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PANEVĖŽIO LOPŠELIS – DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS  

1.  Panevėžio lopšelio – darželio ‚Nykštukas“ 2021 mokslo metų veiklos planas (toliau 

– planas) parengtas atsižvelgus į lopšelio–darželio 2020–2022 metų strateginį planą, 

bendruomenės,  tėvų, vaikų  poreikius. 

2.  Veiklos planu siekiama įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, tenkinti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) poreikius, racionaliai naudoti skirtus išteklius.  

3. Veiklos planą įgyvendina Panevėžio lopšelio – darželio „Nykštukas“ administracija, 

pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, vaikų maitinimo ir higienos specialistė, nepedagoginiai 

darbuotojai bei tėvai.  

II. 2020 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 Panevėžio lopšelis – darželis „Nykštukas“ – bendrosios paskirties lopšelis – darželis, 

kurio steigėjas Panevėžio miesto savivaldybė. Įstaigoje 2020 m. veikė 6 grupės: 2 lopšelio, 1 

priešmokyklinio ugdymo grupė, 3 grupės nuo 3 iki 7 metų. 2020 m. rugsėjo 1 d.  sąrašinis vaikų 

skaičius 104 vaikai, iš jų 27 vaikai turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, kuriems buvo teikiama 

logopedo pagalba.  

 Lopšelyje darželyje dirbo 13 mokytojų, 11 mokytojų turintys aukštąjį išsilavinimą, 

3 mokytojai – spec. vidurinį išsilavinimą, 3 mokytojai turintys mokytojo kvalifikaciją, 5 – 

mokytojai metodininkai, 4 – vyresniojo mokytojo, kvalifikaciją.  

 Lopšelio–darželio „Nykštukas“ veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į strateginius įstaigos 

tikslus, uždavinius ir numatytas priemones jų įgyvendinimui. 

 Ikimokyklinis ugdymas(is) organizuojamas vadovaujantis lopšelio-darželio 

direktoriaus 2018 m. birželio 18 d. įsakymu Nr.1323-V patvirtinta Ikimokyklinio ugdymo 

programa „Vaikams darželyje turi būti gera „Čia ir dabar“. Priešmokyklinis ugdymas(is) 

organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. 

  2020 m. veiklos plano įgyvendinimui išsikeltas strateginis tikslas: padėti vaikams 

išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis 



ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis, 

skiepyti meilę Tėvynei, savo gimtajam miestui. 

 Tikslui pasiekti numatyti uždaviniai: atsižvelgiant į kiekvieno vaiko unikalumą bei 

poreikius, užtikrinant  saugią,  ugdymąsi skatinančią aplinką, dialogiška sąveika grindžiamą 

tikslingą ugdymą ir spontanišką vaiko ugdymąsi pasiekti, kad vaikas:  

1. Plėtotų individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias, 

pažintų ir išreikštų save; 

2.Pozityviai bendrautų ir bendradarbiautu su suaugusiais ir vaikais, mokytųsi spręsti 

kasdienines problemas, atsižvelgti į savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes. 

3.Aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos 

bendruomenės gyvenime. 

 Įgyvendinant pirmą uždavinį buvo pravesti mokytojų tarybos posėdžiai: „El. 

dienyno naudojimas (privalumai, trūkumai, galimybės), ugdomosios veiklos planavimas 

elektroniniame dienyne, planavimo, vertinimo galimybės. Ilgalaikių ugdymo planų rengimas. 

Siekiant įgyvendinti šį uždavinį, parengti aprašai ir tvarkos: „Panevėžio lopšelio-darželio 

„Nykštukas“ ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas“, patvirtintas direktoriaus 

2020-03-17 įsakymu Nr.72-V su vėlesniais pakeitimais, 2020-11-13 įsakymas Nr.V-46, 

„Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu priemonių 

planas, patvirtintas direktoriaus įsakymu2020-11-13 įsakymu Nr.V-46  

 Vaikų fizinių, socialinių, pažinimo, kalbos, kūrybinių galių plėtojimui vykdomos 

projektinės veiklos: „Nykštukų“, „Paukštelių“ ir „Drugelių“ grupėse „Lopšinių terapija“, 

