
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “RŪTA” 

VEIKLOS, VYKDYTOS 2019 METAIS, SUVESTINĖ 
 

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI 

 

Tarptautinė  ankstyvosios prevencijos programa  ,,Zipio draugai“ ( Irena Budrikienė, Loreta Mineikienė) 

Tarptautinis eTwining quality label- priešmokyklinio ugdymo mokytoja Toma Bernatavičienė 

apdovanota Kokybės ţenkleliu uţ projektą  „I read with mom and dad together“ (Aš skaitau su mama ir 

tėčiu), Erasmus+, 2019-10-14 

Tarptautinis eTwining label -priešmokyklinio ugdymo mokytoja Toma Bernatavičienė apdovanota  

ţenkleliu uţ projektą „Flavours of nature“ (Gamtos skoniai), 2019-09-07 

Tarptautinis eTwining label- priešmokyklinio ugdymo mokytoja Toma Bernatavičienė apdovanota  

ţenkleliu uţ projektą  „Nors dar maţas, bet labai myliu Lietuvą“, 2019-01-24 

Tarptautinis eTwining label- priešmokyklinio ugdymo mokytoja Toma Bernatavičienė, projektas  „My 

Christmas“ (Mano Kalėdos)“, 2019 m. gruodis 

Tarptautinis projektas, asociacija „Gyvoji planeta“ komanda „Apkabinkime ţemę“ organizavo projektą  

„Mūsų namai –dorybių ţemė“: I etapas-Ţemė-meilės planeta, II etapas-Ţemės valanda,  M. Matijošaitytė, 

N. Eidėjienė, R. Bambalienė 

Tarptautinės virtualios fotografijų paroda „Nors penkias minutes per dieną“, D. Šiuperienė 

Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas. Pilietinė iniciatyva „ Tolerancijos švyturys“, ,mokytojos 

R.Bambalienė, N. Eidėjienė, M.Matijošaitytė, T. Bernatavičienė  

Tarptautinio projekto judrios veiklos fotografijų ir aprašymų paroda „Šaltis mums tai nebaisus-judam, 

krutam visada-sveikata mūsų gera M. Matijošaitytė, N. Eidėjienė 

Tarptautinės ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikų ir bendruomenių kūrybinis-meninis projektas 

„Kalba gimtoji-širdy manojoj“ ,I. Šveikauskė 

Tarptautinis projektas „Pasakyk pasauliui LABAS“ 2019 m. Monika Matijošaitytė 

Tarptautinis vaikų meno projektas „Vėduoklė mamai – 2019“, I.Budrikienė, R. Bambalienė, N. Eidėjienė, 

M. Matijošaitytė, M. Kairytė 

 Tarptautinė komisija. Nacių ir  sovietinio okupacinių reţimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pilietinė 

iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, padėka 

 

RESPUBLIKINIAI  PROJEKTAI     

 

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų, pagalbos mokiniui specialistų ir 

vaikų virtualios darbų fotografijų parodos „ Pirštukais kurtas Kalėdų noras“, logopedė Berta Balčiūnaitė 

Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinis projektas „Muzikos takeliu 2019“, skirtas 

muzikos dienai  paminėti. (Meninio ugdymo mokytoja J. Pareigienė) 

Respublikinė paroda „Popierinių lėktuvėlių diena. N. Eidėjienė, M. Matijošaitytė, R. Bambalienė 

Respublikinės ikimokyklinio įstaigų vaikų kūrybinės raiškos festivalis „Vaidinimų kraitelė -2019“ , 

mokytoja A. Alunderienė 

Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų popieriaus plastikos paroda „Ţiemos peizaţas“ I. 

Budrikienė 

Respublikinės aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ Bendruomenė 

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikų karpinių paroda „Verpstė-laiškas iš 

praeities“, R. Povilonienė 



Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikų fotografijų paroda „Sniego diena“, M. 

Matijošaitytė 

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikų paroda „Mūsų maţieji sparnuočiai“, 

R.Povilonienė 

  Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikų paroda „Mano knygelės dar plonos“, R. 

Povilonienė                                                                                                          

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pedagogų kūrybinių fotografijų paroda 

„Tėvynėmano-Lietuva. Nuo amţių jos dvasia gyva“, I. Budrikienė 

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų paroda „Ţemė-mūsų 

širdyje“, L. Urbonienė, A. Alunderienė 

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikų fotografijų paroda „Vaikai ir ţiema“, T. 

