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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“  

    NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ, PREVENCINIŲ  PROGRAMŲ IR 

PROJEKTINĖS VEIKLOS SĄRAŠAS 

 

2018-2019 MOKSLO METAI 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Trukmė, 

statusas 

Pristatymas  

 

Koordinatori

us 

Dalyviai,  

atsakingi 

vykdytojai 

1. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS 

1.1. Klaipėdos 

lopšelio-darželio 

,,Linelis“ 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

sveikos 

gyvensenos 

ugdymo programa 

„Augu sveikas ir 

laimingas“ 

Ilgalaikis, 

institucinis, 

nuo 2014 m. 

Ugdyti teigiamą 

vaiko nuostatą į 

sveikatą ir ją 

stiprinančius 

veiksnius, formuoti 

sveikos gyvensenos 

įpročius    

Direktorė  

V. Kaikarienė,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Visų grupių 

ugdytiniai, 

neformaliojo 

švietimo (kūno 

kultūros) 

mokytoja  

N. Kiseliovienė 

1.2. Klaipėdos 

lopšelio-darželio 

,,Linelis“ 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

fizinio aktyvumo 

optimizavimo 

programa 

„Judėkime 

drauge“ 

Ilgalaikis, 

institucinis, 

nuo 2014 m. 

Tenkinti fiziologinį 

vaiko poreikį 

judėti, skatinti jį 

pažinti ir plėtoti 

savo fizines ir 

psichines galias, 

ugdytis aktyvios 

gyvensenos 

įgūdžius   

Direktorė  

V.Kaikarienė,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Visų grupių 

ugdytiniai, 

neformaliojo 

švietimo (kūno 

kultūros) 

mokytoja 

N.Kiseliovienė 

1.3. Klaipėdos 

lopšelio-darželio 

,,Linelis“ 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

meninio  ugdymo 

(dailės) programa 

„Mažasis kūrėjas“ 

Ilgalaikis, 

institucinis, 

nuo 2014 m. 

Skatinti vaikus 

kurti, ugdyti 

individualų požiūrį 

į meną ir jo raišką  

Direktorė  

V. Kaikarienė,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Visų grupių 

ugdytiniai, 

neformaliojo 

švietimo (dailės) 

mokytoja  

2. PREVENCINĖS PROGRAMOS 

2.1.  ,,Zipio draugai” Ilgalaikis, 

tarptautinis, 

nuo 2007 m. 

Prevencinė 

programa: 

socialinių ir 

emocinių įgūdžių 

ugdymas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių „Bitutė“, 

„Žibutė“ vaikai, 

jų tėvai,  

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

L.Rimkienė, 



I.Žukovskaja 

2.2. „Be patyčių“  Trumpalaikis, 

šalies 

Smurto ir patyčių 

prevencija. 

Mokymas(is) 

spręsti problemines 

situacijas, neleisti 

joms atsirasti.  

Prievartos 

prevencija 

(nepažįstami 

žmonės, smurtas, 

grasinimai, 

patyčios  ir kt.) 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių Bitutė“, 

„Žibutė“ vaikai, 

jų tėvai, 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos  

L. Rimkienė, 

I.Žukovskaja, 

D. Milkevičienė, 

I. Vojušina 

2.3. „Tolerancijos 

savaitė“ 

Trumpalaikis, 

šalies 

Tolerancijos 

mokymasis: 

pavyzdžių 

istorijoje, situacijų 

gyvenime 

aptarimas, 

vertinimas   

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių Bitutė“, 

„Žibutė“ vaikai, 

jų tėvai, 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

L.Rimkienė, 

I.Žukovskaja, 

D. Milkevičienė, 

I. Vojušina 

2.4.  Psichoaktyviųjų 

medžiagų 

vartojimo 

prevencija  

Ilgalaikis Įtraukusis 

ugdymas. Psichiką 

veikiančių 

medžiagų (vaistai, 

buitinė chemija, 

tabakas, alkoholis) 

vartojimo 

prevencija  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Visų grupių 

ugdytiniai, jų 

tėvai, mokytojos 

2.5. Civilinė 

(žmogaus) sauga  

Ilgalaikis Įtraukusis 

ugdymas. 

Traumų (saugus 

elgesys namuose, 

kieme, gatvėje, prie 

vandens, ant ledo, 

elgesys su ugnimi 

ir kt.) prevencija; 

Ligų (sveikatos 

saugojimas, kūno 

pažinimas, fizinis 

aktyvumas ir kt.) 

prevencija. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Visų grupių 

ugdytiniai, 

mokytojos 

2.6. Korupcijos 

prevencija 

Trumpalaikis, 

šalies 

Įtraukusis 

ugdymas. 