„Žiogelių“ grupėje „Metų laikai“, „Kiškių“ grupėje „Meno terapija“, „Ežiukų“ grupėje 

„Dinaminės pasakos“. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja su ugdytiniais dalyvavo Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsienio lietuvių skyriaus remiamame projekte 

„Mano angelas“. Ugdytinių darbai patalpinti virtualioje knygoje „Mano angelas“. Ikimokyklinio 

ugdymo „Paukštelių“ ir Nykštukų“ grupių mokytojos dalyvavo respublikiniame ankstyvojo 

amžiaus vaikų metodinių priemonių projekte „Mažųjų žaidimai“, priešmokyklinės „Kiškių“ ir 

„Drugelių“ grupės mokytojai ir vaikai dalyvavo tarptautiniame dailės darbų konkurse „Šiuolaikinė 

madona“, „Kiškių“ grupės mokytojos dalyvavo Panevėžio ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

konkurse „Akmenėlių magija“, „Drugelių“ grupės mokytojos Respublikinėje ikimokyklinių 

amžiaus vaikų  pažintiniame- meniniame projekte „Gintaro rūmų paslaptys“. Kad vaikas augtų 

orus, smalsus, bendraujantis, sveikas, kuriantis, sėkmingai besiugdantis didelį dėmesį skyrėme 

edukacinių lauko erdvių atnaujinimui: įrengtos naujos lauko žaidimo aikštelės: sūpynės, čiuožynė, 



karuselė, laipiojimo sienelė, sporto aikštelė. Vykdant Lietuvos higienos norma HN75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos reikalavimai 

nuostatas sutvarkyta tvora, įsigytos  plautuvės ir stalai virtuvėje. Siekiant estetiškesnės grupių 

aplinkos pakeistos 6 grupių rūbinėlių drabužinės, suremontuoti 2 įėjimų tamburai, koridoriuje 

pakeistos grindys.  

 Tiek karantino, tiek pandemijos laikotarpiu Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios  situacijos valstybės operacijų vadovo 

sprendimai koregavo ikimokyklinės ugdymo įstaigos numatytus renginius, šventes, tėvų 

susirinkimus. Ugdymas vyko nuotoliniu būdu, kuris paskatino mokytojus kelti kvalifikaciją, 

ieškoti naujų ugdomosios veiklos galimybių pateikiant vaikams užduotis. 13 mokytojų kėlė 

kvalifikaciją Panevėžio švietimo centro kvalifikacijos kėlimo 40 val. programoje „Inovatyvių 

įrankių pritaikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“  

 Įgyvendinant antrąjį  uždavinį sėkmingai dirbo lopšelyje-darželyje veikianti Vaiko 

gerovės komisija kuri rūpinosi Prevencinės programos įgyvendinimu. Teikė pagalbą padidintos 

rizikos šeimoms. Vykdė pedagogų ir šeimos bendradarbiavimo, smurto ir patyčių tarp vaikų 

prevenciją. Visi lopšelio-darželio ugdytiniai apdrausti GJENSIDIGE asmeniniu draudimu. 

Ikimokyklinio ugdymo mokykla dalyvauja sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo projekte 

„Sveikatiada“. „Kiškių“ grupės mokytojos stiprino vaikų sveikatą, propagavo aktyvų laiko 

praleidimą dalyvaudamos su vaikais Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenių 

organizuotame projekte „Renkuosi sveikatą“, paspirtukų varžybose Kultūros ir poilsio parke. 

Meninio ugdymo mokytoja ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos organizavo pramogą „Šviečiantys 

moliūgai‘, logopedė organizavo tarptautinę gimtosios kalbos dieną ir surengė proto mūšį 

„Galvosūkių kambarys“. Įstaigos mokytojai dalyvavo Respublikiniame kūrybiniame projekte , 

skirtą vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, „S-Š ištark mus aiškiai“. Dalyvavome 

neigiamų socialinių veiksmų prevencijos projekte „Pažink jausmų pasaulį“. Vaikams, įgyti 

pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines-emocines situacijas padeda mokytojų 

dalyvavimas „Zipio draugai“ programoje. 