Bertatavičienė 

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda „Paukšteliai 

parskrido“, mokytojos 

Respublikinis ekologinis projektas „Mano ţalioji palangė“,  T. Bernatavičienė, konkurso laureatai 

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2019“ (Irena Budrikienė, Loreta Mineikienė) 

Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“  tęstinis-2019 m. (Darbo grupė), laimėti prizai 

Ekologinis konkursas „Auginu ir augu pats“ , lopšelio gr. mokytojai                                     

 

LOPŠELIO-DARŢELIO RŪTA PEDAGOGŲ INICIJUOTA: 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų kūrybinių darbų paroda  „Ţaliuok, 

rūtele, maţoj širdelėj“ grupė: Rasa Povilonienė, Toma Balsytė, Alma Alunderienė. Koordinatorės - 

direktorė Inga Petravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gina Šukelienė.   

Edukacinis atviras miesto renginys, vykęs mūsų įstaigoje „Ką paliko senoliai kaip kraitį, plaka man 

krūtinėj lyg šiol“ , skirto Ţemaitijos metams, atsakinga darbo grupė –( 8 ikimokyklinės įstaigos 

Edukacinis  renginys „Tris spalvas ţinau gerai“ su  l.-d. „Ţilvitis, Dobiliukas, svečiuose Klaipėdos 

apskrities viešosios tvarkos pareigūnė 

                                                                                                                                                                                                              

ĮVAIRŪS RENGINIAI MIESTO MASTU                                                         

                                                                                                           

Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo festivali „Giest lakštingalėlis-2019“, meninio ugdymo mokytoja J. 

Pareigienė 

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka. Dalyvavimas kuriant Kalėdų eglučių kiemelį“, 

mokytojos L. Urbonienė, V. Maldarienė 

Edukacinis renginys„Kicu kicu bė, bė“ Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigos ( J.Pareigienė, 

A.Alunderienė, L.Mineikienė) 

„Nupieškime  Valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“  pedagogų, inicijuotas Klaipėdos Savivaldybės 

tarybos narės Lilijos Petraitienės) 

Klaipėdos miesto PŠKC, Viešoji biblioteka  projektas „Jei nebūtų mūs kalbos, tai nebūtų Lietuvos“ 

logopedė I.Šveikauskė) 

 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato piešinių konkursas „GINTI.SAUGOTI. PADĖTI“ 

I. Budrikienė 

Klaipėdos ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtinių keramikos darbų paroda-konkursas- „Keramikinių 

pavasaris. Lietuvos migruojantys paukščiai“, org. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras  ( Daiva 

Šiuperienė ,Valerija Jaškienė) 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų renginys „Praeitis augina ateitį: vedu tave per 

gimtą ţemę“ , org. KPŠKC, meninio ugdymo mokytojos  



Tyrinėjimų ir eksperimentų skatinimo projektas „Auginu ir augu pats. Mūsų eksperimentas“,  org. 

Klaipėdos Gedminų progimnazija ir Klaipėdos universiteto Botanikos sodas, ( auklėtoja T.Balsytė) 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos konkursas „Judriausias darţelis“ ( Bendruomenė, Visuomenės 

sveikatos specialistė A.Morkūnienė) 

 Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro kūrybinių darbų konkursas „Ankštinukas“, mokytoja E. 

Ramanauskienė 

Konkursas „2019 metų saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga “, organizuotas Klaipėdos apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato  pareigūnai (priešmokyklinio ugdymo pedagogė  L.Mineikienė)  

 

    SOCIALINIŲ PARTNERIŲ PROJEKTAI       

Edukacinis atviras miesto renginys „Ką paliko senoliai kaip kraitį, plaka man krūtinėj lyg šio, skirto 

Ţemaitijos metams“, vykęs mūsų įstaigoje, atsakinga darbo grupė –( 8 ikimokyklinės įstaigos)  

Edukacinis atviras miesto renginys  „Ţemaitiū krašts-gintaras pastrajits“ dalyvauta Kretingos rajono 

Vydmantų l.-d. „Pasagėlė“, skirtas ţemaitijos metams „Pasakorių varţytuvės“, (ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja A.Alunderienė), l.-d.“Volungėlė 

Edukacinis renginys.  Eduardo Balsio menų gimnazijos ir Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklų  

„Dovana maţiesiems-2019“koncertas, paţintis su instrumentais 

Edukacinis respublikinis  renginys „Ţemės gimtadienis. Ţemė mūsų nama“ skirtas Pasaulinei Ţemės 

dienai“, lopšelyje-darţelyje „Ţiogelis“ 

Kultūrinis renginys Adomo Brako dailės mokyklos mokinių tapybos darbų paroda „Pasivaikščiojimai“ . 

