KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “RŪTA”
PROJEKTINĖ VEIKLA 2018 METAIS
TARPTAUTINIAI PROJEKTAI
Telkti įstaigos bendruomenę vaikų sveikatos stiprinimui , sveikos gyvesenos ugdymui,
integruojantisį Klaipėdos 2018-ųjų Sporto metų renginius.
Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio draugai“ ( Irena Budrikienė, Loreta
Mineikienė, T.Bernatavičienė)
Tarptautinis e Twining projektas Healthy Food-Healthy children“ (Sveikas maistas-sveiki vaikai)
(Toma Balsytė)
Nevyriausybinė organizacija „Gyvoji planeta“ .Tarptautinis socialinis-ekologinis projektas
„Laimingas vanduo-Lietuvos gyvastis“ (Auklėtoja L.Urbonienė)
Tarptautinis e Twining projektas Kid‘s smoothies“ Vaikiški kokteiliai (Toma Balsytė) 2017-2018.
Mokytojos veikla įvertinta eTwining Nacionaliniu kokybės ženkleliu.
Tarptautinis “eTwining” projektas”, “Raising strong animals” ( Atkreipkime dėmesį į beglobius
gyvūnus), vykdymas. (PUP T. Balsytė) 2017-12/2018-05
Stiprinti sąveiką tarp savivaldos, tėvų pedagogų, kuriant prasmingus bendruomeniškus
santykius
Tarptautinė asociacija Gyvoji planeta, renginys „Tarptautinės taikos diena 2018“ patalpintas
socialiniame tinklapyje, adresu: http:gyvoji planeta.lt/tarptautines-taikos-dienos-2018-atspindžiai.
(Priešmokyklinio, vyresniųjų, viduriniųjų grupių vaikai, mokytojai)
Projektas „.Apkabinkime žemę gerais darbais. (Patalpinta socialiniame tinklapyje_ Facebook adresu
https:facebook.com/apkabinkimZeme.( Šokis Žemei) grupė pedagogų
Projektas.Apkabinkime žemę 2018. Lietuva dėkoja“(Patalpinta socialiniame tinklapyje_ Facebook
adresu https:facebook.com/ (T. Balsytė)
Tarptautinis projektas „Pasakyk pasauliui LABAS“ 2018 m. Indrė Šveikauskė
Tarptautinis e Twining projektas Cheerful math“ Matematika linksmai (Toma Balsytė) 2018 m.
Ugdyti tautinį ir pilietinį sąmoningumą, prioritetinius jausmus tėvynei
Tarptautinė komisija. Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti
pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, padėka
Siekti veiksmingo ugdymo turinio planasvimo, taikat el. dienyno sistemą
Tarptautinis e Twining projektas An open window“ Atviras langas (Toma Balsytė) 2017-2018
Tarptautinis “eTwining” projektas, ‚,Sharing our Christmas Traditions”(Pasidalinkime Kalėdų
tradicijomis), vykdymas. (PUP T. Balsytė) (Toma Balsytė) (Apdovanoti Ženklelius už projektą)

RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI
Ugdyti tautinį ir pilietinį sąmoningumą, prioritetinius jausmus tėvynei
Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ 3 etapas (Meninio ugdymo
mokytoja J. Pareigienė
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda „ Mažoj širdelėjLietuva, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Lietuvos kultūros sostineiKlaipėdai pabrėžti. (Toma Balsytė).
Respublikinės ikimokyklinio muzikinio ugdymo projektas „Dainuoju gimtinei), skirtas Lietuvos
100-mečiui paminėti. (meninio ugdymo mokytoja J. Pareigienė), dalyvauta su soliste l./d „Puriena“
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų karpinių paroda“ 100 gimtadienio
paukščių“