 Įgyvendinant trečiąjį uždavinį didelį dėmesį skyrėme tęstiniam projektui „Vaikų 

pažinimo kompetencijos ugdymas gamtinėje edukacinėje erdvėje“ basų kojų tako įrengimui lauko 

aikštelėje. Į šį projektą buvo įtraukta visa lopšelio-darželio bendruomenė. Dalyvavome 

savanorystės projekte „LIONS QUEST“, Lietuvos mokyklų socialinio ir emocinio ugdymo 

programoje „Raktai į sėkmę“. Rugsėjo 1 d. organizuota šventė bendruomenei-Lėlių vežimo 

viešnagė įstaigoje. 

 Visos bendruomenės dėka dalyvavome ekologinėje-edukacinėje akcijoje „Rudens 

kraitelė“ 2020. Mokytojų inicijuoti tėveliai dalyvavo šeimos ir bendruomenės piešinių konkurse 



„Iš knygelės į širdelę 2020“.  Įstaigoje vykdomas projektas „Sotus paukštelių stalas“. Pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos lopšelių-darželių „Nykštukas“  sambūriu „Po Nykštuko 

kepure“ ir vykdomi bendri Respublikiniai projektai „Draugystės Nykštukai“, „Su Nykštuko 

kepure“. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio lopšeliu-darželiu „Pušynėlis“. 

Pasirašytos neformalaus vaikų ugdymo sutartys su VŠĮ Aukštaitijos krepšinio mokykla, Kultūriniu 

švietimu, UAB „Kalba.lt,“, VŠĮ „Robotikos akademija“, VŠĮ „Kultūra vaikams“, VŠĮ futbolo 

klubas „Aukštaitija“.  

 Tėvai aktyviai dalyvavo talkoje surenkant grupės vaikų drabužines, tėvų aktyvai 

inicijavo lopšelio-darželio teritorijos papuošimą Kalėdoms tema „Kalėdinė pasaka vaikams“. 

Daug dėmesio skirta bendravimui ir bendradarbiavimui su šeima, užtikrinant sklandų ir kokybišką 

nuotolinį ugdymą(si),geranorišką šeimos ir lopšelio-darželio pedagogų bendradarbiavimą, 

atsižvelgiant į turimas IKT priemones, galimybes ir šeimos poreikius. 

 Didelis dėmesys skiriamas vaikų pasiekimų bei pažangos stebėjimui. Pravesti 

mokytojų tarybos posėdžiai: „.E. dienyno naudojimas (privalumai, trūkumai, galimybės). 

Ugdomosios veiklos planavimas elektroniniame dienyne. planavimo, vertinimo galimybės. 

Ilgalaikių ugdymo planų rengimas, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų vertinimo 

rezultatų aptarimas, „Vaikų pažangos vertinimo rezultatų taikymas ugdymo proceso tobulinimui. 

Individualios kiekvieno vaiko pažangos stebėsenos fiksavimas ir efektyvinimas. 

  Pedagogai nuolat skatinami tobulėjimui, seminarų, konferencijų bei atvirų veiklų 

lankymui bei jų refleksijai. Mokytojų atestacinės komisijos posėdžiuose, atsižvelgiant į pedagogų 

prašymus ir pageidavimus bei potencialą skatinami kelti kvalifikacines kategorijas. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Įstaigos veikla nuosekli, demokratiška, ieškanti 

naujovių, geras komandinis darbas 

Lėšų stygius ugdymo proceso modernizavimui 

Kuriamos ir puoselėjamos savitos tradicijos, 

kuriomis rūpinasi dauguma bendruomenės na-

rių. 

Menka psichologinė ir socialinė pagalba vai-

kams turintiems specialiųjų poreikių ar elgesio 

sutrikimų  

Įgyvendindami ikimokyklinio ir priešmo-

kyklinio ugdymo programas, pedagogai kūry-

biškai modeliuoja ugdymo turinį, diegia naujo-

ves 

Reikalinga ir būtina lopšelio – darželio moder-

nizacija ir renovacija 

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa 

„Daželyje turi būti gera „Čia ir dabar“ pagal 

vaikų pasiekimų aprašą 

Gaunamas finansavimas neatitinka įstaigos po-

reikių (remontui) 

Aiškiai apibrėžtos įstaigos savivaldos institu-

cijų funkcijos 

Reikalingas lauko aikštelių atnaujinimas (neati-

tinka reikalavimų) 

