KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “RŪTA”
PROJEKTINĖ VEIKLA 2017 METAIS
TARPTAUTINIAI PROJEKTAI
Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio draugai“ ( Irena Budrikienė, Loreta
Mineikienė)
Tarptautinis edukacinis-ekologinis projektas ,, Kubuš gamtos mylėtojai“, dalyvavo 160 įstaigos
vaikų (I. I. Budrikienė, A.Puidokienė, D. Kunelytė-Urbonienė, N.Eidėjienė, L.Mineikienė„Sveikuolių grupės nariai.
Tarptautinis socialinis projektas Taikai ir vienybei Žemėje- Apkabinkime žemę gerais darbais.
Šokis Žemei., patalpintas socialiniame tinklapyje, adresu facebook.com/ApkabinkimeZeme,
www.youtube.com (Priešmokyklinio, vyresniųjų, viduriniųjų grupių vaikai, pedagogai, meninio
ugdymo mokytoja J.Pareigienė)
Projektas.Apkabinkime žemę gerais darbais. (Patalpinta socialiniame tinklapyje_ Facebook adresu
https:facebook.com/apkabinkimZeme.( Kojinaitės mažajam Klaipėdiečiui, Šokis
Žemei)R.Povilonienė, grupė pedagogų.
Tarptautinis projektas „Pasakyk pasauliui LABAS“ 2017-2018 m. Indrė Voleikaitė)
Ekologinis projektas
Tarptautinis e Twining projektas Kid‘s smoothies“ Vaikiški kokteiliai (Toma Balsytė) 2017-11
Tarptautinis e Twining projektas An open window“ Atviras langas (Toma Balsytė) 2017-10
Tarptautinis “eTwining” projektas, ‚,Sharing our Christmas Traditions”(Pasidalinkime Kalėdų
tradicijomis), vykdymas. (PUP T. Balsytė) (Toma Balsytė) (Apdovanoti Ženklelius už projektą)
Tarptautinis “eTwining” projektas”, “Raising avareness on strong animals” ( Atkreipkime dėmesį į
beglobius gyvūnus), vykdymas. (PUP T. Balsytė) 2017-12/2018-05
Tarptautinis vaikų meno projektas Laiškas Mamai 2017. (V.Maldarienė, T.Balsytė, A.Puidokienė
Aguonėlių, Pelėdžiukų, Varpelių gr.pedagogai)

RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI
Aplinkosauginis projektas „Mąstau. Rūšiuoju.Gyvuoju“2016-2017 m.m. (Darbo grupė D.
Šeputienė, R. Černis, A. Puidokienė)
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) akcija „Aktyvus rugsėjis“ Toma Balsytė).
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų ir fotografijų
parodos Plauk žuvytėle, tyram vandenėly. Lietuvos kultūros sostinei-Klaipėdai pabrėžti.
(L.Urbonienė, A.Aluderienė)
Kūrybinis projektas Kiaulpienių saulė (T.Balsytė)
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybinių darbų paroda Kuriu knygelę su tėčiu ir
mama, skirta Tarptautinei Vaikų gynimo dienai ( I.Budrikienė, D.Šeputienė)
„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017“ (Irena Budrikienė, Loreta Mineikienė)
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro kartu su SAM bei Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų
asociacija, iniciatyva „Švarių rankų šokis 2017“, patalpintas socialiniame tinklapyje
www.youtube.com (Irena Budrikienė, studentė Monika Matijošaitytė, bendrosios praktikos
slaugytoja Agnė Morkūnienė, meninio ugdymo mokytoja Julija Pareigienė)
Respublikinis projektas Respublikinis Lietuvos darželių piešinių konkursas, Delfi organizatorius
„Žiemos linksmybės“(Danė Šeputienė, L.Urbonienė)
Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų koliažų paroda „Balta, balta, kur dairais“ (Rasa
Povilonienė, Laima Urbonienė, Daiva Kunelytė-Urbonienė)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Gaminu lėles“
(Laima Urbonienė, Rasa Povilonienė, Alma Alunderienė, Vida. Maldarienė), organizatorius Šiaulių miesto savivaldybės švietimo skyriaus lopšelis-darželis „Salduvė“2016-2017 m.