Mokinių darbai puošė įstaigos interjerą  

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų pramoginis-edukacinis atviras respublikinis renginys-viktorina  „Sveikai 

gyvenu“, (priešmokyklinio ugdymo mokytoja Toma Bernatavičienė, dalyvavome              l.-d.“Ţiogelyje“ 

( 9 įstaigos) 

Edukacinis renginys „Tris spalvas ţinau gerai“ mūsų įstaigoje, dalyvavo l.d „Ţilvitis“ 

Dalyvavimas lopšelyje-darţelyje „Pumpurėlis“ sportinėje pramogoje, „Kilk burbulų debesėli“,  

„Drugelių“ grupė 

Dalyvavimas lopšelyje-darţelyje „Dobiliukas“ sportinėje pramogoje, „Futboliuko išdaigos“, L. 

Mineikienė 

Klaipėdos Universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas Pedagogikos katedros vaikų  

piešinių konkursas „Teisė būti sveikam ir laimingam“ 3 vieta laimėta, Auksė Marksė 

„Judriausias darţelis“ , dalyvavo visa bendruomenė (Visuomenė sveikatos centro inicijuota veikla) 

 

 

 RENGINIAI SU BENDRUOMENE (parodos, akcijos ir kt.) 

Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikiniame projekte „Muzikos 

takeliu 2019“, skirto muzikos dienai  paminėti, (Muzikos instrumentų iš antrinių ţaliavų 

gaminimas), (Meninio ugdymo mokytoja J. Pareigienė) 

Popietė bendruomenei „Kalėdinės dirbtuvės“- advento vainikų, puokščių gaminimas (kūrybinė 

darbo grupė „Fantazija“) 

Kalėdinė paroda „Čia gyvena stebuklingos Kalėdos“, baltų namelių gamyba (kūrybinė darbo grupė 

„Fantazija“) 

Velykinių dekoracijų paroda „Kiškuti, kiškutėli, duok man vieną kiaušinėlį“,  

Šeimos šventė, geguţės mėn. vedančiosios renginį mokytojos L. Mineikienė, R. Bambalienė 

Mokytojų V. Maldarienės ir L. Urbonienės dalyvavimas Klaipėdos apskrities viešosios I. 

Simonaitytės bibliotekos organizuojamoje VI-oje Kalėdinių eglučių kiemelio parodoje 

 Velykinė paroda „Velykinių dekoracijų ir puokščių paroda 



Kūrybinės dirbtuvės - pasirengimas moliūgų šventei „Ridu, ridu o pa pa“. 

 

APIE MUS RAŠO 

Tarptautinis e Twining projektas   Kid‘s smoothies“ Vaikiški kokteiliai (Toma Balsytė) . Mokytojos 

veikla įvertinta  eTwining Nacionaliniu kokybės  ţenkleliu. 

Tarptautinis projektas, asociacija „Gyvoji planeta“ komanda „Apkabinkime ţemę“ organizavo 

projektą  „Mūsų namai –dorybių ţemė“: I etapas-Ţemė-meilės planeta, II etapas-Ţemės valanda.         

I-ojo etapo:http://apkabinkimezeme.lt/category/kuryba/zeme-meiles-planeta- 2019-atspindziai/ 

II-etapo:http://apkabinkimezeme.lt/category/renginiai/2019-metai/musu-namai-dorybiu-ţeme-2019-

metai/zemes-valanda-2019/zemes-valanda-2019-atspindziai/ 

Akcija beglobiams šuniukams. Klaipėdos dienraštis 

 

PADĖKOS 

Mokytojos dienos proga. Mero padėka direktorei I. Petravičienei 

Švietimo skyriaus vedėjo padėka  PU mokytojai Tomai Bernatavičienei 

 

AKCIJOS, INICIATYVOS 

Pilietinė iniciatyva. Tarptautinės Tolerancijos dienos paminėjimas ( Tolerancijos dienos simbolis-

Tolerancijos švyturys „ Tolerancijos švyturys“, mokytojos R.Bambalienė, N. Eidėjienė, 

M.Matijošaitytė, T. Bernatavičienė 

Akcija beglobiams šuniukams, darbo grupė, dalyvavo įstaigos bendruomenė 

Dalyvavimas socialinių partnerių  KVK Apskritojo stalo diskusijoje „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogas: realybė ir lūkesčiai“,  mokytoja R.Povilonienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui G. Šukelienė 

 

 

 

 