Teikiama kvalifikuota logopedo pagalba šali-

nant kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus 

 

Moderni virtuvės įranga 
 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Gerosios patirties sklaida bendruomenėje ir vi-

suomenėje 

Dėl didelio užimtumo ugdytinių tėvai vis ma-

žiau laiko skiria savo vaikams 

Stiprinti ir plėsti įstaigos ryšius su kitomis ins-

titucijomis ir socialiniais partneriai organizuo-

jant šeimų pedagoginį švietimą 

Socialinės rizikos, socialiai remtinų šeimų, spe-

cialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų dau-

gėjimas 

1,2% tėvų ir bendruomenės narių labdarai ski-

riamų lėšų panaudojimas darželio inventoriaus 

atnaujinimui  

Prastėja vaikų sveikata (alergija,elgesio sutriki-

mai) 

Nuolatinės pedagogų ir įstaigos specialistų 

konsultacijos 

Blogėjanti pastatų būklė ir lėti renovacijos tem-

pai vis labiau neatitinka didėjančių Europos 

Sąjungos reikalavimų. 

Efektyviai naudojant gaunamas lėšas, kurti 

funkcionalias edukacines aplinkas, turtinti ir at-

naujinti įstaigos vidaus ir išorės aplinką  

Vadovų trūkumas, lopšelių-darželių reorgani-

zacija 

 

 



III. VEIKLOS PROGRAMOS  TIKSLAS 

Teikti šiuolaikišką, kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, leidžiantį atsisk-

leisti vaiko individualumui, kūrybiškumui, socialumui, kuriant aukštą šeimos ir įstaigos bendra-

vimo ir bendradarbiavimo kultūrą, sudarant prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mo-

kykloje. 

IV. VEIKLOS PROGRAMOS UŽDAVINIAI  

1. Siekti nuolatinio profesinio tobulėjimo ir kūrybiškumo, aktyvinti mokymosi visą gyve-

nimą įgyvendinimą. 

2. Kurti modernią, saugią, kūrybiškumą skatinančią ir sveiką vaikų ugdymosi aplinką. 

3. Siekti, kad ugdymas atitiktų mokymo standartus, paremtus kompetencijų stiprinimu, indi-

vidualių poreikių tenkinimu, įvairiapusiu lavinimu, inovatyvių ugdymo(si) metodų tai-

kymu. 

 

IV. 2021 METŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ REALIZAVIMO PLANAS 

 

1.Siekti nuolatinio profesinio tobulėjimo ir kūrybiškumo, aktyvinti mokymosi visą gyve-

nimą įgyvendinimą. 

Priemonės  Numatomas 

rezultatas 

Vykdytojai  Įvykdymo 

laikas 

Ištekliai  

Mokytojų tarybos 

posėdžiai: 

1.1. Ugdomosios veiklos 

refleksijos svarba 

pedagogo darbe bei 

atsispindėjimas 

elektroniniame dienyne. 

 

Gebėjimas 

pasitelkti 

refleksiją 

pedagogų veiklos 

ir vaikų gebėjimų 

vertinimui 

 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai. 

 

2021-02 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2.Vaiko gerovės 

komisijos darbo ataskaita 

už 2020-2021 m. m.  

 

Veiklos plano 2021-2022 

m. m. sudarymas 

Laiku ir tinkamai 

suteikta švietimo 

pagalba 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

vaikams 

 

Vaiko gerovės 

komisija  

 

 

2021-06 

 

 

 

2021-09 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.3.Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

vaikų vertinimo rezultatų 

aptarimas 

Veiklos rezultatų 

įgyvendinimo ir 

vertinimo analizė 

numatant 

sėkmingą 

Direktorė, dir. pav. 

ugdymui, 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

2021-06 

2021-10 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai  



Vaikų pažangos 

vertinimo rezultatų 

taikymas ugdymo 

proceso tobulinimui 

Individualios kiekvieno 

vaiko pažangos 

stebėsenos fiksavimas 

sukuriant vaikų 

pasiekimų vertinimo 

aplankus 

 

perspektyvą 

ateičiai 

 

 

 

 

2021-06 

 1.4.Įstaigos veiklos 

ataskaita už  2021 m.m. 

