų, konferencijų  

pozityviosios darbo patirties 

pristatymas 

Z.Bulsienė Per metus Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

4.5. metodinių straipsnių spaudoje, 

įstaigos svetainėje, 

respublikiniame  švietimo 

tinklapyje  ikimokyklinis.lt. 

publikavimas ir aptarimas 

Z.Bulsienė Per metus Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

4.6. socialinis ir emocinis ugdymas, 

taikant netradicinius darbo 

metodus, būdus, priemones 

V.Zabielienė 

J.Mažonienė 

Lapkritis Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

5. Pedagogų veiklos stebėsena, individualių kiekvieno vaiko prigimtinių galių ir gebėjimų 

atskleidimas 

5.1. edukacinės aplinkos kūrimas 

vaikų pažintinės veiklos plėtotei 

(tyrinėjimui,eksperementavimui, 

atradimams)  

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Vasaris 

Balandis 

Rugsėjis 

Metodinėje taryboje 

5.2. vaiko kultūros atspindys grupės 

aplinkoje 

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Visus metus Metodinėje taryboje 

5.3.  informacinių technologijų 

taikymas ugdomojoje ir 

kasdieninėje vaikų veikloje 

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Gegužė 

Lapkritis 

Metodinėje taryboje 

5.4. vaiko pasiekimų (pažangos) 

vertinimo rezultatų tikslingas 

panaudojimas 

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Vasaris 

Gegužė 

Spalis 

Metodinėje taryboje 

5.5. judrūs žaidimai geros vaiko 

sveikatos garantas 

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Kovas 

Lapkritis 

Metodinėje taryboje 

5.6. kūrybiškumą skatinančių metodų 

taikymas meninėje veikloje 

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Visus metus Metodinėje taryboje 

6. Pedagogų veiklos įsivertinimas 

 

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje taryboje 

6.1. pedagoginės veiklos ir 

kvalifikacijos tobulinimo 

savianalizė 

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Gruodis Metodinėje taryboje 

6.2. ugdymo (si) aplinkos, priemonių 

atitiktis vaikų amžiui, poreikiams 

ir interesams  

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Gegužis Metodinėje taryboje 
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6.3. pedagogo ir tėvų veiklos dermė 

skatinant vaiko pasiekimų 

(pažangos) augimą  

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Spalis Metodinėje taryboje 

6.4. bendruomenės iniciatyvos, 

lyderystės gebėjimų skatinimas 

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Lapkritis Metodinėje taryboje 

7. Aplinkos personalo veiklos priežiūra  

7.1. aplinkos personalo veiklos 

tobulinimas 

E.Simpukienė 

O.Untulienė 

Per metus Įstaigos taryboje 

7.2. edukaciniai- informaciniai 

seminarai 

E.Simpukienė 

O.Untulienė 

Kartą per 

ketvirtį 

Įstaigos taryboje 

7.3. aplinkos darbuotojų pozityvus 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

E.Simpukienė 

O.Untulienė 

Per metus Įstaigos, Darbo 

tarybose 

8. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais  

8.1. ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis 

(Klaipėdos lopšeliai - darželiai: 

,,Puriena“, ,,Ąžuoliukas“, 

,,Pagrandukas“, ,,Papartėlis“, 

,,Linelis“, ,,Vyturėlis“, Šilutės 

,,Žvaigždutė“, Gargždų 

,,Saulutė“, ,Kretingos ,,Žibutė“, 

Vilniaus ,,Pasaka“ Slovėnija 

darželiai ,,Romano“ ,,Žuvytės ir 

meškiukai“) 

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

8.2. Klaipėdos m. progimnazijomis 

 (,,P.Mašioto“, ,,Versmės“, 

,,Smeltės“). 

Z.Bulsienė 

 

Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

8.3. 

 

 

mokslo ir kvalifikacijos 

tobulinimo institucijomis (KU, 

Klaipėdos kolegija, UPC, 

KPŠKC, KU TSI) 

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

8.4. kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis: Klaipėdos 

etnokultūros centru, Klaipėdos 

m. visuomenės sveikatos biuru, 

Klaipėdos pedagogine 

psichologine tarnyba, vaikų teisių 

apsaugos tarnyba, nepilnamečių 

reikalų komisija, sporto 

klubas,,Vėtra“, etnokultūros 

centras, vaikų globos namai 

,,Smiltelė“ 

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

9. Dalyvavimas miesto ir respublikiniuose renginiuose 

9.1. 

 

 

respublikinis renginys ,,Metai su 

muzikos garsais“  

R.Budinavičienė Pagal  

numatytus 

terminus 

Direkciniame 

posėdyje, 

Metodinėje taryboje 

9.2. renginys ,,Vaikų muzikinės 

išdaigos“, skirta kovo 11-osios 

Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti 

R.Budinavičienė Kovo 

 

 

Direkciniame 

posėdyje, 

Metodinėje taryboje 

9.3. 

 

 

Vaidinimų kraitelė B.Krikčiukienė 

V.Zabielienė 

Balandis Direkciniame 

posėdyje, 

Metodinėje taryboje 
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9.4. respublikiniai teatriniai renginiai 

,,Seku, seku pasaką“ 

B.Krikčiukienė Balandis Direkciniame 

posėdyje,Metodinėj

e taryboje 

9.5. 

 

 

konkursai ,,Alio! Ieškome 

talentų”, ,,Šauniausias būsimas 

pirmokas” 

V.Nausėdienė Gegužė Direkciniame 

posėdyje, 

Metodinėje taryboje 

9.6. 

 

sveikatos ir sporto šventė prie 

jūros ,,Su vaikyste ant bangos“  

D.Graželienė Gegužė Direkciniame 

posėdyje, 

Metodinėje taryboje 

9.7. 

 

 

konkursas ,,Giest lakštingalėlis“ R.Budinavičienė Gegužė Direkciniame 

posėdyje, 

Metodinėje taryboje 

9.8. 

 

respublikinis renginys 

,,Kūrybiškas mokytojas – 

muzikalūs vaikai“ 

R.Budinavičienė Lapkritis Direkciniame 

posėdyje, 

Metodinėje taryboje 

9.9. piešinių parodos, akcijos Grupių auklėtojai Pagal  

numatytus 

terminus 

Direkciniame 

posėdyje, 

Metodinėje taryboje 

9.10. etnokultūros centro, moksleivių 

saviraiškos centro, P.Domšaičio 

Meno galerijos  organizuojami 

renginiai 

Grupių auklėtojai Pagal  

numatytus 

terminus 

Direkciniame 

posėdyje, 

Metodinėje taryboje 

9.11. Mažosios Lietuvos, Pilies, 

laikrodžių muziejaus edukacinės 

valandėlės 

Grupių auklėtojai Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje taryboje 

10. Bendradarbiavimas su šeima 

10.1. veiksmingas šeimos ir 

pedagogų bendradarbiavimas – 

vienas pagrindinių vaiko 

ugdymo(si) sėkmės sąlygų 

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

Per metus Įstaigos taryboje 

10.2. bendradarbiavimo su šeima 

galimybės ugdant sveiką ir 

aktyvų vaiką 

Z.Bulsienė 

D.Graželienė 

Per metus Metodinėje taryboje 

10.3. grupių tėvų susirinkimai E.Simpukienė 

Grupių auklėtojai 

Pagal planą Metodinėje taryboje 

10.4. bendri tėvų susirinkimai E.Simpukienė Pagal planą Metodinėje taryboje 

10.4.1

. 

 

šeimos informavimo apie vaiko 

ugdymą, jo daromą pažangą 

procedūrų kokybė 

E.Simpukienė Pagal planą Metodinėje taryboje 

10.4.2

. 

fizinės ir psichinės vaikų  

sveikatos stiprinimas šeimoje ir 

įstaigoje 

E.Simpukienė Pagal planą Metodinėje taryboje 

10.4.3

. 

padėkime vaikui sėkmingai 

pasirengti mokyklai 

E.Simpukienė Pagal planą Metodinėje taryboje 

11. Žalingų įpročių prevencija  Z.Bulsienė 

Grupių auklėtojai 

Pagal 

numatytus 

planus 

Mokytojų taryboje 

11.1. edukacinės valandėlės 

vaikams:,,Atsargiai elkis su 

vaistais“, ,,Kaip nepakenkti 

sau“, ,,Ką daryti, kad būtum 

sveikas?“ 

Grupių auklėtojai Pagal grupių 

planus 

Mokytojų taryboje, 

Metodinėje taryboje 
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11.2. aktyvios veiklos: viktorina 

,,Saugu ar pavojinga“ kūrybinių 

darbų paroda ,,Vitaminai , iš 

kur jie?“ ,,Viskas apie obuolį“  

Grupių auklėtojai Pagal grupių 

planus 

Metodinėje taryboje 

11.3. paskaita darbuotojams  

,,Žalingi įpročiai – kas tai?“ 

Z.Bulsienė 

J.Trijonienė 

II pusmetis Bendruomenės 

susirinkime 

11.4. atmintinės apie žalingų įpročių 

prevenciją parengimas 

,,Psichoaktyviosios 

medžiagos“, ,,Sveikos mitybos 

dienoraštis“ 

Z.Bulsienė 

J.Trijonienė 

Rugsėjis Įstaigos taryboje 

12. Vidaus auditas Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

R.Budinavičienė 

Pagal 

numatytus 

planus 

Mokytojų, 

Metodinėje 

tarybose 

12.1. 

 

VAK grupės koregavimas, 

veiklos plano rengimas 

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

2018 m Metodinėje taryboje 

12.2. Sritis 1. ,,IUM kultūra“, tema 

1.2.,,IUM įvaizdis“, veiklos 

rodiklis 1.2.2.,,IUM vieta 

bendruomenėje“ 

VAK grupė Pagal 

numatytus 

terminus 

Mokytojų, 

Metodinėje 

tarybose 

12.3. Giluminio audito išvadų 

apibendrinimas 

VAK grupė II pusmetis Metodinėje taryboje 

13. Pedagoginės patirties 

apibendrinimas 

Z.Bulsienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje taryboje 

13.1. vaikų kūrybinės raiškos 

galimybių atskleidimas 

žaidybinėje aplinkoje 

V.Bumblauskienė 

V.Gedminienė 

 

2019-02-18 Metodinėje taryboje 

13.2. garso, judesio emocinė dermė 

ugdant ikimokyklinio amžiaus 

vaikus 

R.Budinavičienė 

 

2019-04-24 Metodinėje taryboje 

13.3. sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo integravimas į 

kasdieninę vaikų veiklą 

D.Graželienė 

L.Grižienė 

2019-10-21 Metodinėje taryboje 

14. Vaikų sveikatos priežiūra E.Simpukienė 

J.Trijonienė 

Per metus Įstaigos taryboje, 

Direkciniame 

posėdyje 

14.1. Mokinių sveikatos priežiūros 

veiklos planas 2019 metams 

J.Trijonienė Per metus Įstaigos taryboje, 

Direkciniame 

posėdyje 

14.2. Maitinimo organizavimas 

kokybė  

E.Simpukienė 

J.Trijonienė 

Per metus Įstaigos taryboje 

 

14.3. saugios ir sveikos ugdymo(si) 

aplinkos kūrimas 

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Per metus Įstaigos taryboje 

14.4. korekcijos užsiėmimai 

taisyklingai kūno laikysenai ir 

plokščiapadystės profilaktikai 

D.Graželienė Per metus Metodinėje taryboje 

15. Aplinkos personalo veiklos 

priežiūra  

E.Simpukienė 

O.Untulienė 

Per metus Įstaigos taryboje 

15.1. aplinkos personalo veiklos 

tobulinimas 

E.Simpukienė 

O.Untulienė 

Per metus Įstaigos taryboje 

15.2. edukaciniai - informaciniai 

seminarai 

E.Simpukienė 

O.Untulienė 

Kartą per 

ketvirtį 

Įstaigos taryboje 
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15.3. įstaigos bendruomenės 

lyderystės gebėjimų dindimas, 

įgyvendinant vadybinės veiklos 

pokyčius                           

E.Simpukienė 

O.Untulienė 

Per metus Įstaigos Darbo 

tarybose 

16. Darbuotojų sveikata ir  sauga E.Simpukienė 

O.Untulienė 

J.Trijonienė 

Per metus Įstaigos taryboje 

16.1. darbuotojų instruktažas saugos 

ir sveikatos klausimais 

O.Untulienė 

Z.Bulsienė 

Pagal poreikį Individualiai, 

Darbo  taryboje 

16.2. visuomenės sveikatos centro 

specialistų instruktažas 

higienos reikalavimų vykdymo 

klausimais 

J.Trijonienė 

O.Untulienė 

Sausis Direkciniame 

posėdyje 

16.3. darbuotojų sveikatos patikros 

kontrolė 

J.Trijonienė 

O.Untulienė 

Vasaris-kovas Direkciniame 

posėdyje 

17. Dokumentų rengimas 

įgyvendinant vadybinės veiklos 

pokyčius (pakeitimai)                     

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

Per metus Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

17.1. ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų įgyvendinimas  

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

Per metus Mokytojų, 

Metodinėje 

tarybose 

17.3. įstaigos ikimokyklinio ugdymo 

programos   atnaujinimas  

vadovaujantis naujausiais 

Švietimo ir mokslo ministerijos 

dokumentais.  

