
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ NUMATOMA VEIKLA  2022 LIEPOS MĖNESĮ 

Eil

. 

Nr. 

Data Vaikų grupė Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

1 
2021-11-03 

–2024-08-30 

Visoms 

grupėms 

Korupcijos prevencija 

įstaigoje: mokymai 

Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų 

tarnybos sukurtoje 

antikorupcinio 

švietimo e. mokymo 

platformoje 

https://emokymai.stt.lt/  

https://emokymai.stt.lt/  A. Gedrimienė Darbuotojai 

Platforma gali naudotis visi 

norintys, joje teikiama teorinė 

medžiaga su praktiniais 

pavyzdžiais ir aktualia 

statistine medžiaga. 

Pirminiame etape bus galima 

susipažinti su antikorupcinės 

aplinkos kūrimui svarbiomis 

temomis (korupcijos 

samprata, interesų konfliktai, 

dovanų politika, pranešėjų 

apsauga ir kt.). Išklausius 

mokymų temas ir sėkmingai 

išsprendus testus yra 

suteikiamas sertifikatas. 

https://emokymai.stt.lt/
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. 
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2 
2020-02-11 

–2024-02-01 

Visoms 

grupėms 

Klaipėdos lopšelio-

darželio „Giliukas“ 

sveikatos stiprinimo 

programa „Augu 

sveikas ir saugus“ 

2020–2024 metams  

Pagal poreikį A. Gedrimienė  

Grupių vaikai, 

pedagogai, 

bendruomenė 

Direktoriaus įsakymas 2020 

m. vasario 11 d. Nr. V-10 

"Dėl Klaipėdos lopšelio-

darželio „Giliukas“ sveikatos 

stiprinimo veiklos 

organizavimo grupę" nariai: 

L. Vaitkienė, A. Gedrimienė, 

R. Jefimova, R. Žilinskienė, 

N. Medvedeva, I. Kasputytė, 

L. Patkaukienė I. 

Mačiulaitienė, A. Malyševa, 

V. Vilkienė, I. Butkienė, L. 

Laurinaitienė, V. Reikertienė 

3 
2022-04-25 

–2022-12-31 

Visoms 

grupėms 

Tarptautinis virtualus 

piešinių konkursas 

„Šiuolaikinė madona“ 

Interneto svetainė: 

https://www.kvlc.lt/ren

giniai/ivyke-

renginiai/konkursas-

siuolaikine-

madona/2022-2/ 

Neformaliojo 

(papildomojo) ugdymo 

mokytoja A. 

Bartkuvienė. 

Priešmokyklinių 

"Pelėdžiukų" ir 

"Boružėlių" 

grupių 5 

ugdytiniai. 

„Šiuolaikinė madona“ – tai 

motinystės simbolis, 

atspindintis šią amžinąją 

vertybę,  

4 
2022-01-10 

–2022-12-31 

"Varpelių" 

ikimokyklinio 

ugdymo 

grupė 

Integruojama 

socialinių emocinių 

įgūdžių ugdymo 

programa KIMOCHIS 

"Varpelių" gr. 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja D. 

Krasnopiorova 

"Varpelių" gr. 

ugdytiniai, 

tėveliai 

Programos tikslas - išmokti 

valdyti ir išreikšti jausmus 

pozytiviu būdu. 

https://www.kvlc.lt/renginiai/ivyke-renginiai/konkursas-siuolaikine-madona/2022-2/
https://www.kvlc.lt/renginiai/ivyke-renginiai/konkursas-siuolaikine-madona/2022-2/
https://www.kvlc.lt/renginiai/ivyke-renginiai/konkursas-siuolaikine-madona/2022-2/
https://www.kvlc.lt/renginiai/ivyke-renginiai/konkursas-siuolaikine-madona/2022-2/
https://www.kvlc.lt/renginiai/ivyke-renginiai/konkursas-siuolaikine-madona/2022-2/
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5 
2022-01-01 

–2022-12-31 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos tęstinio 

projekto "Judėkime 

kartu" 2022 m. 

numatyta veikla 

"Mobiliausia grupė" 

Klaipėdos lopštelio-

darželio "Giliukas" 

lauko teritorija bei 

miškas. 

R. Djakova 

N. Medvedeva, 

J. Kuvšinova, 

R. Djakova 

Prašome kiekvieną grupę 

dalintis nuotraukomis metų 

bėgyje (siųsti R. Djakovai su 

prierašu "Mobiliausia 

grupė"), bei į grupės arba 

asmeninį telefoną parsisiųsti 

programėlę "Map my Walk", 

kuri padės geriau sekti 

judėjimo rezultatus (nueitų 

atstumų dydį, stebėti nueitą 

trajektoriją žemėlapyje). 

6 
2022-01-01 

–2022-12-31 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos tęstinio 

projekto "Judėkime 

kartu" 2022 m. 

numatyta veikla 

"Sportuojame 

gamtoje" 

Klaipėdos lopštelio-

darželio "Giliukas" 

lauko teritorija bei 

miškas. 

R. Djakova 

N. Medvedeva, 

J. Kuvšinova, 

R. Djakova 

Prašome metų bėgyje dalintis 

akimirkomis, kaip sportuojate 

gamtoje (medžiagą siųsti R. 