Darbo grupės 2022 m. 

metinės veiklos plano 

sudarymui 

Darbo grupės 2021- 2022  

m.m. ikimokyklinio 

ugdymo mokyklos 

priešmokyklinio ugdymo 

planui sudaryti 

Prioritetinių sričių 

numatymas 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai  

12 mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

1.5. Pedagogų metinės 

veiklos vertinimas.  

Atestacinės darbo grupės 

sudarymas atestacijos 

programos rengimui. 

 

Mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų  

metodinės veiklos 

vertinimo sistema/forma  

Pedagogų 

refleksija, 

prioritetų 

nusistatymas 

kvalifikacijos 

kėlimui. 

Turimos 

kategorijos 

atitikties 

į(si)vertinimas 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

2021-12 

 

 

 

 

2021-06 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pedagoginės diskusijos: 

 

    

Gerosios patirties sklaida 

įstaigoje   

Pedagogų 

kūrybiškumas, 

idėjų sklaida 

kokybiškam 

ugdymui 

Direktorė, dir.pav 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

2021-05  Žmogiškieji 

ištekliai 

Besimokančių Darželių 

Tinklo projektas  

Pedagogų 

refleksijos, idėjų 

sklaida 

kokybiškam 

ugdymui 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Visus 

metus  

Žmogiškieji 

ištekliai, 

lopšelio-

darželio lėšos 



Ilgalaikis sveikos 

gyvensenos ugdymo 

projektas -  „Sveikatiada“ 

Pedagogų 

refleksijos, idėjų 

sklaida 

kokybiškam 

ugdymui 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Visus 

metus  

Žmogiškieji 

ištekliai 

2. Kurti modernią, saugią, kūrybiškumą skatinančią ir sveiką vaikų ugdymosi aplinką 

2.1. Administracijos 

padalinių veiklos 

planavimas 

Saugi, moderni, 

kūrybiškumą 

skatinanti, sveika 

ugdymosi aplinka 

Direkt.pavaduotoja 

ugdymui, 

buhalterė, ūkvedė, 

vaikų higienos ir 

maitinimo 

specialistė 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

lopšelio-

darželio lėšos 

2.2. Vaiko gebėjimų 

pagal amžių 

informavimas ir 

aptarimas su tėvais 

Pagalba šeimai  Pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Visus 

metus  

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.3.Prevencinės 

programos 

įgyvendinimas pagal 

planą 

Pedagoginė pagalba 

padidintos rizikos 

šeimoms. Pedagogų ir 

šeimos 

bendradarbiavimo 

aktualijos, smurto ir 

patyčių tarp vaikų 

prevencija. 

Glaudus 

bendradarbiavimas 

su šeima, vaikų 

saugumo 

užtikrinimas 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.4.Lopšelio – darželio 

tarybos veikla pagal 

planą. 

Darbo sąlygų 

gerinimas, 

darbuotojų 

motyvacija  

Darželio taryba  Visus 

metus  

Žmogiškieji 

ištekliai, 

lopšelio- 

darželio 

lėšos, 

paramos 

lėšos 

2.5. Akcija  

bendruomenei „Kurkime 

gražią ir jaukią aplinką“. 

Aplinkos kūrimas  Lopšelio – darželio 

bendruomenė, 

tėveliai, pedagogai 

2021-04  Talka, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2.6. Tėvų savanoriavimas 

grupėse, išvykose, 

įtraukimas į saugios 

aplinkos kūrimą. 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su tėvais 

Lopšelio – darželio 

bendruomenė, 

tėveliai 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

lopšelio – 

darželio lėšos 



2.7.Visuotinis tėvų 

susirinkimas 

Susitikimas su pradinių 

klasių mokytoja. 

Pasirengimas mokyklai 

Tėvų lūkesčių 

tenkinimas 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai, 

mokytojai 

2021-10 

 

 

2021-05  

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.8.Dalyvauti 

neformaliuose 

renginiuose – vakaronėse 

su tėvais, šventėse, 

ekskursijose. 

Tėvų įtraukimas į 

projektus. 