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

 

Per metus Metodinėje, 

Mokytojų taryboje 

18. Internetinio puslapio 

aktualizavimas  

E.Simpukienė 

R.Budinavičienė 

Per metus Direkciniame 

posėdyje 

19. Koreguoti kolektyvinę darbo 

sutartį, vidaus darbo tvarkos 

taisykles 

E.Simpukienė Vasaris Darbo taryboje 

20. Koreguoti, atnaujinti ir 

tobulinti  įstaigos veiklą 

reglamentuojančias tvarkas, 

veiklos priežiūros, kontrolės 

dokumentus 

E.Simpukienė 

O.Untulienė 

Pagal  

poreikį 

Įstaigos, Darbo 

tarybose 

21. Vaikų maitinimo 

organizavimas   

E.Simpukienė 

J.Trijonienė 

Per metus Įstaigos taryboje, 

Direkciniame 

posėdyje 

21.1. vaikų maitinimo kokybės 

analizė. Maitinimo kokybės 

komisijos veikla 

E.Simpukienė Pagal poreikį Įstaigos taryboje 

22. Švietimo stebėsena (rodikliai) E.Simpukienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Mokytojų taryboje 

23. Vaiko gerovės komisijos ir 

smurto ir patyčių prevenciniu 

veiklos programų vykdymas 

(dokumentavimo kokybė) 

Z.Bulsienė 

I.Tautavičienė 

2019-01-02 

2019-12-31 

Mokytojų taryboje 

23.1. VGK veiklos plano 2019-2020 

m.m aptarimas 

Z.Bulsienė 

I.Tautavičienė 

2019 rugpjūtis Metodinėje, 

Mokytojų taryboje 
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23.2. rekomendacijų pedagogams ir 

tėvams apie specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

vaikų ugdymą rengimas 

Z.Bulsienė 

I.Tautavičienė 

Pagal poreikį Metodinėje, 

Mokytojų taryboje 

23.3. bendradarbiavimas su įstaigos 

savivaldos institucijomis, 

specialistais vaiko gerovės 

klausimais 

Z.Bulsienė 

I.Tautavičienė 

Pagal situaciją Metodinėje, 

Mokytojų taryboje 

23.4. bendradarbiavimas su 

Klaipėdos miesto pedagogine 

psichologine tarnyba, sveikatos 

priežiūros institucijomis  

Z.Bulsienė 

I.Tautavičienė 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

24.  Materialinės bazės gerinimas 

24.1. pasiruošimas naujiems mokslo 

metams  

E.Simpukienė 

O.Untulienė 

Pagal 

būtinumą 

Įstaigos taryboje 

24.2. Vaikų maitinimo organizavimui 

(termopuodus maisto 

parsinešimui į grupes, lėkštes II-

am patiekalui indaplovę virtuvei 

ir kt  

E.Simpukienė 

O.Untulienė 

Per metus Įstaigos taryboje 

24.3. apsirūpinimas ugdymo 

priemonėmis ir inventoriumi 

(lauko įrengimais, žaislais, 

didaktinėmis  priemonėmis, 

metodine literatūra ir kt.) 

E.Simpukienė 

O.Untulienė 

Per metus Įstaigos taryboje 

24.4.  įsigyti IKT (kompiuterių, 

spausdintuvą, daugialypės terpės 

projektorių, interaktyvią lentą 

kt.) 

E.Simpukienė 

O.Untulienė 

Per metus Įstaigos taryboje 

24.5. įsigyti įrangos ir ūkio 

inventoriaus:  baldų grupėms, 

stalų, kėdučių, pakeisti 

šviestuvus, grindų dangos 

atnaujinimas grupėse ir kt. 

O.Untulienė Per metus Įstaigos taryboje 

24.6. įsigyti darbo saugos priemonių: 

elektros saugos pirštines, 

avalynę, chalatus, žiurstus, 

akinius ir kt. 

O.Untulienė Per metus Įstaigos taryboje 

24.7.  lauko teritorijos tvarkymas  

(žolinų atsodinimas, gėlynų 

tvarkymas, įrenginių 

atnaujinimas tvarkymas, sporto 

aikštyno įrengimas ir kt.) 

O.Untulienė Per metus Įstaigos taryboje 

25. Įstaigos tarybos veikla 

25.1. Finansiniai ištekliai ir jų tikslingas panaudojimas.  

2018 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita.  

2019 m. veiklos plano aptarimas 

O.Untulienė 

E.Simpukienė 

Sausis 

25.2. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo rezultatų tikslingas 

panaudojimas ugdymo kokybei gerinti. 

Įstaigos darbas vasaros laikotarpiu 

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

V.Bumblauskien

ė 

Balandis 

25.3. Įstaigos darbuotojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo 

stiprinimas.                          

Lauko žaidimų aikštelių, priemonių atnaujinimas, jų 

E.Simpukienė 

J.Mažonienė 

Rugsėjis 
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funkcionalumas ir saugumas.  

25.4. Bendruomenės narių telkimas sveikos gyvensenos 

palaikymui ir sveikatos stiprinimui. 

2020 m. veiklos plano projektas, perspektyvinė mokytojų 

atestacijos programa, įstaigos tarybos veiklos plano 

aptarimas 

Z.Bulsienė 

V.Bumblauskien

ė 

Lapkritis 

26. Mokytojų tarybos veikla 

26.1. Ugdymo turinio inovacijos, pokyčiai, jų taikymas ir analizė E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

Kovas 

26.1.1

. 

edukacinės, modernios, saugios aplinkos kūrimas ir 

pritaikymas vaiko veikloje 

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

 

26.1.2

. 

vaiko kūrybinių ir pažinimo galių aktyvinimas ugdomojoje 

veikloje 

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

 

26.2. Pasiekimų (pažangos) vertinimas atsižvelgiant į kiekvieno 

vaiko individualius gebėjimus 

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

Birželis 

26.2.1

. 

 pasiekimų vertinimo būdai, metodai, priemonės, tai siekis 

padėti vaikui augti, tobulėti, ugdytis 

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

 

26.2.2

. 

pozityvūs pokyčiai vaiko pasiekimų ir pažangos vertinime E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

 

26.3 Vaiko sveikatos palaikymui, saugojimui ir stiprinimui, 

tinkamos aplinkos kūrimas 

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

Lapkritis 

26.3.1

. 

bedradarbiavimas su sveikatos biuro specialistais taikant 

saugios ir sveikos gyvensenos ugdymo priemones  

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

 

26.3.2

. 

sveikatinimo priemonių veiksmingumas, atitikimas vaiko 

amžių, poreikius 

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

 

27. Metodinės tarybos veikla 

27.1. Ugdomosios veiklos planavimas, uždavinių siejimas su 

vaikų ugdymosi galimybėmis ir poreikiais 

Z.Bulsienė 

E.Jocienė 

Sausis 

 

27.2. Vaiko pasiekimų (pažangos) vertinimo ir veiklos planavimo 

sėkminga sąveika 

Z.Bulsienė 

E.J.Mažonienė 

Balandis 

27.3. Pedagogo profesionalumo svarba ugdant vaiko sveikos 

gyvensenos motyvaciją 

Z.Bulsienė 

D.Graželienė 

Rugsėjis 

28. Direkciniai posėdžiai 

28.1. Ugdymo (si) aplinkos, atliepiančios vaikų ir tėvų poreikius, 

lūkesčius kūrimas 

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Kovas 

28.2. Bendras siekis vertinant ir skatinant vaiko pasiekimus 

(pažangą) 

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Gegužė 

28.3. Sveikos ir ir saugios gyvensenos integracija į kasdieninę 

vaikų veiklą 

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Rugsėjis 

28.4. Įstaigoje vykdomų programų, projektų įgyvendinimo kokybė Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

Spalis 

           

 

 
___________________________ 
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                                                               Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“  

                                                                                   direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-4 

                                                                                   3 priedas 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VOLUNGĖLĖ” MOKYTOJŲ 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 2019 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Mokytojo vardas, 

pavardė 

Kvalifikacijos tobulinimo seminaro tema Vykdymo 

data 

Įstaiga, institucija, 

organizuojanti 

kvalifikacijos 

tobulinimą 

1. Eugenija 

Simpukienė 

Švietimo lyderio psichologija: mąstymo 

būdas, iššūkiai, potencialo atskleidimas 

Pagal 

poreikį 

KPŠKC 

Pasidalytosios lyderystės modelis švietimo 

įstaigoje 

Pagal 

poreikį 

KPŠKC 

Darbo efektyvumas ugdymo įstaigose. 

Efektyvūs būdai jį padidinti 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

Vadybiniai sprendimai įsivertinant 

ikimokyklinės įstaigos veiklą 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

Mokyklos kolektyvo mikroklimato 

formavimas 

Pagal 

poreikį 

KPŠKC 

2. Zita Bulsienė Vadybinis meistriškumas: kaip asmenybė gali 

įkvėpti kitus siekti bendrų rezultatų 

I pusmetis KPŠKC 

Pozityvaus mąstymo strategijos-šiulaikinio 

pedagogo (švietimo įstaigos vadovo) 

sėkmingos veiklos pamatas 

I pusmetis KPŠKC 

Švietimo įstaigos vidinės ir išorinės 

komunikacijos valdymas. Ryšiai su 

visuomene ir žiniasklaida 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

Mokyklos kolektyvo mikroklimato 

formavimas 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

Darbo efektyvumas ugdymo įstaigoje. 

Efektyvūs būdai jį padidinti 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

3. Danguolė 

Brinkienė 

Vaikų kalbos ugdymą(si) skatinantys 

inovatyvūs metodai ir būdai taikomi įvairioje 

ugdomojoje veikloje 

I pusmetis. KPŠKC 

Hiperaktyvūs vaikai: elgesio modeliai ir 

sprendimo būdai 

I pusmetis KPŠKC 

Kaip skatinti vaiko pažangą? II 

pusmetis 

KPŠKC 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų vertybių formavimas remiantis tautinės 

kultūros tradicijomis 

I pusmetis KPŠKC 

Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir vaidinime II 

pusmetis 

KPŠKC 

4. Ilona Gaidienė 

 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti ir kaip 

koreguoti jų netinkamą elgesį 

I pusmetis KPŠKC 

Pritaikytų programų kūrimas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams 

I pusmetis KPŠKC 

Vaikų kūrybinį mąstymą skatinančios 

technologijos 

II 

pusmetis 

KPŠKC 
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Priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymasis 

skaityti 

I pusmetis KPŠKC 

Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos 

planavimo sėkminga sąveika 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

5. 

 

 

 

 

Vaiva 

Bumblauskienė 

 

 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

ugdytinių tėvais. Tėvų įtraukimo į ugdymo 

procesą galimybės 

I pusmetis KPŠKC 

Ikimokyklinio ugdymo veiklos efektyvinimo 

galimybės 

I pusmetis KPŠKC 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimai ir 

žaidybinės improvizacijos 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

IKT naujovės skirtos ugdymo procesui II 

pusmetis 
KPŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp ,,galima-

draudžiama“ 

I pusmetis 
KPŠKC 

6. Danutė 

Graželienė 

 

 

 

 

 

Sveikatos, gerumo ir grožio fenomeno 

puoselėjimas nuo mažens 

I pusmetis KPŠKC 

Emocinio intelekto ugdymas I pusmetis KPŠKC 

Vaikų sveikatinimo veiksniai pirmajame 

septynmetyje 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

Kaip skatinti vaiko pažangą? II 

pusmetis 

KPŠKC 

Fizinio aktyvumo skatinimas netradicinėje 

aplinkoje 

I pusmetis KPŠKC 

7. 