Respublikinės ikimokyklinio įstaigų vaikų kūrybinės raiškos festivalis „Vaidinimų kraitelė -2018“ –
lopšelyje darželyje „Rūta“, vedantieji T.Balsytė, R. Bambalienė, padėkos, pažymėjimai (darbo
grupė)
Respublikinės ikimokyklinio įstaigų vaikų kūrybinės raiškos festivalis „Vaidinimų kraitelė -2018“ –
lopšelyje darželyje , R.Povilonienė, D.Kunelytė-Urbonienė „Aguonėlės“, ir I.Budrikienė,
„Saulučių“ gr.
Respublikinė nuotraukų paroda „Rudens voratinklis“ 2018 ( PUP T. Bernatavičienė)
Respublikinės ikimokyklinio įstaigų bendruomenių narių kūrybinių darbų parodos „ Žaisliukai 100mečio eglutei“ ( R.Povilonienė, L.Urbonienė, V. Maldarienė)
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos, meninės raiškos kūrybinių
darbų paroda „100 ačiū tau, Lietuva“ (R.Povilonienė, D. Kunelytė –Urbonienė)
Respublikinis vaikų piešinių konkursas „Aš čia gyvenu“ (M. Matijošaitytė, N. Eidėjienė, R.
Bambalienė, D. kaniauskaitė)
Respublikinio ikimokyklinio muzikinio ugdymo projekto „Dainuoju gimtinei“(meninio ugdymo
mokytoja J.Pareigienė)
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigųvaikų kūrybinių darbų parodakonkursas „Atvirukas Lietuvai“ “ (Rasa Povilonienė, Laima Urbonienė, V. Maldarienė, A.
Puidokienė), skirtas Lietuvos 100-mečiui paminėti, org. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo
centras
Respublikinis projektas „Auskim,auskim Lietuvos šimtmečio juoastą“, org. Šiaulių r. Daugėlių
l./d.Ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Gaminu
lėles“ (R. Bamblienė)
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Paukšteliai
parskido, sučiulbo linksmai“ (D.Kaniauskaitė)
Respublikinė piešinių paroda „Pažvelk į 100 metų laisvą Lietuvą pro žiemos akinius (D. KunelytėUrbonienė, R.Povilonienė)
Telkti įstaigos bendruomenę vaikų sveikatos stiprinimui , sveikos gyvesenos ugdymui,
integruojantis į Klaipėdos 2018-ųjų Sporto metų renginius.
„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“ (Irena Budrikienė, Loreta Mineikienė)
Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ 2017-2018 m. (Darbo grupė), laimėti prizai
Ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė“ (auklėtoja Kaniauskaitė D.)
Lopšelio-darželio Rūta pedagogų inicijuota veikla:
Ugdyti tautinį ir pilietinį sąmoningumą, prioritetinius jausmus tėvynei
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei suaugusiųjų darbų paroda „Iš
močiutės skrynios“. Darbo grupė: Rasa Povilonienė, Toma Balsytė, Daiva Kunelytė - Urbonienė, Alma
Alunderienė. Koordinatorės - direktorė Inga Petravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gina
Šukelienė), skirta Lietuvos 100-mečiui.

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.

Edukacinis atviras miesto renginys „Lietuva-tai aš, Lietuva, tai mes“( vykęs mūsų įstaigoje 8
lopšelių -darželių), skirtas Lietuvos 100-mečiui paminėti (Socialinių partnerių)

