




 ,,Drugelių” gr. (3-4 m.)  ,,Boružiukų” gr. (2-3 m.) 

 ,,Pelėdžiukų” gr. (5-6 m.)  ,,Ramuniukų” gr. (4-5 m.) 



Vizija: 

Lopšelis-darželis moderni, atvira kaitai, besimokanti ugdymo 
įstaiga, kurioje:  

- vaikas veiklus ir mąstantis, žingeidus ir fantazuojantis, sveikas 
ir aktyvus, kasdien besivadovaujantis sveikos gyvensenos 
principais. 

-ugdytinis, tėvai ir pedagogas – tai komanda garantuojanti 
vaikui jo poreikius atitinkančią ugdymo(si) kokybę. 

 

Misija: 

Kokybiškai teikti ikimokyklinį  ir  priešmokyklinį ugdymą. Padėti 
šeimai rūpintis vaiku, puoselėti prigimtines galias, plėtoti 
individualius gebėjimus, tenkinti kultūrinius poreikius. Ugdyti 
sveiką, iniciatyvią  ir kūrybišką asmenybę. Sudaryti prielaidas 
tolesniam ugdymuisi mokykloje.  

 

 



2016 m. veiklos tikslai: 

 

o Plėtoti ir kurti vaiko ugdymąsi skatinančią 

aplinką. 

o Užtikrinti gyvybingą, artimą ir aktyvų 

bendradarbiavimą tarp vaikų, pedagogų ir tėvų, 

socialinių partnerių. 

 

 



SVEIKATINIMO VEIKLOS 
o Lopšelis-darželis nuo 2002 metų įtrauktas į 

Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. 

Dirbame pagal susikurtą sveikatos stiprinimo 

programą ,,Sveikas vaikas – mūsų džiaugsmas“.  

o Priklausome respublikinei ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijai ,,Sveikatos želmenėliai“.  

o Įstaigoje sveikatinimo idėjas bei veiklą 

organizuoja sveikatos stiprinimo komanda.  

o Taigi jau daug metų prioritetinė darželio veikla – 

sveikos gyvensenos įgūdžių bei įpročių diegimas, 

tad efektyvinami esami ir ieškoma naujų vaikų 

sveikatos stiprinimo būdų bei metodų. 

 





Sveikatinimo idėjas skatiname įsitraukdami į 

įvairius respublikinius renginius, akcijas 

 Akcija ,,Mankštink kojas, kvėpuok švaresniu oru“ 

 Nacionalinis renginys ,,Sveikatą stiprinančių 
mokyklų banga per Lietuvą“ 

 Akcija ,,Sveikatingumo pertraukų savaitė“ 

 Tarptautinis mokinių, mokytojų ir visuomenės 
sveikatos specialistų konkursas ,,Sveikuolių 
sveikuoliai“ 

 Konkursas ,,Švarių rankų šokis 14“, ,,Švarių rankų 
šokis 15“ 

 Masinis bėgimas ,,Aš bėgu – 2014“, ,,Aš bėgu – 
2015”, ,,Aš bėgu – 2016” 

 Diena be automobilio ir kt. 



UGDYMAS 

o Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupėse ugdymas 

organizuojamas pagal atnaujintą  ikimokyklinio ugdymo programą 
,,Pažinimo takeliu“. 

o Priešmokyklinėje grupėje ugdymas vyksta pagal ,,Priešmokyklinio 
ugdymo bendrąją programą”. 

o Integruojamos ,,Universaliosios sveikatos ugdymo bei rengimo 
šeimai ir lytiškumo ugdymo programos“. 

o Visos įstaigos grupės dirba pagal ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų 
saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programą“. 

o Priešmokyklinėje grupėje integruota  tarptautinė vaikų socialinių 
įgūdžių ugdymo programa  ,,Zipio draugai“. 

o Integruota ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo prevencijos programa“. 

o Grupėse dirbama pagal sveikatos stiprinimo programą ,,Sveikas 
vaikas – mūsų džiaugsmas“. 

o Į ugdymo procesą integruojama etninės kultūros veiklos programa. 

 



NAUJOS EDUKACINĖS ERDVĖS 

 ,,ATRADIMŲ 

KAMBARĖLIS” 

 ,,KŪRYBINĖS 

DIRBTUVĖLĖS” 
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Gaisrinėje, vaistinėje, parduotuvėje, IĮ ,,Medynas” 



Pas juodosios keramikos meistrus R. ir V. Mataičius, po Gruzdžių 

miestelį,  pas odontologę 



,,Šokoladinėje”, Telšių žvėrinčiuje, ant Šatrijos kalno, AB 

,,Verbūnų duona” 



Dalyvaujame rajono, respublikiniuose 

renginiuose, akcijose 

 • Šiaulių r. vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų 

konkursas ,,Jurja“ 

• Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas 

,,Tramtatulis“ 

• Šiaulių r. mažosios dainos festivalis ,,Ant vaivorykštės sparnų“ 

• Šiaulių r. ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančių 

mokyklų ugdytinių piešinių paroda bei eilėraščių konkursas ,,Tu 

pati gražiausia, mano Lietuva” 



• Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir 

pedagogų kūrybinių darbų konkursas-paroda ,,Sveikinsiu 

mamytę“ 

•  Respublikiniai vaikų piešinių konkursai ,,Iš knygelės –į širdelę 

2016”, ,,Darželis – mano antrieji namai” 

• Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

projektas-konkursas ,,Žiemos magija“ 

•  Respublikiniai ikimokyklinio amžiaus vaikų literatūriniai 

kūrybiniai projektai ,,Kaip zebras Zimbardas pievoje pasaką 

surado“, ,,Spalvoti Jalmaro kibirėliai“ 

 



• Respublikinis pleneras ,,Sniego karalystė 2016”  

• Aplinkosauginis projektas ,,Mes rūšiuojam“ 

• Ekologinis projektas  ,,Mano žalioji palangė” 

• Respublikinė kūrybinių darbų fotografijų paroda ,,Velykos 

kitaip” 

• Visuotinė pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija” 

• Tarptautinė tolerancijos diena 

• Pilietinė iniciatyva ,,Gyvasis tautos žiedas” 

• Veiksmo savaitė ,,Be patyčių” 

• Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 

• Respublikinis ekologinis projektas ,,Žemė mano delnuose” 

 

 

 



Atvirų durų dienos 



,,Tėvų mokyklėlė” 



Ugdymo sėkmę lemia aktyvi trišalė partnerystė: vaikų, tėvų ir 

pedagogų. Mes puoselėjame sveikus, pagarbius santykius tarp 

kartų. Abipusė parama ir pagalba mums labai svarbi ir yra 

sėkmingo vaikų ugdymo sąlyga. Tai skatina mus atsinaujinti, 

tobulėti, atskleisti savo stipriąsias puses ir dirbti iš širdies į širdį. 

Tokia lopšelio-darželio filosofija. 

 