 

 

 

Vilma 

Simonaitienė 

 

 

Vaikų kalbos ugdymo(si) skatinantys 

inovatyvūs metodai ir būdai taikomi įvairioje 

ugdomojoje veikloje 

I pusmetis KPŠKC 

Kaip padėti vaikams, turintiems elgesio ir 

emocijų sutrikimų 

I pusmetis KPŠKC 

Streso valdymas pasitelkiant terapinių veiklų 

aspektus 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

,,Kurti žaidžiant“ II 

pusmetis 

KPŠKC 

Kaip motyvuoti šiuolaikinius vaikus? II 

pusmetis 

KPŠKC 

8. Jūratė Mažonienė  Ikimokyklinuko emocinio imuniteto 

lavinimas 

I pusmetis KPŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp ,,galima-

draudžiama“ 

I pusmetis KPŠKC 

Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos 

planavimo sėkminga sąveika 

I pusmetis KPŠKC 

Kaip mokytojui kalbėtis su su ugdytinių 

tėvais? 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimai ir 

žaidybinės improvizacijos 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

9. Laima Grižienė Linksmoji edukacija I pusmetis KPŠKC 

Atvejo analizės grupės (įvairios elgesio 

problemos, jų sprendimo būdai) 

I pusmetis KPŠKC 
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Vaikų kalbos ugdymą(si) skatinantys 

inovatyvūs metodai ir būdai taikomi įvairioje 

ugdomojoje veikloje 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

Kurti žaidžiant II 

pusmetis 

KPŠKC 

Pozityvaus mąstymo strategijos-šiuolaikinio 

pedagogo sėkmingos veiklos pamatas 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

10. Emilija Jocienė Vaikų kūrybinį mąstymą skatinančios 

technologijos arba kaip paskatinti dramblį 

skraidyti 

I pusmetis KPŠKC 

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių 

vaikų integravimas įgrupės kolektyvą 

I pusmetis KPŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti?  II 

pusmetis 

KPŠKC 

Kiekvienas mokytojas turi būti aktorius I pusmetis KPŠKC 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

ugdytinių tėvais. Tėvų įtraukimo į ugdymo 

procesą galimybės 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

11. Rūta 

Budinavičienė 

Kurti žaidžiant I pusmetis KPŠKC 

Muzikiniai žaidimai ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo procese 

I pusmetis KPŠKC 

Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir vaidinime II 

pusmetis 

KPŠKC 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimai ir 

žaidybinės improvizacijos 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

Meno terapija ikimokyklinio amžiaus 

vaikams 

I pusmetis KPŠKC 

12. Vida Kuršaitienė Darbas su vaikais,  turinčių elgesio sunkumų Pagal 

poreikį 

KPŠKC 

Pozityvaus mąstymo strategijos-šiuolaikinio 

pedagogo sėkmingos veiklos pamatas 

I pusmetis KPŠKC 

Vaikų kūrybinį mąstymą skatinančios 

technologijos arba kaip paskatinti dramblį 

skraidyti 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

Pritaikytų programų kūrimas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

Meno terapija ikimokyklinio amžiaus 

vaikams 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

13. 

 

 

 

Reda Karčikienė Eksperimentinė spalvų laboratorija I pusmetis KPŠKC 

Mokytojo sėkmės formulė - pozityvus 

bendradarbiavimas ir konfliktų valdymas 

ugdymo procese 

I pusmetis KPŠKC 

Emocinio intelekto stiprinimas II 

pusmetis 

KPŠKC 

Kaip auklėtojai kalbėtis su ugdytinių tėvais? II 

pusmetis 

KPŠKC 

Į STEAM kompetencijas orientuotas ugdymo 

procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir 

pradinėse klasėse 

II 

pusmetis 

KPŠKC 
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14. Dalia Ginkienė Šeimos ir pedagogų pozityvus 

bendradarbiavimas naudojant judrios veiklos 

forms 

I pusmetis KPŠKC 

Ikimokyklinio ugdymo veiklos efektyvinimo 

galimybės 

I pusmetis KPŠKC 

IKT naujovės skirtos ugdymo procesui II 

pusmetis 

KPŠKC 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimai ir 

žaidybinės improvizacijos 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

Hiperaktyvūs vaikai: elgesio modeliai ir 

sprendimo būdai 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

15. Vida Nausėdienė 

 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymasis 

skaityti 

I pusmetis KPŠKC 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų vertybių formavimas remiantis tautinės 

kultūros tradicijomis 

I pusmetis KPŠKC 

Kaip skatinti vaiko pažangą? I pusmetis KPŠKC 

Į STEAM kompetencijas orientuotas ugdymo 

procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir 

pradinėse klasėse 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

Vaikų kūrybinį mąstymą skatinančios 

technologijos 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

16. Birutė 

Krikčiukienė 

Socialinis ir emocinis ugdymas, netradicinių 

darbo metodų taikymas 

I pusmetis KPŠKC 

Vaiko prigimties paslapčių atskleidimas 

mokytojo ir menų pagalba 

I pusmetis. KPŠKC 

Meno terapija ikimokyklinio amžiaus 

vaikams 

I pusmetis KPŠKC 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimai ir 

žaidybinės improvizacijos 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

Šešėlių teatro stebuklas IIpusmetis KPŠKC 

17. Vida Jonikienė Įdomus ir auginantis ugdymas: STEAM 

darželyje 

I pusmetis KPŠKC 

Kiekvienas mokytojas turi būti aktorius I pusmetis KPŠKC 

Kaip skatinti vaiko pažangą?  I pusmetis KPŠKC 

Ikimokyklinio ugdymo veiklos efektyvinimo 

galimybės 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir vaidinime I pusmetis KPŠKC 

18. Alina Vitkalova Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas I pusmetis KPŠKC 

Eksperimentinė spalvų laboratorija I pusmetis KPŠKC 

Ikimokyklinuko emocinio imuniteto 

lavinimas 

I pusmetis KPŠKC 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimai ir 

žaidybinės improvizacijos 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

IKT naujovės skirtos ugdymo procesui II 

pusmetis 

KPŠKC 

19. Alma Rumšienė Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas I pusmetis KPŠKC 

Mokymosi priemonių rengimas taikant IKT II 

pusmetis 

KPŠKC 
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Sveikatos, gerumo ir grožio fenomeno 

puoselėjimas nuo mažens 

I pusmetis KPŠKC 

Eksperimentinė spalvų laboratorija I pusmetis KPŠKC 

Į STEAM kompetencijas orientuotas ugdymo 

procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir 

pradinėse klasėse 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

20. Irena Juknienė Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos 

planavimo sėkminga sąveika 

I pusmetis KPŠKC 

Socialinis ir emocinis ugdymas, netradicinių 

darbo metodų taikymas 

I pusmetis KPŠKC 

Hiperaktyvūs vaikai: elgesio modeliai ir 

sprendimo būdai 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymasis 

skaityti 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

21. 

 

 

 

 

Erika 

Liutinskienė 

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas I pusmetis KPŠKC 

Meno terapija ikimokyklinio amžiaus 

vaikams 

I pusmetis KPŠKC 

Vaikų emocijų raiška darželyje II 

pusmetis 

KPŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp ,,galima 

– draudžiama“ 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

,,Kurti žaidžiant“ II 

pusmetis 

KPŠKC 

22. Vilma Zabielienė 

 

 

 

 

 

Vaikų kūrybinį mąstymą skatinančios 

technologijos 

I pusmetis KPŠKC 

Streso valdymas pasitelkiant terapinių veiklų 

aspektus 

I pusmetis KPŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti?  II 

pusmetis 

KPŠKC 

Įdomus ir auginantis ugdymas: STEAM 

darželyje 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

ugdytinių tėvais. Tėvų įtraukimo į ugdymo 

procesą galimybės 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

23. 

 

 

 

Vilma 

Gedminienė 

 

 

Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir vaidinime I pusmetis KPŠKC 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimai ir 

žaidybinės improvizacijos 

I pusmetis KPŠKC 

Ikimokyklinio ugdymo veiklos efektyvinimo 

galimybės 

I pusmetis KPŠKC 

IKT naujovės skirtos ugdymo procesui II 

pusmetis 

KPŠKC 

Šešėlių teatro stebuklas II 

pusmetis 

KPŠKC 

24. 

 

 

 

 

Ilona 

Tautavičienė 

 

 

 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti? I pusmetis KPŠKC 

Socialinis ir emocinis ugdymas, netradicinių 

darbo metodų taikymas 

I pusmetis KPŠKC 

Konstruktyvaus pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimo psichologiniai aspektai 

I pusmetis KPŠKC 
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Autizmo spektro sutrikimai: idėjos, galimybės 

darbui su vaikais 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

Hiperaktyvūs vaikai: elgesio modeliai ir 

sprendimo būdai 

II 

pusmetis 

KPŠKC 

25. 

 

 

Irena 

Andriuškienė 

 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimai ir 

žaidybinės improvizacijos 

I pusmetis KPŠKC 

Vaikų kūrybinį mąstymą skatinančios 

technologijos arba kaip paskatinti dramblį 

skraidyti  

I pusmetis KPŠKC 

Mokymosi priemonių rengimas taikant IKT II 

pusmetis 

KPŠKC 

eTwinning: nuo registracijos iki projekto II 

pusmetis 

KPŠKC 

 

_________________________________ 
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                                                                Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“  

                                                                                   direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-4 

                                                                                   4 priedas 

 

2019 METŲ VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO VEIKLOS PLANAS  
 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Numatyto sociokultūrinio 

edukacinio besimokančio įstaigos 

veiklos modelio įgyvendinimas 

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

2019 m. 

 

 

Mokytojų taryboje 

 

1.1. veiklos planų su socialiniais 

partneriais įgyvendinimas 

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

 

2019 m. Mokytojų taryboje 

1.2. informacinių edukacinių renginių 

su tėvais organizavimas 

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

2019 m. Mokytojų taryboje 

2. Išorinio ir vidaus audito 

reikalavimai, konsultacijų 

teikimas 

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

2019 m. Mokytojų, 

Metodinėje, tarybose 

2.1. etnokultūrinių renginių 

organizavimas tėvams, 

mikrorajono gyventojams 

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

2019 m. Mokytojų, 

Metodinėje, tarybose 

2.2. ,,Mamos mokyklos“ sukauptos 

patirties publikavimas 

internetinėje svetainėje 

Z.Bulsienė 

R.Budinavičienė 

A.Rumšienė 

2019 m. Mokytojų, 

Metodinėje, tarybose 

2.3.  etnokultūrinės patirties sklaida  E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

Darbo grupė 

2019 m. Mokytojų, 

Metodinėje, tarybose 

3. Inicijuoti kryptingą, nuoseklią, 

aktualią patirties sklaidą, rengti 

autorinius seminarus  

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

Darbo grupė 

2019 m. Mokytojų taryboje 

3.1. įstaigos veiklos vertinimas ir 

įsivertinimas 

Z.Bulsienė 

E.Simpukienė 

2019 m. Metodinėje, Įstaigos 

tarybose 

3.2.  muzikos ir vaizdų koregavimo 

programų taikymas ikimokyklinio 

ugdymo veiklose 

R.Budinavičienė spalis Mokytojų, 

Metodinėje, tarybose 

3.3. ankstyvojo amžiaus vaikų 

smulkiosios motorikos lavinimas 

arba ,,žaidimai be žaislų“ 

A.Rumšienė 

A.Vitkalova 

Balandis Mokytojų, 

Metodinėje, tarybose 

3.4. įstaigos narių bendruomeniškumo 

ir pilietiškumo stiprinimas 

Z.Bulsienė 

 

Gegužė Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

4. Dalyvavimas šalies ir tarptautinėje 

veikloje 

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

2019 m. Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

4.1. tarptautinės programos ,,Zipio 

draugai“ metodinis centras 

Z.Bulsienė 

I.Gaidienė 

2019 m. Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

4.2. tarptautinė prevencinė programa 

,,Įveikime kartu“ 

Z.Bulsienė 

I.Gaidienė 

2019 m. Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

4.3. 

 

 

respublikinis projektas ,,Vokiečių 

kalba su  kiškiu Hans Hase“ 

Z.Bulsienė 

V.Simonaitienė 

2019 m 

 

 

Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

 

4.4. tarptautinis projektas ,,Pasakyk 

pasauliui labas“ 

E.Simpukienė 

Z.Bulsienė 

2019 m. Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 
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4.5. dalyvavimas respublikinėse 

konferencijose, parodose, 

konkursuose 

Z.Bulsienė 

 

2019 m. Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

5. Pozityviosios darbo patirties 

apibendrinimas 

Z.Bulsienė 

 

2019 m. Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

5.1. vaiko pasiekimų vertinimo ir 

ugdomosios veiklos planavimo 

sėkminga sąveika  

V.Nausėdienė 

V.Gedminienė 

2019-02-18 Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

5.2. edukacinės aplinkos kūrimas 

vaikų pažintinės veiklos plėtotei 

R.Karčikienė 

J.Mažonienė 

2019-04-15 Metodinėje, 

Mokytojų tarybose  

5.3. žaidimai ir žaidybinės 

improvizacijos ikimokykliniame 

amžiuje. 