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos, meninės raiškoas kūrybinių
darbų paroda Baltijos jūra mus glosto (T.Balsytė, V. Maldarienė)-ne daugiaus 2 darbų iš įstaigos
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų ir fotografijų
paroda Plauk žuvytėle, tyriam vandenėly ( Laima Urbonienė, Alma Alunderienė)
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda Šypsokis, Žeme
(Rasa Povilonienė, išsiųsti 3 darbai-toks reikalavimas, ne daugiau)
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų erdvinių-kūrybinių darbų paroda
Sparnuočių sugrįžtuvės ( Laima Urbonienė, Vida Maldarienė)
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinės-pažintinės veiklos lauke
projekto Vaikystės aitvarai (logopedė I.Voleikaitė ir darbo grupė )
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių ir erdvinių kūrybinių darbų
paroda Sukursiu batukus ir keliausiu į svečius (L.Urbonienė, V.Maldarienė)
„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017“ (Irena Budrikienė, Loreta Mineikienė)
Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinės raiškos festivalis „Vaidinimų kraitelė
2017 “ (auklėtojos Alma Alunderienė, Rasa Povilonienė)
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda Pažvelk į
100 metų laisvą Lietuvą pro žiemos akinius“ (Daiva Kunelytė-Urbonienė )
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda Nupiešk geriausią
savo draugą“ (Rasa Povilonienė, Danė Šeputienė, Reda Bambalienė, Alma Alunderienė, Monika
Matijošaitytė)
Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „100 mano gerų darbelių Lietuvai“
)V.Jaškienė)
Lopšelio-darželio Rūta pedagogų inicijuota:
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda „Papuoškime
prijuostę tautiniais ornamentais“. Darbo grupė: Rasa Povilonienė, Toma Balsytė, Daiva Kunelytė Urbonienė, Alma Alunderienė. Koordinatorės - direktorė Inga Petravičienė, direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Gina Šukelienė), skirta Lietuvos Tautinio kostiumo metams.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų gerumo akcija ,,Kojinytės –
mažiausiam klaipėdiečiuiˮ. Darbo grupė: koordinatorės direktorė Inga Petravičienė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Gina Šukelienė, pedagogės: Rasa Povilonienė, Toma Balsytė, Daiva
Kunelytė – Urbonienė
Respublikinė ankstyvojo amžiaus vaikų fotografijos paroda Ką gali mažylio rankelės. Darbo grupė:
Algima Puidokienė, Vida Maldarienė. Koordinatorės - direktorė Inga Petravičienė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Gina Šukelienė).

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda, skirta Lietuvos 100iui paminėti „Koks gražus tu mano, mielas krašte“. Darbo grupė: Rasa Povilonienė, Toma Balsytė,
Daiva Kunelytė - Urbonienė, Alma Alunderienė. Koordinatorės - direktorė Inga Petravičienė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Gina Šukelienė)-2017-2018 m.

ĮVAIRŪS RENGINIAI MIESTO MASTU
Vaikų kultūros dienos 2017 .Į kultūros erdves per pažinimą. Edukacinis projektas Šimtarašte juosta
Klaipėda apjuosta. Meninio ugdymo mokytoja J.Pareigienė, PUP I.Budrikienė Saulučių gr.vaikai.
„Giest lakštingalėli - 2017“ (meninio ugdymo mokytoja Julija Pareigienė)
Išsipildymo akcija. Sergantiems vaikams paremti Skanių pyragų diena (Iniciatyva-I.Voleikaitė,
L.Mineikienė, M.Matijošaitytė, virtuvės darbuotojai)

„Nupieškime Valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“ ( 17 pedagogų, inicijuotas Klaipėdos
Savivaldybės tarybos narės Lilijos Petraitienės)
Klaipėdos miesto Ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventinis koncertas „Ein saulelė apie dangų“,
skirtas Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės dienai paminėti. (dalyvavo 40 l.-d.), meninio
ugdymo mokytoja Julija Pareigienė
Konkursas „Saugiausias 2017 metų darželis“, organizuotas Klaipėdos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato pareigūnai, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius
(priešmokyklinio ugdymo pedagogė Irena Budrikienė)
Klaipėdos ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtinių keramikos darbų paroda-konkursas„Keramikinių pavasaris. Kosmologiniai ženklai“, org. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIRAIŠKOS CENTRAS (Rita
Rimkuvienė, Daiva Šiuperienė), laimėta antra vieta-Valerija Jaškienė.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų renginys „Vasaros spalvų vainikas“
skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai, 23 įstaigų, vykęs Sąjūdžio parke
Visuomenės sveikatos biuro organizuota parodėlė-konkursas „Rudens vaisių ir daržovių pasaka
(Irena Budrikienė)
Klaipėdos Universiteto organizuota ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų piešinių paroda:
„Mylimiausia auklėtoja“, skirta Mokytojo dienai (priešmokyklinio, vyresniųjų grupių pedagogai)
Klaipėdos niesto pedagogų švietimo ir kultūros centro ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių
paroda „Žiemos spalvos“-Vaikų ligoninėje eksponuiojama (. V.Maldarienė, L.Urbonienė,
D.Kunelytė-Urbonienė, D.Šiuperienė, D.Kaniauskaitė,V.Jaškienė)
Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų piešinių paroda Saulutė ritasi per dangų skirtas Vaikų
ligoninę papuošti (Ąžuoliukų, Drugelių,Bitučių, Saulučių, Varpelių, Pabiručių, Pelėdžiukų,
Ančiukų grupės).