Dalyvauti papildomo 

ugdymo būreliuose 

Ugdysis vaikų 

kūrybiškumas, 

bendravimas, 

bendradarbiavimas 

su tėvais, 

pozityvių emocijų 

patyrimas  

Pedagogai, tėvai, 

kiti specialistai 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Lopšelio – 

darželio lėšos 

3.Siekti, kad ugdymas atitiktų mokymo standartus, paremtus kompetencijų stiprinimu, in-

dividualių poreikių tenkinimu, įvairiapusiu lavinimu, inovatyvių ugdymo(si) metodų tai-

kymu 

3.1.Projektas „Dinaminės 

pasakos“  

Vaikų saviraiškos 

ugdymas 

D.Skaburskienė 

D. Samuolienė 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

3.2.Tęsti projektą „Vaikų 

pažinimo kompetencijos 

ugdymas gamtinėje 

edukacinėje erdvėje.  

„Basų kojų tako“ 

įrengimas lauko 

aikštelėje 

Vaikų 

kūrybiškumo, 

ekologinės 

kultūros vertybių 

puoselėjimas 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai, vaikai, 

tėvai  

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

lopšelio – 

darželio lėšos 

3.3. Tęsti meno terapijos 

projektą „Meno terapija“ 

Vaikų saviraiškos 

ugdymas, 

bendravimas 

tarpusavyje 

D.Jasiūnienė 

D.Samuolienė 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3.4. Bendri projektai su 

socialiniais partneriais  

Gerosios patirties 

sklaida 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai, 

socialiniai 

partneriai 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3.5. Projektas „Savaitė 

be patyčių“ 

Gerosios patirties 

sklaida su 

socialiniais 

partneriais 

(Virtualių 

D. Jasiūnienė, 

I.Simsonaitė 

2021-03 Žmogiškieji 

ištekliai 



kūrybinių darbų 

paroda) 

3.6. Projektas 

,,Sveikatiada“ 

Vaikų sveikos 

mitybos ir fizinio 

aktyvumo 

įgyvendinimas  

I. Simsonaitė, 

S.Jatulienė 

D. 

Skaburskienė 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3.7.Projektas „Velykinis 

medis‘ 

Vaikų saviraiškos 

ugdymas 

Irena Kraujalienė, 

pedagogai  

2021-04 Žmogiškieji 

ištekliai 

3.8.  Kalbinė viktorina: 

,, Mes smalsūs, gudrūs, 

išradingi“ 

Vaikų kalbinių 

įgūdžių ugdymas 

Logopedė, 

piešmokyklinio  

ugdymo pedagogai 

2021-02 Žmogiškieji 

ištekliai 

3.9. Projektas „Sotus 

paukštelių stalas“  

Pažinimo 

kompetencijos 

ugdymas 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai, tėvai  

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

lopšelio – 

darželio 

lėšos, 

tėvų parama 

3.10. Projektas 

„Šviečiantys sniego  

kamuoliai“ 

Vaikų saviraiškos 

ugdymas, 

bendravimas su 

šeima 

 

D.Jasiūnienė 

 

2021-12 Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

PRITARTA 

Lopšelio – darželio taryboje 

Protokolas Nr. 3 

2021-01-29 

 

SUDERINTA 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos  

Švietimo skyriaus vedėjas Dainius Šipelis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAIKŲ SAVIRAIŠKOS IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMO ORGANIZAVIMAS  

(plano priedas Nr. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAIKŲ SAVIRAIŠKOS IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

Eil. 

Nr.  

Informacija  

(renginio 

pavadinimas) 

Data, 

laikas 

Vieta  Dalyviai  Atsakingi  

1.  Atsisveikinimas 

su eglute 

2021-01-06 Salė  Vaikai G.Anužienė 

D. Samuolienė 

2. „Nykštuko“ 

gimtadienis  

2021-02 Salė  Vaikai, 

tėvai, 

bendruomenė 

D.Samuolienė, 

S.Jatulienė, 

V.Noreikienė 

3. Rytmetis „Mano 

gimtinė Lietuva !  