E.Jocienė 

B.Krikčiukienė 

2019-10-21 Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

5.4. IKT naujovių taikymas ugdymo 

procese 

A.Rumšienė 

V.Zabielienė 

2019-12-09 Metodinėje, 

Mokytojų tarybose 

 

 

 

____________________________________ 
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                                                                Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“  

                                                                                   direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-4 

                                                                                   5 priedas 

 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio,,Volungėlė“ 

direktoriaus 2014 m. spalio 8 d.  

įsakymu Nr. V- 83 

 

PRITARTA  

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo 

skyriaus vedėjo 2014 m. spalio 7  d. įsakymu Nr. 

ŠV1-259 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO,,VOLUNGĖLĖ“ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ETNOKULTŪRINIO UGDYMO PROGRAMA  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Švietimo teikėjas - Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Volungėlė“ (toliau-įstaiga), įregistruota 

Juridinių asmenų registre, kodas 190427939. Teisinė forma - biudžetinė įstaiga. Grupė -ikimokyklinio 

ugdymo mokykla. 

2. Įstaigos buveinės adresas - I. Simonaitytės 26, LT-95135 Klaipėda. 

            3. Programos pavadinimas - Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ ikimokyklinio amžiaus 

neformaliojo vaikų švietimo etnokultūrinio ugdymo programa (toliau - programa). 

            4. Programos rengėjai: Zita Bulsienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Alina Vitkalova, Alma 

Rumšienė, Reda Karčikienė, Vida Kuršaitienė, ikimokyklinio ugdymo neformaliojo švietimo mokytojos 

(pedagogės) programai vykdyti. 

           5. Programos koordinatorius - direktorė Eugenija Simpukienė. 

     6. Programos trukmė - tęstinė. Programos turinys koreguojamas pagal poreikį. 

           7. Programos apimtis - vieneri mokslo metai. 

           8. Programos dalyviai - ikimokyklinio amžiaus vaikai. 

     9. Programa atnaujinama, tobulinama pagal poreikį. 

 

II. UGDYMO PRINCIPAI 

 

          10. Tautiškumo principas. Perimti, perduoti ir puoselėti tautos kultūros vertybes, Klaipėdos 

krašto, Žemaitijos regiono papročius, tradicijas. 

          11. Integralumo principas. Siekti ugdymo turinio vientisumo, lankstumo, integralumo. Plėtoti 

vaiko visuminį pasaulio suvokimą ir jo veiklos patirtį. 

          12. Individualizavimo ir diferencijavimo principai. Ugdyti vaiką atsižvelgiant į jo gebėjimus, 

turimą patirtį, pomėgius, poreikius, skirtingus pažinimo būdus, brandos ypatybes.  

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

         13. Programos įgyvendinimui įstaigoje sudarytos palankios materialinės ir ugdymo(si) sąlygos: 

įrengti kambarėliai veiklai su moliu, šiaudu, žolynais, sukaupta etnokultūrinė medžiaga (fotoalbumai, 

knygos, reprodukcijos, metodinė literatūra), įstaigoje suburtas etnografinis ansamblis ,,Mamos 

mokykla“, pedagogai kelia profesinį meistriškumą etnomeninėje srityje ir kt.  

  14. Programos aktualumas: 

 14.1. švietimo paslaugų veiksmingumo stiprinimas, integruojant etnokultūrinį ugdymą į 

ikimokyklinio ugdymo programą;  

 14.2. vertybių sistemos kūrimas, puoselėjant tradicijas, dalyvaujant tautotyros ir tautokūros procese; 
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 14.3. pedagogo-vaiko–šeimos sąveikos stiprinimas, skatinant etnokultūrinį pažinimą ir saviraišką;    

14.4. lankstus, įvairiapusiškas ir taupus, turimų materialinių, intelektualinių įstaigos išteklių 

naudojimas. 

        15. Programos tikslas-kurti sąlygas, etnokultūros vertybių perdavimui ir perėmimui 

ikimokykliniame amžiuje. 

        16.  Programos uždaviniai: 

        16.1. tenkinti vaikų etnokultūrinės saviraiškos poreikius; 

        16.2. plėtoti vaikų įgytą patirtį apie etnokultūrą;  

        16.3. skatinti tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) dalyvauti etnokultūros tradicijų puoselėjime ir 

aplinkos kūrime. 

 

IV. TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

 

17.  Programos turinys, metodai ir priemonės 
Eil. 

Nr. 
Ugdymo 

sritys 

Pasiekimai Metodai Priemonės 

17.1. 

 

 

 

 

 

 

Sakytinė ir 

rašytinė kalba 

 

 

 

 

 

 

Vaikas plečia supratimą apie 

gimtosios kalbos savitumą 

(taisyklinga, vaizdinga, turtinga),  

kalbos garsines savybes, kalbos 

intonaciją, tempą, klausydamasis 

tarmiškos kalbos, įrašų, skaitomų 

pasakų, sakmių, padavimų, 

tautosakos ir grožinės literatūros 

kūrinių, juos aptaria, plečia kalbos 

žodyną, suvokia ir įsimena 

patarles, priežodžius, žaidimuose 

ir bendravime naudoja dialogus, 

pamėgdžiojimus, greitakalbes, 

mįsles, tyrinėdamas juostų, 

tautinių rūbų, keramikos dirbinių, 

karpinių, audinių puošybos 

elementus, susipažįsta su liaudies 

simbolika, ornamentika, mokosi  

rašto elementų, pasakoja savo ir 

klausosi kitų patirtų įspūdžių, 

atpasakoja pasakas, apsakymus, 

girdėtas istorijas, matytus filmus ir 

kt.  

Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravimas,a

iškinimas, 

aptarimas, 

skaitymas, 

interviu, 

vertinimas,   

pasakojimas, 

susitikimai, atvirų 

durų dienos,  

improvizavimas ir 

kt. 

Knygos, 

enciklopedijos, 

atvirukai, pasakų 

įrašai, paveikslai, 

paveikslėliai, 

įvairūs loto, 

tautodailės 

reprodukcijų 

rinkiniai, tautosaka, 

tautinė simbolika, 

tautiniai rūbai, 

šeimos nuotraukos 

ir kt. 

17.2. 

 

 

 

 

 

Kasdieniniai 

gyvenimo 

įgūdžiai 

Fizinis 

aktyvumas 

 

 

Vaikas suvokia gamtos poveikį 

žmogaus sveikatai, įgyja žinių apie 

vaistažoles, sužino, kai kurias 

liaudiškas sveikatos puoselėjimo 

tradicijas, gydomąsias lino, 

medaus, česnako, svogūno 

profilaktines savybes, grūdinasi 

oru, saule, aktyviai juda, žaidžia 

judriuosius, atsipalaidavimo,  

liaudies žaidimus, domisi 

tradicinių patiekalų įtaka sveikatai, 

įgyja žinių apie gamtoje 

egzistuojančius pavojingus ir 

sveikatai kenksmingus veiksnius 

(augalus, grybus, uogas, sėklas ir 

Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravimas,a

iškinimas, 

aptarimas, 

vertinimas,  lego 

dactos žaidimai, 

tyrinėjimas, 

pasakojimas, 

imitavimas,  

improvizavimas 

(išraiška ir 

saviraiška) 

judesiu, varžybos, 

viktorinos, 

Knygelės, plakatai, 

enciklopedijos,  

paveikslai, 

paveikslėliai, stalo 

žaidimai, įvairus 

sportinis 

inventorius ir kt. 
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kt.). Pratinasi pagarbiai elgtis 

gamtoje, nešiukšlinti, neniokoti 

augmenijos ir gyvūnijos, 

tyrinėdamas daiktus geba su jais 

saugiai elgtis ir kt. 

išvykos ir kt 

17.3. Aplinkos 

pažinimas 

Skaičiavimas ir 

matavimas 

 

Vaikas domisi supančia aplinka, 

gamta, žmonių gyvenimo būdu, 

gyvenama vieta, žmonių grupėmis 

(šeima, kaimynai, profesijos), 

senoviniais darbais, stebi, 

senovines ir šiuolaikines sodybas, 

kiemus, sužino apie senovės 

amatus, susipažįsta su liaudies 

papročiais ir tradicijomis, tyrinėja 

senovinę aplinką, tautinių 

drabužių, audinių raštus, nusako 

spalvų derinius, geometrines 

formas, kuria meninius darbelius, 

knygeles apie savo pomėgius, 

vaidina mėgiamas pasakas, mena 

mįsles apie senovinius darbo 

įrankius, klausosi ekologinių 

skaitinių, pasakojimų apie gamtą, 

augalus, gyvūnus, tyrinėja gamtos 

gėrybes (įsižiūri, įsiklauso, uosto, 

ragauja, liečia), bendrauja ir 

bendradarbiauja su Kuršių Nerijos 

gamtininkų stoties bendruomene, 

su Klaipėdos krašto liaudies 

meistrais, Meno pažinimo centru ir  

Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravimas,a

iškinimas, 

aptarimas, 

interviu, 

vertinimas,   

žaidimai, 

tyrinėjimas, 

pasakojimas, 

eksperimentavima

s, išvykos, 

ekskursijos ir kt.  

 

Senoviniai buities 

daiktai, įrankiai, 

tautinė simbolika, 

tautiniai rūbai, 

enciklopedijos, 

paveikslai, 

paveikslėliai, 

atvirukai, 

nuotraukos, 

albumai, 

vaizdajuostės, 

siužetiniai žaislai, 

stalo žaidimai, 

kalendoriai, 

Lietuvos vėliava, 

herbas, gaublys ir 

kt. 

17.4. 

 

Meninė raiška 

(muzika, šokis, 

vaidyba) 

Estetinis 

suvokimas 

Vaikas susipažįsta su tautos 

menine kultūra, liaudies meno 

dirbiniais (švilpynėmis, moliniais 

žaislais, tautodailės darbais), 

dainuoja kalendorines ir liaudies 

dainas, dalyvauja tradicinėse 

Rėdos rato šventėse, vaidina 

liaudies pasakų siužetus, juos 

interpretuoja, kuria, fantazuoja, 

išgauna personažams būdingą 

kalbą,  klausosi liaudies muzikos, 

atpažįsta jos nuotaiką, mokosi 

žemaitiškų dainų, groja liaudiškais 

muzikos instrumentais, skiria juos 

iš skambesio, skatinami dainuoti 

laisvai, natūraliu balsu, intonuoja 

(lėtai, greitai), šoka ratelius, kuria 

žaidimams, etninei veiklai 

palankią  aplinką, puošia  grupę 

savo sukurtais darbeliais, daro 

muzikos instrumentus iš sėklų, 

akmenukų, karklo, kriauklelių, 

susipažįsta su molio, šiaudo, 

žolynų savybėmis ir kuria iš jų 

įvairius darbelius ir kt. 

Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravimas, 

aiškinimas, 

aptarimas, 

interviu, 

vertinimas,   

žaidimai,  

imitavimas, 

improvizavimas 

(išraiška ir 

saviraiška) 

judesiu ir 

Barškučiai, 

švilpynės, 

būgneliai, 

molbertai, molis, 

šiaudas, medžiagų 

atraižos, teptukai 

flomasteriai, 

akvareliniai dažai, 

guašas, kreidelės, 

modelinas, 

plastilinas, teatrinės 

lėlės, muzikiniai 

įrašai, 

magnetofonas ir kt. 
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17.5. 

 

 

Emocijų 

suvokimas ir 

raiška 

Savivoka ir 

savigarba 

Santykiai su 

suaugusiais ir 

bendraamžiais 

 

 

 

Vaikas perima tautos vertybines, 

dorovines nuostatas, etnines, 

menines tradicijas, susipažįsta su 

liaudies menu, simbolika, plečia 

supratimą apie šeimą, giminę, 

aptaria šeimos tradicijas, kuria 

knygeles apie šeimos švenčiamas 

šventes, aptaria, kaip įvairūs 

giminės yra vadinami (pusbrolis, 

teta, dėdė ir kt. Domisi savo 

krašto, Tėvynės istorija, ugdosi 

pagarbą gimtajai kalbai, 

susipažįsta su savo gimtuoju 

miestu, lankosi istorinėse vietose, 

tyrinėja Lietuvos ir Klaipėdos 

miesto žemėlapius, atpažįsta 

tautinius simbolius, klausosi 

tautinės giesmės ir kt.. 

Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravimas, 

aiškinimas, 

aptarimas, 

skaitymas, 

pasakojimas, 

interviu, 

vertinimas,   

žaidimai,  

imitavimas, 

improvizavimas,p

asivaikščiojimas 

ir kt 

Tautinė simbolika, 

tautiniai rūbai, 

enciklopedijos, 

šeimos nuotraukų 

albumai, socialinio 

turinio vaikiškos 

knygos, 

kalendoriai, 

gaublys, Lietuvos 

žemėlapis, herbas 

ir kt. 

 

                                   

V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

18. Įgyvendinus programą: 

18.1. tobulinami ikimokyklinio amžiaus vaikų asmeniniai gebėjimai ir tenkinami jų saviraiškos ir 

kūrybiškumo poreikiai; 

18.2. organizuojamos etnokultūrinės, tradicinės kalendorinės šventės, edukacinės valandėlės; 

18.3. organizuojamos išvykos į Klaipėdos pilies, Mažosios Lietuvos bei laikrodžių muziejus; 

18.4. bendradarbiaujama su Klaipėdos krašto liaudies meistrais, Etnokultūros centru, Kuršių Nerijos 

nacionaliniu parku; 

18.5. dalyvaujama ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinės raiškos festivaliuose, konkursuose; 

18.6. puoselėjamos etninės kultūros tradicijos bendradarbiaujant su šeima, vietos bendruomene;  

18.7. kuriama ir turtinama etnokultūrinio ugdymo(si) aplinka; 

18.8. tobulinama pedagogų kvalifikacija etninės kultūros srityje. 

19. ugdymo pasiekimų vertinimo metodai: stebėjimas, pokalbis su vaiko tėvais, vaiko veiklos, analizė, 

audio ir video įrašai. 

20. ugdymo pasiekimų vertinimo dažnumas: du kartus per metus (rudenį ir pavasarį). prireikus atliekami 

tarpiniai vaikų pasiekimų vertinimai. 

21. ugdymo pasiekimų fiksavimo formos: ikimokyklinės grupės dienynas,  vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinimo protokolai, aplankai.  

22. ugdymo pasiekimų pateikimo formos: metų veiklos pokyčių vertinimas (ugdomosios veiklos metų 

apmąstymai), metų planuojama veikla, grupės savaitės planai,  pokalbiai su tėvais, pedagogais, vaikų 

raiškos darbai, veiklos pėdsakai, ,,minčių lietus“, klausimai, pasakojimai, samprotavimai, žodinė 

kūryba, nuotraukos, vaiko veiklos stebėjimo užrašai. 

                                                          _____________________ 

 

SUDERINTA 

 Klaipėdos lopšelio-darželio,,Volungėlė“  

 mokytojų metodinės tarybos 2014 m. rugsėjo 22 d.  

 posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V4-3) 

 

 

 

 



 30 

                                                                Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“  

                                                                                   direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-4 

                                                                                   6 priedas 

 

 

                          PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio,,Volungėlė“ 

direktoriaus 2014 m. spalio 8 d.  

įsakymu Nr. V- 83 

 

PRITARTA  

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo 

skyriaus vedėjo 2014 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 

ŠV1-259 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO,,VOLUNGĖLĖ“ PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ETNOKULTŪRINIO UGDYMO PROGRAMA  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

       1. Švietimo teikėjas-Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Volungėlė“ (toliau - įstaiga), įregistruota 

Juridinių asmenų registre, kodas 190427939. Teisinė forma - biudžetinė įstaiga. Grupė - 

priešmokyklinio ugdymo mokykla. 

      2. Įstaigos buveinės adresas -I. Simonaitytės 26, LT-95135 Klaipėda. 

      3. Programos pavadinimas - Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ priešmokyklinio amžiaus  

neformaliojo vaikų švietimo etnokultūrinio ugdymo programa (toliau-programa). 

      4. Programos rengėjai: Zita Bulsienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Alina Vitkalova, Alma 

Rumšienė, Reda Karčikienė, Vida Kuršaitienė, ikimokyklinio ugdymo neformaliojo švietimo 

mokytojos (pedagogės) programai vykdyti. 

           5. Programos koordinatorius - direktorė Eugenija Simpukienė. 

     6. Programos trukmė - tęstinė. Programos turinys koreguojamas pagal poreikį. 

           7. Programos apimtis - vieneri mokslo metai. 

           8. Programos dalyviai - priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

     9. Programa atnaujinama, tobulinama pagal poreikį. 

 

II. UGDYMO PRINCIPAI 

 

          10. Tautiškumo principas. Perimti, perduoti ir puoselėti tautos kultūros vertybes, Klaipėdos 

krašto, Žemaitijos regiono papročius, tradicijas. 

          11. Integralumo principas. Siekti ugdymo turinio vientisumo, lankstumo, integralumo. Plėtoti 

vaiko visuminį pasaulio suvokimą ir jo veiklos patirtį. 

          12. Individualizavimo ir diferencijavimo principai. Ugdyti vaiką atsižvelgiant į jo gebėjimus, 

turimą patirtį, pomėgius, poreikius, skirtingus pažinimo būdus, brandos ypatybes.  

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

          13. Programos įgyvendinimui įstaigoje sudarytos palankios materialinės ir ugdymo(si) sąlygos: 

įrengti kambarėliai veiklai su moliu, šiaudu, žolynais, sukaupta etnokultūrinė medžiaga (fotoalbumai, 

knygos, reprodukcijos, metodinė literatūra), įstaigoje suburtas etnografinis ansamblis ,,Mamos 

mokykla“, pedagogai kelia profesinį meistriškumą etnomeninėje srityje ir kt.  

   14. Programos aktualumas: 
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         14.1. švietimo paslaugų veiksmingumo stiprinimas, integruojant etnokultūrinį ugdymą į 

ikimokyklinio ugdymo programą;  

        14.2. vertybių sistemos kūrimas, puoselėjant tradicijas, dalyvaujant tautotyros ir tautokūros 

procese; 

 

        14.3. pedagogo-vaiko-šeimos sąveikos stiprinimas, skatinant etnokultūrinį pažinimą ir saviraišką;  

        14.4. lankstus, įvairiapusiškas ir taupus, turimų materialinių, intelektualinių įstaigos išteklių 

naudojimas. 

        15. Programos tikslas-padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, 

pažintinius poreikius,  

        16.  Programos uždaviniai: 

        16.1. tenkinti vaikų etnokultūrinės saviraiškos poreikius; 

        16.2. plėtoti vaikų įgytą patirtį apie etnokultūrą;  

        16.3. skatinti tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) dalyvauti etnokultūros tradicijų puoselėjime ir 

aplinkos kūrime. 

 

IV. TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

 

17.  Programos turinys, metodai ir priemonės 
Eil. 

Nr. 

Kompetencija Turinys Metodai Priemonės 

17.1. 

 

 

 

 

 

 

Komunikavimo 

kompetencija 

 

 

 

 

 

 

Vaikas plečia supratimą apie 

gimtosios kalbos savitumą 

(taisyklinga, vaizdinga, turtinga),  

kalbos garsines savybes, kalbos 

intonaciją, tempą, plečia žodžių 

reikšmės supratimą (sinonimas, 

perkeltinė žodžių reikšmė, 

palyginimas), domisi knygomis, 

grafiniais simboliais (raidėmis, 

žodžiais), kuria knygeles, pasakas, 

klausydamasis tarmiškos kalbos, 

įrašų, skaitomų pasakų, sakmių, 

padavimų, tautosakos ir grožinės 

literatūros kūrinių, vaikas juos 

aptaria, plečia kalbos žodyną, 

suvokia ir įsimena patarles, 

priežodžius, žaidimuose ir 

bendravime naudoja dialogus, 

pamėgdžiojimus, greitakalbes, 

mįsles, gamtos garsų 

pamėgdžiojimus, erzinimus, 

tyrinėdamas juostų, tautinių rūbų, 

keramikos dirbinių, karpinių, 

audinių puošybos elementus, vaikas 

susipažįsta su liaudies simbolika, 

ornamentika, mokosi  rašto 

elementų, pasakoja savo ir klausosi 

kitų patirtų įspūdžių, atpasakoja 

pasakas, apsakymus, girdėtas 

istorijas, matytus filmus ir kt. 

Lankosi knygynuose, bibliotekose, 

teatre, parodose, muziejuje. 

Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravimas,

aiškinimas, 

aptarimas, 

skaitymas, 

interviu, 

vertinimas,   

pasakojimas, 

susitikimai, 

atvirų durų 

dienos,  

improvizavimas 

ir kt. 

Knygos, 

enciklopedijos, 

atvirukai, pasakų 

įrašai, paveikslai, 

paveikslėliai, 

įvairūs loto, 

garsajuostės, CD 

su gamtos 

garsais, 

diafilmai, 

raidelių maketai,  

tautodailės 

reprodukcijų 

rinkiniai, 

tautosaka, tautinė 

simbolika, 

tautiniai rūbai, 

šeimos 

nuotraukos ir kt. 
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17.2. 

 

 

 

 

 

Sveikatos 

kompetencija 

 

 

 

Vaikas plečia supratimą apie 

sveikatą ir jos tausojimą, domisi 

žmonių panašumais ir skirtumais, 

improvizuodami judesiu išreiškia 

savo nuotaiką, jausmus, aiškinasi 

apie gyvybiškai svarbius poreikius ( 

mitybą, virškinimą, kvėpavimą ir 

kt). Įgyja žinių apie vaistažoles, 

sužino, kai kurias liaudiškas 

sveikatos puoselėjimo tradicijas, 

gydomąsias lino, medaus, česnako, 

svogūno profilaktines savybes, 

grūdinasi oru, saule, gilina žinias 

apie asmens higieną, sveiką 

gyvenseną, savo ir kitų saugumą, 

ištikus nelaimei žinoti, kur kreiptis, 

aktyviai juda, žaidžia judriuosius, 

atsipalaidavimo,  liaudies žaidimus, 

domisi tradiciniais patiekalais, jų 

įtaka sveikatai, įgyja žinių apie 

gamtoje egzistuojančius pavojingus 

ir sveikatai kenksmingus veiksnius 

(augalus, grybus, uogas, sėklas ir 

kt.). Pratinasi pagarbiai elgtis 

gamtoje, nešiukšlinti, neniokoti 

augmenijos ir gyvūnijos,tyrinėdamas 

daiktus  geba su jais saugiai elgtis. 

Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravimas,

aiškinimas, 

aptarimas, 

vertinimas,  lego 

dactos žaidimai, 

tyrinėjimas, 

pasakojimas, 

imitavimas,  

improvizavimas 

(išraiška ir 

saviraiška) 

judesiu, 

varžybos, 

viktorinos, 

išvykos, 

ekskursijos ir kt. 

Knygelės, 

plakatai, 

enciklopedijos,  

paveikslai, 

paveikslėliai, 

stalo žaidimai, 

atsipalaidavimo 

žaislai(minkšti 

žaislai,  

pagalvėlės),  

įvairus sportinis 

inventorius ir kt. 

 

17.3. Pažinimo 

kompetencija 

 

Vaikas domisi supančia aplinka, 

gamta, žmonių gyvenimo būdu, 

gyvenama vieta, žmonių 

grupėmis(šeima, kaimynai, 

profesijos), senoviniais darbais, 

stebi, senovines ir šiuolaikines 

sodybas, kiemus, sužino apie 

senovės amatus, susipažįsta su 

liaudies papročiais ir tradicijomis, 

tyrinėja senovinę aplinką, tautinių 

drabužių, audinių raštus, nusako 

spalvų derinius, geometrines formas, 

kuria meninius darbelius, knygeles 

apie savo pomėgius, vaidina 

mėgiamas pasakas, mena mįsles apie 

senovinius darbo įrankius, klausosi 

ekologinių skaitinių, pasakojimų 

apie gamtą, augalus, gyvūnus, 

tyrinėja gamtos gėrybes (įsižiūri, 

įsiklauso, uosto, ragauja, liečia), 

bendrauja ir bendradarbiauja su 

Kuršių Nerijos gamtininkų stoties 

bendruomene, su Klaipėdos krašto 

liaudies meistrais, Meno pažinimo 

centru ir kt. 

Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravimas,

aiškinimas, 

aptarimas, 

interviu, 

vertinimas,   

žaidimai, 

tyrinėjimas, 

pasakojimas, 

eksperimentavim

as, išvykos, 

ekskursijos ir kt.  