Klaipėdos miesto Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių
projektas-konkursas, baigiamasis renginys Auginu ir augu pats. Linksmieji personažai. (T.Balsytė)
Klaipėdos apskrities viešosios I.Simonaitytės biblioteka- Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo
įstaigų logopedai, specialieji pedagogai. Renginys Džiugina mus ne tik knyga, bet ir šauni
biblioteka“ Saulučių gr.vaikais. (logopedė I.Voleikaitė)
Klaipėdos miesto vaikų, mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų
konkursas Sveikuolių sveikuoliai ( PUP I.Budrikienė, Visuomenės veikatos specialistė
A.Morkūnienė)
SOCIALINIŲ PARTNERIŲ PROJEKTAI
Edukacinis renginys „Piliakalnis senas mums praeitį“( vykęs mūsų įstaigoje 8 lopšelių -darželių),
skirtas Bendruomenių metams
Sveikos gyvensenos skatinimo projektas „Auginu ir augu pats. Linksmieji personažai“
http://klaipedospradinukai.jimdo.com ir www.ku.lt/bs, Klaipėdos apskrities viešojoje I.
Simonaitytės bibliotekoje, respublikinio projekto Sveikatiada tinklalapyje sveikatiada.lt , auklėtoja
Toma Balsytė
Dalyvavimas sportinėje futboliuko pramogoje „Įvartis“, skirtoje Tarptautinei Vaikų gynimo dienai
lopšelyje-darželyje Aitvarėlis. (dalyviai Klaipėdos lopšeliai-darželiai Ąžuoliukas, Rūta, Klevelis),
auklėtoja N.Eidėjienė.
Edukacinis renginys „Pabučiuok ,saulele, žemę - dukrą žaliakasę“ l./d. „Pumpurėlis“,
priešmokyklinio ugdymo pedagogė Irena Budrikienė
Dalyvavimas sportinėje pramogoje-Vaikų bėgimas Dovanokime šypseną(Skirtas Vilties bėgimo
palaikymui (L.Mineikienė , Boružėlių priešmokyklinio ugdymo grupė)

Pramoginis– edukacinis, atviras respublikinis renginys „Pabūkime žiogelio pievoje“ l.-d.
„Žiogelis“, skirtas įstaigos 50 metų sukakčiai paminėti. Meninio ugdymo mokytoja Julija
Pareigienė su soliste Simona Jurkute.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų paroda Dovanoju pasaką Volungėlei (25 metų
jubiliejus)-scialinių ir mikrojano darželiai (L.Urbonienė, V.Maldarienė)
Etnokultūrinis – edukacinis renginys „Skamba aidi mūsų tarmės “ l.-d „Žiogelis“, meninio
ugdymo mokytoja Julija Pareigienė, auklėtoja Rita Rimkuvienė, skirtas etnografinių regionų
metams.
„Amatas valgyt neprašo, o dar ir maitina“ vyko l.-d „Žiogelis“, meninio ugdymo mokytoja Julija
Pareigienė, auklėtoja Rita Rimkuvienė
Edukacinis renginys „Piliakalnis senas mums praeitį“( vykęs mūsų įstaigoje 8 lopšelių -darželių),
skirtas bendruomenių metams
Lopšelio-darželio „Žiogelis“ jubiliejus - 50. Pasveikinimas (Vadovų, vaikų meninis pasveikinimasmeninio ugdymo mokytoja Julijos Pareigienė
Lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ jubiliejus - 40. Pasveikinimas.
Lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ -30. Pasveikinimas. Vadovai, pedagogų kūrybinis darbas Aitvaras
Kultūrinis renginys Adomo Brako dailės mokyklos mokinių tapybos darbų paroda
„Pasivaikščiojimai“ . Mokinių darbai puošė įstaigos interjerą ir džiugino apsilankiusiujų akis
Sporto šventė „Piratų lobis“ lopšelyje–darželyje „Aitvarėlis“ (PUP Loreta Mineikienė). DARNAUS
JUDUMO METAMS SKIRTI RENGINIAI
Sporto renginys lopšelyje-darželyje Pumpurėlis (Alma Alunderienė, Rasa Povilonienė) DARNAUS
JUDUMO METAMS SKIRTI RENGINIAI.