2021-02-15 Salė  Vaikai D.Samuolienė 

I. Simsonaitė 

4. Kalbinė 

viktorina:,, Mes 

smalsūs, gudrūs, 

išradingi“ 

2021-02-25 Salė  Vaikai  A.Cucėnienė 

D Jasiūnienė 

 

5. „Kaziuko mugė“  2021-03-04 Salė Vaikai V.Apeikienė, 

S. Kuraitienė 

6. Rytmetis Žemės 

dienai „Žemė yra 

visų planeta“  

2021-03-20 Salė Vaikai  D.Samuolienė 

V.Sandulienė 

G.Anužienė 

7. Projektas: ,,Seku, 

seku pasaką“ 

2021-03-23 

2021-03-27 

Salė  

Grupė  

Vaikai  D. 

Skaburskienė 

A.Cucėnienė 

D.Samuolienė 

8. Vaikų Velykėlės 2021-04-05 Salė Vaikai  S.Kuraitienė 

I.Kraujalienė 

9. Kūrybinių 

darbelių paroda 

,,Dovanos 

mamytei“ 

2021-05 Salė Vaikai, 

tėvai, 

pedagogai 

 „Ežiukų“ gr. 

„Paukštelių“gr.  

„Drugelių“ gr. 

„Kiškių“ gr. 

„Nykštukų“ gr. 

„Žiogų“ gr.  



10. Lik sveikas, 

darželi! 

2021-05 Išvyka Vaikai, 

tėvai  

D.Jasiūnienė, 

I. Simsonaitė, 

D.Samuolienė 

11. Sveika vasara 2021-06-01 Kiemas  Vaikai  V.Apeikienė  

V.Sandulienė 

12. Netradicinės 

dienos 

„Burbulų savaitė“ 

2020 -06-15 

2020-06-19 

Kieme  Vaikai Pedagogai 

13. „Vandens 

savaitė“ 

2020-07-13 

2020-07-17 

Kieme  Vaikai  Pedagogai 

14. „Purvo savaitė“ 2020-08-10 

2020-08-14 

Kieme Vaikai Pedagogai 

15. ,,Į darželį aš einu 

ir turiu ten daug 

draugų“ 

2021-09-01 Kieme  Vaikai  Pedagogai 

16. Svečiuose Amsius  

 

2021-10 Kieme  Vaikai  R.Pupštienė 

17. „Europos judrioji 

savaitė. 

Linksmosios 

estafetės“ 

2021-09-16 Kieme Vaikai V. Noreikienė, 

G. Anužienė 

18. „Moliūgėlio 

šventė“ 

 

2021-10-30 Salė  Vaikai, 

tėvai  

D. 

Skaburskienė, 

D.Samuolienė,  

S.Jatulienė 

19. Paroda:,,Laiškas 

Kalėdų seneliui“ 

 

2021-12 Darželio 

koridoriuje 

Pedagogai 

Vaikai,  

tėvai 

Grupių 

auklėtojos  

20. 

 

Kalėdiniai 

renginiai: 

,,Kalėdos 

2021-12 Salė Vaikai, 

tėvai, 

bendruomenė 

Pedagogai 



beldžiasi vėlei“ 

21. Projektas: 

,,Šviečiantys 

sniego  

kamuoliai“ 

2021-12 Darželio 

kiemas 

Vaikai ir 

tėvai 

D.Jasiūnienė,  

V.Sandulienė 

22. Parodos lopšelio – 

darželio 

koridoriuje 

Parodos temą 

renkasi atsakingas 

pedagogas 

rengiantis parodą 

 

Vasaris Darželio 

koridoriuje 

Vaikai  D.Jasiūnienė 

 Kovas Darželio 

koridoriuje 

Vaikai I.Simsonaitė 

 Balandis  Darželio 

koridoriuje 

Vaikai V.Apeikienė 

 Gegužė  Darželio 

koridoriuje 

Vaikai  S.Jatulienė 

 Birželis  Darželio 

koridoriuje 

Vaikai V.Noreikienė 

 Liepa  Darželio 

koridoriuje 

Vaikai I.Kraujalienė 

 Rugpjūtis  Darželio 

koridoriuje 

Vaikai S.Kuraitienė 



 Rugsėjis  Darželio 

koridoriuje 

Vaikai V.Sandulienė 

 Spalis Darželio 

koridoriuje 

Vaikai G.Anužienė 

 Lapkritis  Darželio 

koridoriuje 

Vaikai D. 

Skaburskienė 

 Gruodis  Darželio 

koridoriuje 

Vaikai I.Simsonaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