ĮVAIRŪS RENGINIAI MIESTO MASTU
Ugdyti tautinį ir pilietinį sąmoningumą, prioritetinius jausmus tėvynei
„Dainų dainelė-2018 “ I,II turas (meninio ugdymo mokytoja Julija Pareigienė)
Klaipėdos mieste organizuojama akcija „Papuoškime100 kalėdinių eglučių miesto širdyje“ (darbo
grupė)
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)
Piešinių konkursas „Lietuvos policijai-100 metų“(L.Urbonienė, I. Budrikienė),org. Klaipėdos
apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai
Nupieškime Valstybės atkūrimo šimtmetį, švenčiančią Klaipėdą (kovo 11-ąją), dalyvavo 17
mokytojų su savo ugdytiniais, org. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė Lilija Petraitienė
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 žemę“ , org. KPŠKC, meninio ugdymo mokytojos
Telkti įstaigos bendruomenę vaikų sveikatos stiprinimui , sveikos gyvesenos ugdymui,
integruojantis į Klaipėdos 2018-ųjų Sporto metų renginius
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 darželis“ ( Mokytojai PUP ir kt.gr.
Visuomenės sveikatos specialistė A.Morkūnienė) (Klaipėda 2018 –Europos sporto miestas)
Klaipėdos miesto vaikų, mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų
konkursas „Apibėk mokyklą“ ( Mokytojai, Visuomenės sveikatos specialistė A.Morkūnienė),
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos akcija.
Konkursas „2018 metų saugiausia ikimokyklinėmis ugdymo įstaiga “, organizuotas Klaipėdos
apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai (priešmokyklinio ugdymo pedagogė
L.Mineikienė)
SOCIALINIŲ PARTNERIŲ PROJEKTAI
Ugdyti tautinį ir pilietinį sąmoningumą, prioritetinius jausmus tėvynei
Edukacinis atviras miesto renginys „Lietuva-tai aš, Lietuva, tai mes“( vykęs mūsų įstaigoje 8
lopšelių -darželių), skirtas Lietuvos 100-mečiui paminėti
Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų skaitovų konkurso „Pasakorių varžytuvės“,
(ikimokyklinio ugdymo mokytoja A.Alunderienė), l.-d.“Volungėlė
Eduardo Balsio menų gimnazijos ir Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklų renginys „Dovana
mažiesiems
Eduardo Balsio menų gimnazijos renginys „Pažintis su muzikos instrumentais“
Kultūrinis renginys Adomo Brako dailės mokyklos mokinių tapybos darbų paroda
„Pasivaikščiojimai“ . Mokinių darbai puošė įstaigos interjerą
Drevernos mokyklos –darželio renginys Šaktarpis
Telkti įstaigos bendruomenę vaikų sveikatos stiprinimui , sveikos gyvensenos ugdymui,
integruojantis į Klaipėdos 2018-ųjų Sporto metų renginius

Edukacinis renginys „Eismo ABC“ dalyvavimas l.d „Žilvitis“, PUP L.Mineikienė
Dalyvavimas lopšelyje-darželyje Aitvarėlis, Lietuvių liaudies judriųjų žaidimų projekte „Šimtmečio
žaidimai“, skirto Lietuvos 10-mečiui (dalyviai Klaipėdos lopšeliai-darželiai Ąžuoliukas, Rūta,
Klevelis), auklėtoja L. Urbonienė
ILGALAIKIAI PROJEKTAI
,,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
„Pirštukų ir liežuviuko pasakėlės“ (II-o jaunesniųjų, viduriniųjų, vyresniųjų grupių pedagogai)
„Mažais žingneliais į sveikatos šalį“ (Sveikatinimo kūrybinė grupė „Sveikuoliukas“
Meninė kūrybinė grupė „Fantazija“.

APIE MUS RAŠO
Tarptautinis e Twining projektas Kid‘s smoothies“ Vaikiški kokteiliai (Toma Balsytė) 20172018m. Mokytojos veikla įvertinta eTwining Nacionaliniu kokybės ženkleliu.
Klaipėdos ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtinių keramikos darbų paroda-konkursas„Keramikinių pavasaris. Lietuvos migruojantys paukščiai“, org. Klaipėdos moksleivių saviraiškos
centras ( Daiva Šiuperienė ,Valerija Jaškienė), sklaida Yotube socialiniame tinkle
PADĖKOS
Mokytojos dienos proga. Mero padėka direktorei I. Petravičienei.

Kiti. Sulaukėme pagalbos bendruomenei ir pilietiškumui iš „Aukuro“ gimnazijos mokytojų,
vykdančių programą „Raktai į sėkmę“ su LIONS QUEST programa. Vyko bendras pasirengimas
Užgavėnių karnavalui ( Morės gaminimas)