 

Senoviniai 

buities daiktai, 

įrankiai, tautinė 

simbolika, 

tautiniai rūbai, 

enciklopedijos, 

paveikslai, 

paveikslėliai, 

atvirukai, 

nuotraukos, 

albumai, 

vaizdajuostės, 

siužetiniai 

žaislai, stalo 

žaidimai, 

kalendoriai, 

Lietuvos vėliava, 

herbas, gaublys 

ir kt. 

17.4. 

 

Meninė 

kompetencija 

Vaikas susipažįsta su tautos menine 

kultūra, liaudies meno dirbiniais 

(švilpynėmis, moliniais žaislais, 

Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravimas, 

Barškučiai, 

švilpynės, 

būgneliai, 
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tautodailės darbais), dainuoja 

kalendorines ir liaudies dainas, 

dalyvauja tradicinėse Rėdos rato 

šventėse, vaidina liaudies pasakų 

siužetus, juos interpretuoja, kuria, 

fantazuoja, išgauna personažams 

būdingą kalbą,  klausosi liaudies 

muzikos, atpažįsta jos nuotaiką, 

mokosi žemaitiškų dainų, groja 

liaudiškais muzikos instrumentais, 

skiria juos iš skambesio, skatinami 

dainuoti laisvai, natūraliu balsu, 

intonuoja (lėtai, greitai), šoka 

ratelius, reiškia savo mintis apie 

gamtos ritmą mene, kuria 

žaidimams, etninei veiklai palankią  

aplinką, puošia  grupę savo sukurtais 

darbeliais, daro muzikos 

instrumentus iš sėklų, akmenukų, 

karklo, kriauklelių, susipažįsta su 

molio, šiaudo, žolynų savybėmis ir 

kuria iš jų įvairius darbelius ir kt. 

aiškinimas, 

aptarimas, 

interviu, 

vertinimas,   

žaidimai,  

imitavimas, 

improvizavimas 

(išraiška ir 

saviraiška) 

judesiu ir 

muzikiniai 

žaislai, 

molbertai, molis, 

šiaudas, 

medžiagų 

atraižos, teptukai 

flomasteriai, 

akvareliniai 

dažai, guašas, 

kreidelės, 

modelinas, 

plastilinas, 

teatrinės lėlės, 

muzikiniai įrašai, 

magnetofonas, 

įvairios 

personažų 

kaukės ir kt. 

17.5. 

 

 

Socialinė 

kompetencija 

 

 

 

Vaikas perima tautos vertybines, 

dorovines nuostatas, etnines, 

menines tradicijas, susipažįsta su 

liaudies menu, simbolika, plečia 

supratimą apie šeimą, giminę, piešia 

Šeimos medį, aptaria šeimos 

tradicijas, kuria knygeles apie 

šeimos švenčiamas šventes, aptaria, 

kaip įvairūs giminės yra vadinami 

(pusbrolis, teta, dėdė ir kt..). Kokios 

šventės ir tradicijos suburia giminę  

(vardadieniai, gimtadieniai, 

giminės,,suvažiavimas“, krikštynos 

ir kt.). Domisi savo krašto, Tėvynės 

istorija, ugdosi pagarbą gimtajai 

kalbai, susipažįsta su savo gimtuoju 

miestu, lankosi istorinėse vietose, 

tyrinėja Lietuvos ir Klaipėdos 

miesto žemėlapius, atpažįsta 

tautinius simbolius, klausosi tautinės 

giesmės ir kt.. 

Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravimas, 

aiškinimas, 

aptarimas, 

skaitymas, 

pasakojimas, 

interviu, 

vertinimas,   

žaidimai,  

imitavimas, 

improvizavimas,

pasivaikščiojima

s ir kt 

Tautinė 

simbolika, 

tautiniai rūbai, 

enciklopedijos, 

šeimos 

nuotraukų 

albumai, 

socialinio turinio 

vaikiškos 

knygos, 

kalendoriai, 

gaublys, 

Lietuvos 

žemėlapis, 

herbas ir kt. 

 

 

V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

18. Įgyvendinus programą: 

18.1. tobulinami priešmoklyklinio amžiaus vaikų asmeniniai gebėjimai ir tenkinami jų 

saviraiškos ir kūrybiškumo poreikiai; 

18.2. organizuojamos etnokultūrinės, tradicinės kalendorinės šventės, edukacinės valandėlės; 

18.3. organizuojamos išvykos į Klaipėdos pilies, Mažosios Lietuvos bei laikrodžių muziejus; 

18.4. bendradarbiaujama su Klaipėdos krašto liaudies meistrais, Etnokultūros centru, Kuršių 

Nerijos nacionaliniu parku; 

18.5. dalyvaujama priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinės raiškos festivaliuose, konkursuose; 
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18.6. puoselėjamos etninės kultūros tradicijos bendradarbiaujant su šeima, vietos bendruomene;  

18.7. kuriama ir turtinama etnokultūrinio ugdymo(si) aplinka; 

18.8. tobulinama pedagogų kvalifikacija etninės kultūros srityje. 

19. ugdymo pasiekimų vertinimo metodai: stebėjimas, pokalbis su vaiko tėvais, vaiko veiklos, 

analizė, audio ir video įrašai. 

20. ugdymo pasiekimų vertinimo dažnumas: du kartus per metus (rudenį ir pavasarį). prireikus 

atliekami tarpiniai vaikų pasiekimų vertinimai. 

21. ugdymo pasiekimų fiksavimo formos: ikimokyklinės grupės dienynas,  vaiko pasiekimų ir 

pažangos vertinimo protokolai, aplankai.  

22. ugdymo pasiekimų pateikimo formos: metų veiklos pokyčių vertinimas (ugdomosios veiklos 

metų apmąstymai), metų planuojama veikla, grupės savaitės planai,  pokalbiai su tėvais, pedagogais, 

vaikų raiškos darbai, veiklos pėdsakai, ,,minčių lietus“, klausimai, pasakojimai, samprotavimai, žodinė 

kūryba, nuotraukos, vaiko veiklos stebėjimo užrašai. 

 

 

___________________________ 

 

SUDERINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio,,Volungėlė“  

mokytojų metodinės tarybos 2014 m. rugsėjo 22 d.  

posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V4-3 ) 
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                                                                Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“  

                                                                                   direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-4 

                                                                                   7 priedas 

 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio,,Volungėlė“ 

direktoriaus 2014 m. spalio 8 d.  

įsakymu Nr. V- 83 

 

PRITARTA  

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo 

skyriaus vedėjo 2014 m. spalio7 d.  

įsakymu Nr. ŠV1-259 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO,,VOLUNGĖLĖ“ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS  

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA   

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

         1.Švietimo teikėjas - Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Volungėlė“ (toliau - įstaiga), įregistruota 

Juridinių asmenų registre, kodas 190427939. Teisinė forma - biudžetinė įstaiga. Grupė -

ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

        2.Įstaigos buveinės adresas -I.Simonaitytės 26, LT-95135 Klaipėda. 

        3. Programos pavadinimas - Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ ikimokyklinio amžiaus   

neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa (toliau – programa). 

        4. Programos rengėjai: Zita Bulsienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Danutė Graželienė, 

ikimokyklinio ugdymo neformaliojo švietimo mokytoja (pedagogė) programai vykdyti. 

              5.Programos koordinatorius - direktorė Eugenija Simpukienė. 

        6. Programos trukmė - tęstinė. Programos turinys koreguojamas pagal poreikį. 

        7. Programos apimtis vieneri mokslo metai. 

        8. Programos dalyviai - ikimokyklinio amžiaus vaikai. 

        9. Programa atnaujinama, tobulinama pagal poreikį. 

 

II. UGDYMO PRINCIPAI 

 

            10. Sveikatingumo principas. Sudaryti fiziškai saugią aplinką, ugdyti nuostatą laikytis asmens 

higienos, aktyvios veiklos. Ugdymo turinį orientuoti į vaiko fizinio, psichinio ir socialinio ugdymo 

darną. 

            11. Integralumo principas. Siekti ugdymo turinio vientisumo, lankstumo, integralumo. Plėtoti 

vaiko visuminį pasaulio suvokimą ir jo veiklos patirtį. 

            12. Individualizavimo ir diferencijavimo principai. Ugdyti vaiką atsižvelgiant į jo gebėjimus, 

turimą patirtį, pomėgius, poreikius, skirtingus pažinimo būdus, brandos ypatybes.  

 

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 13. Programos įgyvendinimui įstaigoje sudarytos palankios materialinės ir ugdymo(si) sąlygos. Įrengta 

sporto salė, įsigytas sportinis inventorius, stacionarūs treniruokliai, įvairios priemonės skirtos aktyviai 

fizinei veiklai (judriems žaidimams, estafetėms, sportiniams pratimams ir kt.), kuriama lauko 

aplinka{sūpynės, smėlio dėžės, suoliukai, žaidimo aikštelės), lego dactos kaladės, priemonės skirtos 

plokščiapadystės profilaktikai, sukaupta metodinė medžiaga apie sveikatos stiprinimą ir sveiką 

gyvenseną, pedagogai kryptingai kelia kvalifikaciją sveikatos saugojimo ir stiprinimo srityje ir kt. 
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14. Programos tikslas-kurti  tinkamas sąlygas vaiko sveikatos palaikymui, saugojimui ir stiprinimui. 

15. Programos uždaviniai 

15.1. tenkinti vaiko poreikį judėti, lavinti judesius ir fizines galimybes; 

15.2. plėtoti vaikų saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius; 

15.3. siekti sveikos gyvensenos ugdymo tęstinumo šeimoje. 

              

 

IV.TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

 

16.  Programos turinys, metodai ir priemonės 

 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo sritys Pasiekimai Metodai Priemonės 

16.1. 

 

 

 

Kasdieniniai 

gyvenimo 

įgūdžiai 

Fizinis 

aktyvumas 

 

 

 

Vaikas suvokia sveikos gyvensenos reikšmę 

žmogaus sveikatai, aktyviai juda, žaidžia, 

lavina koordinaciją, vikrumą, greitumą, 

atlieka ėjimo, bėgimo, šuolių, mėtymo, 

laipiojimo judesius, atlieka pratimus 

plokščiapadystės profilaktikai, taisyklingai 

kūno laikysenai ugdyti, orientuojasi naujoje 

aplinkoje, išreiškia save judesiu, tyrinėja, 

kaip juda kūnas, sužino, kokie pavojai mus 

tyko ir kaip jų išvengti, kaip saugiai elgtis 

gatvėje, kieme, namuose, ugdosi asmeninės 

higienos įgūdžius ir įpročius, suvokia gamtos 

poveikį žmogaus sveikatai, įgyja žinių apie 

vaistažolių poveikį, žino ir perima kai kurias 

liaudiškas sveikatos puoselėjimo tradicijas, 

sužino apie liaudies mediciną, plečia 

supratimą apie grūdinimosi svarbą oru, saule, 

vandeniu, žaidžia judriuosius, 

atsipalaidavimo,  tradicinius liaudies 

žaidimus, įgyja  žinių apie gamtoje 

egzistuojančius pavojingus kenksmingus 

veiksnius, sužino, kad yra augalų, grybų, 

uogų, sėklų, kurie nuodingi žmogui, pratinasi 

pagarbiai elgtis gamtoje, nešiukšlinti, 

neniokoti augmenijos ir gyvūnijos, 

tyrinėdami daiktus geba su jais saugiai elgtis 

ir kt. 

Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravim

as, 

aiškinimas, 

aptarimas, 

vertinimas,  

lego dactos 

žaidimai, 

tyrinėjimas, 

pasakojimas, 

imitavimas,  

improvizavim

as (išraiška ir 

saviraiška) 

judesiu, 

varžybos, 

viktorinos, 

išvykos, 

ekskursijos ir 

kt. 

Sportinis 

inventorius, 

lauko žaidimų 

įranga, knygos, 

plakatai,  stalo 

žaidimai,  

treniruokliai, 

priemonės 

estafetėms, 

vaizdo ir garso 

įrašai, 

multimedia, 

filmavimo 

kamera, 

fotoaparatas ir 

kt. 

16.2 

. 

 

 

Sakytinė ir 

rašytinė kalba 

 

 

 

Vaikas kaupia kalbinio bendravimo patirtį, 

kalbėdamas, klausydamas įvairių skaitomų, 

sekamų, deklamuojamų kūrinių, sužino apie 

kalbos vaizdingumą, melodingumą, garsų 

skambesį, ritmą, žaisdamas, bendraudamas su 

vaikais plečia kalbos žodyną, pasakoja savo ir 

klausosi kitų patirtų įspūdžių, kuria pasakas, 

istorijas, vartydamas knygas, enciklopedijas, 

žiūrinėdamas paveikslus, reprodukcijas, įgyja 

žinių apie sveikatą, sportą, mediciną, saugų 

elgesį, kultūrinius higieninius įgūdžius ir kt. 

Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravim

as, 

aiškinimas, 

aptarimas, 

interviu, 

vertinimas,   

pasakojimas, 

susitikimai ir 

kt. 

Knygos, 

enciklopedijos, 

atvirukai, 

reprodukcijos, 

pasakų įrašai, 

paveikslai, 

plakatai, 

žemėlapiai, stalo 

žaidimai ir kt. 

16.3 Aplinkos 

pažinimas 

Vaikas domisi savimi ir savo kūno sandara, 

susipažįsta su įvairiais pavojais ir mokosi jų 

išvengti: neliesti aštrių daiktų, vaistų, nejungti 

Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravim

Paveikslai, stalo 

žaidimai, 

matavimo 
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Skaičiavimas ir 

matavimas 

 

 

 

elektros ir dujų prietaisų,  nedeginti degtukų, 

atsitikus nelaimei kviesti suaugusįjį, sužino 

aplinkos poveikio žmogaus sveikatai reikšmę, 

pratinasi saugiai elgtis gamtoje: negalima 

ilgai būti saulėje,  plaukioti tik su suaugusiais 

tam skirtose vietose, nešiukšlinti, neniokoti 

augmenijos ir gyvūnijos, tobulina savo galias, 

lavina mąstymą, įgyja supratimą apie daiktų 

dydį, svorį, formą, kiekį, skaičių, lygina, 

matuoja įvairius objektus pagal  ilgį, plotį, 

storį, didumą (iš akies, žingsniais, sprindžiais 

ir kt.). Klausydamasis skaitomų kūrinių, 

vartydamas knygas, enciklopedijas, 

paveikslus plečia supratimą apie sveiko 

maitinimosi, aktyvaus judėjimo naudą, 

tobulina kultūrinius higieninius įgūdžius ir kt. 

as, 

aiškinimas, 

aptarimas, 

interviu, 

vertinimas,   

žaidimai, 

tyrinėjimas, 

pasakojimas, 

eksperimentav

imas, išvykos, 

ekskursijos ir 

kt.  

 

 

priemonės 

(liniuotės, 

svarstyklės, 

termometras), 

kalendorius, 

smėlio laikrodis, 

padidinimo 

stiklas, šviesos 

stalai, 

mikroskopas ir 

kt. 

16.4. 

 

Meninė raiška 

(muzika, šokis, 

vaidyba) 

Estetinis 

suvokimas  

 

Vaikas susipažįsta su meninės raiškos 

priemonėmis, atlieka ritminius judesius, 

pratimus, šokio elementus: šuoliukus, 

pritūpimus, sukinius, dvigubą ir pristatomą 

žingsnelį, tyrinėja, kurias kūno dalis galima 

ritmiškai judinti, kurios kūno dalys padeda 

išgauti ritminius garsus, šokio metu sudaro 

nesudėtingas figūras, šoka poroje, sustoja į 

ratelį, vorą, pusratį, dviem eilėm, kūno 

judesiu, mimika vaizduoja įvairias figūras, 

bando kurti, improvizuoti, vaidindamas 

kūrybiškai plėtoja žaidimus, inscenizuoja 

trumpas grožinės literatūros kūrinių ištraukas, 

klausosi gyvo, sekimo, deklamavimo, 

dainavimo, pratinasi jausti, kaip galima 

perteikti teksto nuotaiką, išreiškia save įvairių 

meninių priemonių pagalba, puošia grupės 

aplinką sukurtais savo darbeliais ir kt. 

Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravim

as, 

aiškinimas, 

aptarimas, 

interviu, 

vertinimas,   

žaidimai,  

imitavimas, 

improvizavim

as (išraiška ir 

saviraiška) 

judesiu ir kt. 

Muzikos 

instrumentai, 

molbertai, 

flomasteriai, 

akvareliniai 

dažai, guašas, 

kreidelės, 

modelinas, 

plastilinas, 

teatrinės lėlės ir 

kt. 

16.5. 

 

 

 

Emocijų 

suvokimas ir 

raiška 

Savivoka ir 

savigarba 

Santykiai su 

suaugusiais ir 

bendraamžiais 

 

 

 

Vaikas kaupia socialinę patirtį, geba būti 

kartu, padėti kitiems, domisi savimi, 

bendraamžiais ir suaugusiaisiais, žmonių 

sukurtais daiktais, plečia supratimą apie 

elgesį su draugais, gerbia kitų nuomonę, 

teises, privatumą, įvardija savo paties 

atliekamus veiksmus, santykius tarp žmonių, 

žaisdamas, atlikdamas fizinius pratimus, 

suvokia saugų atstumą, dalyvauja sveikatos 

stiprinimo edukacinėse valandėlėse, žaidžia 

šalia vienas kito, dalinasi įspūdžiais, žaislais, 

priemonėmis, vartydamas knygas, žiūrėdamas 

filmukus, dalyvaudamas išvykose įgyja žinių 

apie saugų elgesį gatvėje, autobuse ir kt. 

Stebėjimas, 

pokalbis, 

aiškinimas, 

aptarimas, 

interviu, 

susitikimai, 

vertinimas,  

žaidimai, 

tyrinėjimas, 

pasakojimas, 

eksperimentav

imas, 

improvizavim

as, išvykos, 

ekskursijos ir 

kt. 

Enciklopedijos, 

šeimos 

nuotraukų 

albumai, 

kalendoriai, 

žemėlapiai, stalo 

žaidimai, kelio 

ženklai, 

sankryžų 

maketai ir kt 
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V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

17. Įgyvendinus programą: 

17.1. sukurta saugi ir sveika, fizinį aktyvumą skatinanti aplinka; 

17.2. tenkinami vaikų poreikiai judėti, lavinti judesius ir fizines galias; 

17.3. plėtojami vaikų saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžiai; 

17.4. dalyvaujama miesto  ikimokyklinio ugdymo įstaigų organizuojamuose sporto šventėse, šeimų 

olimpiadose; 

17.5. organizuojami sportiniai, edukaciniai sveikatingumo renginiai; 

17.6. stiprinama sąveika su vietos bendruomene, šeima, gerinant vaikų sveikatą; 

18. ugdymo pasiekimų vertinimo metodai: stebėjimas, pokalbis su vaiko tėvais, vaiko veiklos, analizė, 

audio ir video įrašai. 

19. ugdymo pasiekimų vertinimo dažnumas: du kartus per metus (rudenį ir pavasarį). prireikus atliekami 

tarpiniai vaikų pasiekimų vertinimai. 

20. ugdymo pasiekimų fiksavimo formos: ikimokyklinės grupės dienynas,  vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinimo protokolai, aplankai.  

21. ugdymo pasiekimų pateikimo formos: metų veiklos pokyčių vertinimas (ugdomosios veiklos metų 

apmąstymai), metų planuojama veikla, grupės savaitės planai,  pokalbiai su tėvais, pedagogais, vaikų 

raiškos darbai, veiklos pėdsakai, ,,minčių lietus“, klausimai, pasakojimai, samprotavimai, žodinė 

kūryba, nuotraukos, vaiko veiklos stebėjimo užrašai. 

 

 

 

____________________________ 

                                             

 

SUDERINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio,,Volungėlė“  

mokytojų metodinės tarybos 2014 m. rugsėjo 22 d.  

posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V4-3) 
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                                                                Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“  

                                                                                   direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-4 

                                                                                   8 priedas 

 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio,,Volungėlė“ 

direktoriaus 2014 m. spalio 8 d.  

įsakymu Nr. V- 83  

 

PRITARTA  

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo 

skyriaus vedėjo 2014 m. spalio 7 d.  

įsakymu Nr. ŠV1-259 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO,,VOLUNGĖLĖ“ PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA   

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

         1. Švietimo teikėjas - Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Volungėlė“ (toliau - įstaiga), įregistruota 

Juridinių asmenų registre, kodas 190427939. Teisinė forma-biudžetinė įstaiga. Grupė- 

priešmokyklinio ugdymo mokykla. 

              2.Įstaigos buveinės adresas-I.Simonaitytės 26, LT-95135 Klaipėda. 

              3. Programos pavadinimas - Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ priešmokyklinio   

amžiaus neformaliojo vaikų  švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa (toliau – programa). 

              4. Programos rengėjai: Zita Bulsienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Danutė  Graželienė, 

ikimokyklinio ugdymo neformaliojo švietimo mokytoja (pedagogė) programai vykdyti 

              5.Programos koordinatorius–direktorė Eugenija Simpukienė. 

        6. Programos trukmė – tęstinė. Programos turinys koreguojamas pagal poreikį. 

        7. Programos apimtis vieneri mokslo metai. 

        8. Programos dalyviai – priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

        9. Programa atnaujinama, tobulinama pagal poreikį. 

 

II. UGDYMO PRINCIPAI 

 

 10. Sveikatingumo principas. Sudaryti fiziškai saugią aplinką, ugdyti nuostatą laikytis 

asmens higienos, aktyvios veiklos. Ugdymo turinį orientuoti į vaiko fizinio, psichinio ir socialinio 

ugdymo darną. 

 11. Integralumo principas. Siekti ugdymo turinio vientisumo, lankstumo, integralumo. 

Plėtoti vaiko visuminį pasaulio suvokimą ir jo veiklos patirtį. 

 12. Individualizavimo ir diferencijavimo principai. Ugdyti vaiką atsižvelgiant į jo 

gebėjimus, turimą patirtį, pomėgius, poreikius, skirtingus pažinimo būdus, brandos ypatybes.  

 

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

             13. Programos įgyvendinimui įstaigoje sudarytos palankios materialinės ir ugdymo(si) sąlygos. 

Įrengta sporto salė, įsigytas sportinis inventorius, stacionarūs treniruokliai, įvairios priemonės skirtos 

aktyviai fizinei veiklai (judriems žaidimams, estafetėms, sportiniams pratimams ir kt), kuriama lauko 

aplinka{sūpynės, smėlio dėžės, suoliukai, žaidimo aikštelės), lego dactos kaladės, priemonės skirtos 

plokščiapadystės profilaktikai, sukaupta metodinė medžiaga apie sveikatos stiprinimą ir sveiką 

gyvenseną, pedagogai kryptingai kelia kvalifikaciją sveikatos saugojimo ir stiprinimo srityje ir kt. 

             14. Programos tikslas-ugdyti teigiamą motyvaciją  sveikai ir saugiai gyvensenai. 
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             15. Programos uždaviniai: 

             15.2. tenkinti vaiko poreikį judėti, lavinti judesius ir fizines ypatybes; 

             15.3. plėtoti ugdytinių saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius; 

             15.4. siekti sveikos gyvensenos ugdymo tęstinumo šeimoje. 

 

IV.TURINYS. METODAI. PRIEMONĖS 

 

16. Programos turinys, metodai, priemonės 
Eil. 

Nr. 

Kompetencija Turinys Metodai Priemonės 

16.1. 

 

 

 

Sveikatos 

kompetencija 

 

 

Vaikas suvokia, aiškinasi, diskutuoja apie 

sveikatą, jos saugojimą, sveikos gyvensenos 

reikšmę žmogaus sveikatai, domisi žmonių 

panašumais ir skirtumais, tyrinėja ir įvardija 

kūno dalis, dalyvauja pokalbiuose, 

diskusijose ,,Kodėl reikia plauti rankas prieš 

valgį?“, ,,Kaip teisingai naudotis 

rankšluosčiu?“, ,,Kas patinka dantukams?“, 

supranta žalingų įpročių poveikį žmogaus 

sveikatai, suvokia, kaip saugiai pereiti 

gatvę, aiškinasi, kaip saugiai elgtis su 

aštriais, stikliniais, elektriniais daiktais, 

pratinasi teisingai jais naudotis, aktyviai 

juda, žaidžia, lavina koordinaciją, vikrumą, 

greitumą, atlieka ėjimo, bėgimo, šuolių, 

mėtymo, laipiojimo judesius, atlieka 

pratimus plokščiapadystės profilaktikai, 

taisyklingai kūno laikysenai lavinti, 

orientuojasi naujoje aplinkoje, išreiškia save 

judesiu, tyrinėja, kaip juda kūnas, suvokia 

gamtos poveikį žmogaus sveikatai, įgyja 

žinių apie vaistažolių poveikį, žino ir 

perima, kai kurias liaudiškas sveikatos 

puoselėjimo tradicijas, sužino apie liaudies 

mediciną, plečia supratimą apie grūdinimosi 

svarbą oru, saule, vandeniu, žaidžia 

judriuosius, atsipalaidavimo,  tradicinius 

liaudies žaidimus, įgyja  žinių apie gamtoje 

egzistuojančius pavojingus, kenksmingus 

veiksnius, sužino, kad yra augalų, grybų, 

uogų, sėklų, kurie nuodingi žmogui, 

tyrinėdami daiktus geba su jais saugiai 

elgtis ir kt. 

 Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravimas

,aiškinimas, 

aptarimas, 

vertinimas,  

lego dactos 

žaidimai, 

tyrinėjimas, 

pasakojimas, 

imitavimas,  

improvizavimas 

(išraiška ir 

saviraiška) 

judesiu, 

varžybos, 

viktorinos, 

išvykos, 

ekskursijos ir 

kt. 

Sportinis 

inventorius, 

lauko žaidimų 

įranga, knygos, 

plakatai,  stalo 

žaidimai,  

treniruokliai, 

priemonės 

estafetėms, 

higienos 

reikmenys, 

laipiojimo 

virvės, 

gimnastikos 

suoleliai, 

čiužiniai, 

įvairūs 

kamuoliai, 

vaizdo ir garso 

įrašai, 

multimedia, 

filmavimo 

kamera, 

fotoaparatas ir 

kt. 

16.2. 

 

 

Komunikavimo 

kompetencija 

 

 

 

Vaikas kaupia kalbinio bendravimo patirtį, 

kalbėdamas, klausydamas įvairių skaitomų, 

sekamų, deklamuojamų kūrinių, sužino apie 

kalbos vaizdingumą, melodingumą, garsų 

skambesį, ritmą, aiškinasi nesuprantamų 

žodžių išsireiškimus, įsiklausydamas į 

aplinkoje sklindančius garsus, juos 

atkartoja, apibūdina, imituoja judesiais 

pasakų veikėjus, pasakoja vienas kitam 

patirtus įspūdžius, nutikimus, naujienas, 

išgyvenimus, žaidžia įvairius kalbinius 

žaidimus, diskutuoja apie savo pojūčius: ką 

 Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravimas

,aiškinimas, 

aptarimas, 

skaitymas, 

interviu, 

vertinimas,   

pasakojimas, 

susitikimai, 

atvirų durų 

dienos,  

Knygos, 

enciklopedijos, 

atvirukai, 

reprodukcijos, 

pasakų įrašai, 

paveikslai, 

plakatai, stalo 

žaidimai, 

raidelių maketai 

(iš popieriaus, 

vielos, molio), 

žodžių kortelės, 
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mato, girdi, liečia, uodžia, ragauja, veikia, 

seka savo kūrybos pasakas, sugalvoja 

pavadinimus, kuria knygeles, tekstą 

,,užrašydami“ piešiniais, simboliais, 

aiškinasi sinonimus, antonimus, vaizdingus 

būdvardžius, išsireiškimus, kuria daineles, 

melodijas, savitą, išgalvotą kalbą pasakų 

veikėjams. Vartydamas knygas, 

enciklopedijas, žiūrinėdamas paveikslus, 

reprodukcijas, įgyja žinių apie sveikatą, 

sportą, mediciną, saugų elgesį, kultūrinius 

higieninius įgūdžius ir kt. 

improvizavimas 

ir kt. 

kompaktiniai 

diskai, garso 

kasetės ir kt. 

16.3 

 

 

 

 

Pažinimo 

kompetencija 

 

 

 

Vaikas.sužino aplinkos poveikio žmogaus 

sveikatai reikšmę, pasakoja, kokią naudą 

teikia augalai, kas iš jų gaminama, žino, kai 

kurių vaistažolių pavadinimus (liepos 

žiedai, čiobreliai, ramunėlės ir kt.). Pratinasi 

saugiai elgtis gamtoje: negalima ilgai būti 

saulėje, plaukioti tik su suaugusiais tam 

skirtose vietose, supranta, kaip elgtis 

gamtoje: nešiukšlinti, nelaužyti medelių, 

nedeginti žolės, neniokoti augmenijos ir 

gyvūnijos, kuria meninius darbelius apie 

augalus, domisi kituose kraštuose 

augančiais augalais, gyvūnais, pažįsta 

nuodingus ir nenuodingus grybus, valgomas 

miško uogas, paaiškina sąvokas (daržovės, 

vaisiai, uogos), klausosi pasakojimų apie 

vandens, šviesos svarbą, žemę, saulę, 

planetas, pasakoja, ką matė vakare 

stebėdami žvaigždes, mėnulį, tyrinėja 

gaublį, suvokia metų laikų kaitą,  lavina 

mąstymą, įgyja supratimą apie daiktų dydį, 

svorį, formą, kiekį, skaičių, lygina, matuoja 

įvairius objektus pagal  ilgį, plotį, storį, 

didumą (iš akies, žingsniais, sprindžiais ir 

kt.). Klausydamas skaitomų kūrinių, 

vartydamas knygas, enciklopedijas, 

paveikslus, plečia supratimą apie sveiko 

maitinimosi reikšmę, aktyvaus judėjimo 

naudą, pasakoja apie savo gyvenamą vietą, 

vardija, kokios gatvės yra Klaipėdoje, nori 

sužinoti apie įžymius Lietuvos žmones 

(prezidentą, dainininkus, aktorius, 

sportininkus), vyksta  į išvykas (Laikrodžių, 

Pilies, Kalvystės, Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejus) ir kt. 

Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravimas

,aiškinimas, 

aptarimas, 

interviu, 

vertinimas,   

žaidimai, 

tyrinėjimas, 

pasakojimas, 

eksperimentavi

mas, išvykos, 

ekskursijos ir 

kt.  

 

Paveikslai, stalo 

žaidimai, 

matavimo 

priemonės 

(liniuotės, 

svarstyklės, 

termometras), 

kalendorius, 

smėlio 

laikrodis, 

padidinimo 

stiklas, šviesos 

stalai, 

mikroskopas, 

akvariumas, 

įvairi gamtinė 

medžiaga, 

saugaus eismo 

priemonės, 

Lietuvos ir 

regiono 

žemėlapiai, 

gaublys, 

Lietuvos herbas, 

miesto herbas ir 

kt. 
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16.4. 

 

Meninė 

kompetencija 

 

 

 

Vaikas susipažįsta su meninės raiškos 

priemonėmis, atlieka ritminius judesius, 

pratimus, šokio elementus: šuoliukus, 

pritūpimus, sukinius, dvigubą ir pristatomą 

žingsnelį, tyrinėja, kurias kūno dalis galima 

ritmiškai judinti, kurios kūno dalys padeda 

išgauti ritminius garsus, šokio metu sudaro 

figūras, šoka poroje, sustoja į ratelį, vorą, 

pusratį, dviem eilėm, kūno judesiu, mimika 

vaizduoja įvairias figūras, bando kurti, 

improvizuoti, vaidindamas kūrybiškai 

plėtoja žaidimus, inscenizuoja trumpas 

grožinės literatūros kūrinių ištraukas, 

klausosi gyvo sekimo, deklamavimo, 

dainavimo, tyrinėja, aptaria savo balso 

galimybes dainuojant (garsą, tempą, 

melodiją), kuria ritmus žodžiams, kartu 

dainuoja, vaidina, žaidžia, jaučia, kaip 

galima perteikti teksto nuotaiką, išreiškia 

save įvairių meninių priemonių pagalba, 

spalvomis reiškia literatūros, muzikos 

kūrinio ar kitokius meninius įspūdžius, 

naudoja grafinius ženklus (raides, skaičius, 

rodykles, įvairias linijas) žmogaus, gyvūno, 

paukščio nuotaikai, judesiui perteikti, 

puošia grupės aplinką sukurtais savo 

darbeliais ir kt. 

Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravimas

, aiškinimas, 

aptarimas, 

interviu, 

vertinimas,   

žaidimai,  

imitavimas, 

improvizavimas 

(išraiška ir 

saviraiška) 

judesiu ir kt 

Muzikos 

instrumentai, 

muzikiniai 

įrašai, 

magnetofonas, 

molbertai, 

flomasteriai, 

akvareliniai 

dažai, guašas, 

kreidelės, 

modelinas, 

plastilinas, 

teatrinės lėlės, 

vaikiška 

bižuterija 

(karoliai, segės, 

dirželiai) ir kt. 

16.5. 

 

 

 

Socialinė 

kompetencija 

 

 

 

Vaikas kaupia socialinę patirtį, sužino, kad 

yra vaikų ir tėvų teisės, įvardija savo šeimos 

narius, paaiškindamas giminystės ryšius 

(brolis, sesuo, pusseserė, teta, dėdė ir kt.). 

Geba būti kartu, padėti kitiems, domisi 

savimi, bendraamžiais ir suaugusiaisiais, 

įvardija, pasakoja apie išgyventas būsenas, 

jausmus, dalinasi savo turima patirtimi, 

tariasi, kaip įveikti atsiradusią kliūtį, 

tyrinėja nuotaikų simbolius, pagal pedagogo 

pateiktas situacijas atpažįsta liūdesį, 

džiaugsmą, pyktį, susierzinimą, pavydą, 

baimę ir kt. Žodžiu, muzikos garsais, 

judesiu išreiškia savo, kito žmogaus 

(veikėjo) išgyvenimus, plečia supratimą 

apie elgesį su draugais, gerbia kitų 

nuomonę, teises, privatumą, įvardija savo 

paties atliekamus veiksmus, santykius tarp 

žmonių, žaisdamas, atlikdamas fizinius 

pratimus suvokia saugų atstumą, dalyvauja 

sveikatos stiprinimo edukacinėse 

valandėlėse, žaidžia šalia vienas kito, 

dalinasi įspūdžiais, žaislais, priemonėmis. 

Vartydamas knygas, žiūrėdamas filmukus, 

dalyvaudamas išvykose įgyja žinių apie 

saugų elgesį gatvėje, autobuse ir kt. 

Stebėjimas, 

pokalbis, 

demonstravimas

, aiškinimas, 

aptarimas, 

skaitymas, 

pasakojimas, 

interviu, 

vertinimas,   

žaidimai,  

imitavimas, 

improvizavimas

,pasivaikščiojim

as ir kt 

Enciklopedijos, 

šeimos 

nuotraukų 

albumai, 

kalendoriai, 

žemėlapiai, 

kompasas, 

smėlio 

laikrodžiai, 

padidinimo 

stiklai, 

termometrai, 

stalo žaidimai, 

kelio ženklai, 

sankryžų 

maketai, 

gaublys, 

Lietuvos 

Respublikos 

vėliava, 

žemėlapis, 

herbas ir kt. 
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V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

17. Įgyvendinus programą: 

17.1. sukurta saugi ir sveika, fizinį aktyvumą skatinanti aplinka; 

17.2. tenkinami vaikų poreikiai judėti, lavinti judesius ir fizines galias; 

17.3. plėtojami vaikų saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžiai; 

17.4. dalyvaujama miesto  priešmokyklinio ugdymo įstaigų organizuojamuose sporto šventėse, šeimų 

olimpiadose; 

17.5. organizuojami sportiniai, edukaciniai sveikatingumo renginiai; 

17.6. stiprinama sąveika su vietos bendruomene, šeima, gerinant vaikų sveikatą; 

18. ugdymo pasiekimų vertinimo metodai: stebėjimas, pokalbis su vaiko tėvais, vaiko veiklos, analizė, 

audio ir video įrašai. 

19. ugdymo pasiekimų vertinimo dažnumas: du kartus per metus (rudenį ir pavasarį). prireikus atliekami 

tarpiniai vaikų pasiekimų vertinimai. 

20. ugdymo pasiekimų fiksavimo formos: ikimokyklinės grupės dienynas,  vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinimo protokolai, aplankai.  

21. ugdymo pasiekimų pateikimo formos: metų veiklos pokyčių vertinimas (ugdomosios veiklos metų 

apmąstymai), metų planuojama veikla, grupės savaitės planai,  pokalbiai su tėvais, pedagogais, vaikų 

raiškos darbai, veiklos pėdsakai, ,,minčių lietus“, klausimai, pasakojimai, samprotavimai, žodinė 

kūryba, nuotraukos, vaiko veiklos stebėjimo užrašai. 

 

_______________________ 

 

 

 

SUDERINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio,,Volungėlė“  

mokytojų metodinės tarybos 2014 m. rugsėjo 22 d.  

posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V4-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