Djakovai su prierašu 

"Sportuojame gamtoje"). 
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7 
2022-02-04 

–2022-12-15 

Visoms 

grupėms 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centro organizuojamas 

tęstinis sveikatos 

ugdymo projektas 

„Sveikata visus metus 

2022“  

Tikslas – padėti 

vaikams įgyti bendrą 

sveikatos suvokimą, 

išsiugdyti sveikatai 

naudingus gebėjimus, 

įpročius bei nuostatas, 

atsakomybę už savo ir 

kitų sveikatą, 

paskatinti juos rinktis 

sveiką gyvenimo būdą  

Virtuali erdvė - 

www.ssus.lt. 
Pedagogai 

Grupių vaikai, 

pedagogai 

Įrašykite atstovaujamos 

įstaigos pavadinimą: 

Klaipėdos lopšelio-darželio 

"Giliukas" komanda - 

„JŪROS VĖJO VAIKAI“ 

Darbus ir pateiktis siųsti iki 

gegužės 1 d.: LMNŠC 

Sveikatos ir saugos ugdymo 

skyriui Irena Pečiulienė, tel. 

(8 5) 2766775, el. paštas 

irena.peciuliene@lmnsc.lt. 

Papildoma informacija 

teikiama : 

Pateikdami darbus dalyviai 

visam autorių teisių apsaugos 

laikotarpiui neatlygintinai 

suteikia organizatoriams 

neišimtines teises atgaminti, 

išleisti, viešai skelbti, platinti 

pateiktas idėjas  

ir publikuoti www.ssus.lt.  

8 
2022-05-04 

–2022-10-15 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos darbo grupės 

organizuojamas 

respublikinis 

Socialinio tinklo 

Facebook uždara grupė 

„Lauko erdvių, veiklų 

Iniciatorius A. 

Gedrimienė, 

koordinatoriai – 

Klaipėdos 

lopšelio-

darželio 

I etapas: idėjų, veiklų 

fotonuotraukos keliamos į 

socialinio tinklo Facebook 

http://www.ssus.lt/
mailto:irena.peciuliene@lmnsc.lt
http://www.ssus.lt/
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ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytinių, 

mokytojų, tėvų 

(globėjų) virtualus 

kūrybinis projektas 

„Lauko erdvių 

įvairovė ir priemonės 

– vaiko sėkmingos 

patyriminės veiklos 

garantas“  

įvairovė“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos: D. 

Krasnopiorova, G. 

Urbikaitė-Popova el. p.: 

projektai@klaipedosgili

ukas.lt  

"Giliukas" 

pedagogai ir 

respublikos 

ikimokyklinės 

ugdymo įstaigos 

uždarą grupę „Lauko erdvių, 

veiklų įvairovė“ iki 2022 m. 

spalio 15 d. 

II etapas: nuo 2022 m. spalio 

15 d. idėjos, veiklų 

fotonuotraukos įkeltos į 

socialinio tinklo Facebook 

uždarą grupę „Lauko erdvių, 

veiklų įvairovė“ tampa 

prieinamos visiems 

vartotojams 

9 
2021-10-01 

–2022-08-31 

Visoms 

grupėms 

Nemokama nuotolinių 

mokymų programa 

„Patyčių prevencija ir 

intervencija“ 

Nuotoliniai mokymai 

vyksta prisijungus prie 

portalo 

reaguok.vma.lm.lt 

Pedagogai, švietimo 

pagalbos specialistai 

Pedagogai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Pedagogai ir švietimo 

pagalbos specialistai įvykdę 

nuotolinių mokymų kursą 

gauna Pedagogų 

kompetencijų tobulinimo ir 

plėtros centro pažymėjimą 

apie įgytas kompetencijas. 

10 
2022-07-01 

–2022-07-29 

Visoms 

grupėms 
Palapinių miestas Įstaigos teritorija 

Vita Celiščeva, Jelena 

Kuvšinova 

Visų grupių 

mokytojos, 

auklėtiniai, 

tėvai. 

Kiekvienos grupės tėveliai 

bei mokytojos atneš bei 

pastatys vaikams palapines 

vaikų žaidimams bei 

veikloms lauke. 

http://reaguok.vma.lm.lt/
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11 
2022-05-23 

–2022-07-29 

"Bitučių" 

ikimokyklinio 

ugdymo 

grupė 

Vasaros ekskursijos su 

"Bitučių" grupe į 

mišką, prie jūros, 

sveikatos takais 

Girulių miškas, 

Baltijos jūros 

paplūdimiai, Girulių 

sveikatos takai 

Grupių mokytojos 

"Bitučių" 

grupės 

mokytojai, 

ugdytiniai ir jų 

tėveliai 

Renginio programa visai 

vasarai ir visų tėvų sutikimai 

pas administratorę. 

12 
2022-07-

11 13:30 

Visoms 

grupėms -T 
Pedagogų susirinkimas 

Vaikų saugaus eismo 

ugdymo kabinetas 
A. Gedrimienė Pedagogai 

Darbotvarkė: 1. Susitikimas 

su vadovu pradėsiančiu dirbti 

įstaigoje nuo 2022 m. rugsėjo 

1 d. 2. Einamieji klausimai 

13 
2022-07-

05 15:30 

Visoms 

grupėms 

Kvalifikacijos 

tobulinimo paskaita 

"Psichologo įžvalgos 

tėvams ir pedagogams, 

siekiant sėkmingos 

vaiko adaptacijos 

ugdymo įstaigoje", 

lektorė Klaipėdos 

pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

psichologė Žaneta 

Simutytė-Jogminienė 

Muzikos salėje A. Gedrimienė 

Naujai 

pradėsiančių 

lankyti nuo 

2022 m. rugsėjo 

1 d. vaikų tėvai 
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14 
2022-07-

04 13:30 

Visoms 

grupėms -T 
Pedagogų susirinkimas 

Vaikų saugaus eismo 

ugdymo kabinetas 
A. Gedrimienė Pedagogai 

Darbotvarkė: 1. Pedagogų 

darbo organizavimas nuo 

rugsėjo mėn. 2. Sėkmės 

istorijos ir "Palapinių" 

miestelio idėjos plėtojimo 

galimybės. 3. Einamieji 

klausimai 

 