ILGALAIKIAI PROJEKTAI
Knyga-mano draugas 2016-2017 -7 gr Pelėdžiukų grupė, Rasa Povilonienė, Alma Alunderienė
,,Vaiko organizmo grūdinimas“ ankstyvojo amžiaus grupių auklėtojos: Daiva Šiuperienė, Daiva
Kunelytė-Urbonienė, Regina Čęrnis, Vida Maldarienė)
„Norim augti švarūs ir sveiki“ (ankstyvojo amžiaus grupių auklėtojos: Algima Puidokienė, Liuda
Aukštuolienė)
„Floristika grupėje ir darželyje‘ (auklėtojos: Laima Urbonienė, Vida Maldarienė)
„Kaip gimsta moliukai“ (auklėtojos: Daiva Šiuperienė , Rita Rimkuvienė, Valerija Jaškienė)
,,Aš saugus, kai žinau“ (priešmokyklinio ugdymo pedagogės; Loreta Mineikienė, Irena Budrikienė)
Pažintinės kompetencijos ugdymas „Noriu pamatyti, suprasti, pažinti“, „Aguonėlių“ grupė Daiva
Kunelytė-Urbonienė
Žaidžiu aš, žaisk ir tu. „Aguonėlių“ grupė Daiva Kunelytė-Urbonienė
Pasakų traukinukas- 2017 m. Bendradarbiaujančių specialistų, Ąžuoliukų grupės pedagogų bendras
projektas
„Pirštukų ir liežuviuko pasakėlės“ (II-o jaunesniųjų, viduriniųjų, vyresniųjų grupių pedagogai)
„Mažais žingneliais į sveikatos šalį“ (Sveikatinimo kūrybinė grupė „Sveikuoliukas“
Meninė kūrybinė grupė „Fantazija“.
TRUMPALAIKIAI GRUPIŲ PROJEKTĖLIAI
„Šypsausi, esu sveikas ir laimingas“, „Žirniukų“ grupė
„Sveikatos labirintu“ „Varpelių“, „Pelėdžiukų“, „Aguonėlių“, „Boružėlių“ grupės
„Žaisk, judėk ir būsi sveikas“ Ankstyvojo amžiaus grupės
„Sporto karuselė“ „Ąžuoliukų“, „Drugelių“, „Papartėlių“, „Saulučių“ grupės

„Taisyklingai kvėpuoju - sveikas esu“, „Pelėdžiukų“ grupė
„Vaikystės aitvarai“ Vyresniųjų ir priešmokyklinio ugdymo grupės
„Sveikas, kaip ridikas“ Priešmokyklinio ugdymo grupės
„ Rask taką į sveikatos šalį“ „Varpelių “ grupė
Laiškas žemei 2017-03-20/2017-03-25 (darbo gr.L.Urbonienė, V.Maldarienė, V.Stirbienė)
Laimingas esu, nes draugą turiu 2017-11-27/2017-12.01 (darbo gr. D.Kunelytė-Urbonienė,
L.Mineikienė)
APIE MUS RAŠO
Tikros pamokos-pačios geriausios (PUP T.Balsytė) Ikimokyklinis.lt 2017-12-20
Draugystė padeda vaikams augti. (Auklėtoja T.Balsytė, D.Šiuperienės ) ) Ikimokyklinis.lt
Asmens higienos įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje. T.Balsytė, www.ikimokyklinis.lt
2017-02-01
Uostamiestyje- vaikų kultūros dienos. Meninio ugdymo mokytojos J.Pareigienės parengti vaikai.
Edukacinis projektas, skirtas Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metams. Dienraštis Klaipėda, 201710-06.
Lėlės primena vaikystės svajones..Dalyvavo pedagogės V.Maldarienė, R.Povilonienė, L.Urbonienė
Šiaulių kraštas,2016-12-23 (apie lėlių parodą, vyksiančią iki 2017 m. sausio 30 d.
Taikai ir vienybei Žemėje- Apkabinkime žemę gerais darbais. Šokis Žemei., patalpintas
socialiniame tinklapyje, adresu facebook.com/ApkabinkimeZeme, www.youtube.com Skirtas
Taikai, su tarptautiniais taikos judėjimais, kaip Unify, Global peace alliance
Kviečiame megzti kojinaites. Apie respublikinę gerumo akciją „Kojinaitės –mažiausiam
klaipėdiečiui“ iniciatyvą ir jos sumanytoją auklėtoją R.Povilonienę. Dienraštis Klaipėda, 2017-02.
PADĖKOS
Mokytojos dienos proga. Švietimo skyriaus vedėjo padėka auklėtojai Rasai Povilonienei.