Korupcijos 

prevencija: suteikti 

vaikams žinių apie 

korupciją, ugdyti 

įgūdžius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių „Bitutė“, 

„Žibutė“ vaikai, 

jų tėvai,  

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

L.Rimkienė, 



leidžiančius 

atpažinti korupciją, 

vengti rizikingų 

situacijų bei priimti 

teisingus 

sprendimus 

I.Žukovskaja, 

D. Milkevičienė, 

I. Vojušina 

3. PROJEKTINĖ VEIKLA (PROJEKTAI, KONKURSAI, KITOS PROGRAMOS) 

3.1. Vaisių vartojimo 

skatinimas 

mokyklose 

Ilgalaikis, 

tarptautinis 

projektas 

Vaisių vartojimas, 

sveikos mitybos 

įpročių gilinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė  

Grupių 

ugdytiniai, 

mokytojos 

3.2. ES pieno tiekimo 

mokykloms 

programa “Pienas 

vaikams” 

Ilgalaikis, 

tarptautinis 

projektas 

Pieno vartojimas, 

sveikos mitybos 

įpročių gilinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Grupių 

ugdytiniai,  

mokytojos 

3.3. „Mes rūšiuojam“ Ilgalaikis, 

šalies 

projektas 

 

Ekologinis 

ugdymas. 

Panaudotų 

nešiojamų baterijų 

(galvaninių 

elementų), 

nebenaudojamos 

elektroninės 

įrangos surinkimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja  

L.Vitkauskienė 

Įstaigos 

bendruomenė 

3.4. 

 

Europos Judumo 

savaitė 

Trumpalaikis,  

tarptautinis 

projektas 

Fizinis aktyvumas. 

judėjimo 

skatinimas 

patraukliomis 

formomis – žaisti 

įvairius žaidimus, 

estafetes, 

panaudojant 

įvairias priemones 

salėje, lauke, 

gamtoje 

Neformaliojo 

švietimo (kūno 

kultūros) 

mokytoja  

N.Kiseliovienė 

Visų grupių 

ugdytiniai, jų 

tėvai, mokytojos 

3.5. Projekto „Augu 

skaitydamas“ 

programa 

„Skaitantis vaikų 

darželis“  

Ilgalaikis, 

šalies 

projektas 

Knygų skaitymas, 

susitikimai su 

rašytojais, vaikų 

skatinimas pamilti 

knygą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

 

 

Įstaigos 

bendruomenė, 

mokytojos  

M.Šmyriova,  

O. Būtienė   

3.6. „Mano žalioji 

palangė” 

Trumpalaikis, 

šalies 

konkursas 

Ekologinis 

ugdymas. 

Supažindinimas su 

sėklomis, 

dirvožemio 

paruošimas daigų 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

 

Bendruomenė, 

mokytojos  



auginimui  

3.7. „Sveikatiada“  Ilgalaikis, 

šalies 

projektas 

„Sveikatiados“ 

veiklų 

organizavimas ir 

įgyvendinimas 

įstaigoje mokslo 

metų eigoje. 

Sveikos mitybos ir 

fizinio aktyvumo 

skatinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

neformaliojo 

švietimo (kūno 

kultūros) 

mokytoja 

N.Kiseliovienė 

Ugdytiniai, jų 

tėvai, mokytojos  

 

3.8. „Olimpinė karta“ 

(organizuojami 

konkursai 

vaikams, 

finansuojami 

ikimokyklinių 

įstaigų projektai 

(olimpinės 

dienos, savaitės 

renginiai, 

žaidynės ir kt.) 

Ilgalaikis, 

šalies 

projektas 

Olimpinio švietimo 

integravimas į 

bendrojo ugdymo 

turinį. 

Susipažinimas su 

vis kita olimpinio 

sąjūdžio sritimi. 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

bendruomenių 

stiprinimas, 

aktyvumo 

skatinimas  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

neformaliojo 

švietimo (kūno 

kultūros) 

mokytoja 

N.Kiseliovienė 

Visų grupių 

ugdytiniai, jų 

tėvai, mokytojos 

3.9. „100 vilties 

miesto darbų 

Lietuvai“ 

Ilgalaikis, 

miesto 

projektas 

Paminėti 

valstybingumo 

šimtmetį, ugdyti 

pilietinę 

atsakomybę. 

Atliktais gerais 

darbais, 

iniciatyvomis 

skleisti Klaipėdos, 

kaip „Vilties 

miesto“ idėją. 

Direktorė 

V.Kaikarienė,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

interjero 

kūrybinė grupė 

Įstaigos 

bendruomenė, 

mokytojos 

L.Rimkienė, 

D.Milkevičienė, 

L.Nagienė, 

D.Savickienė, 

I. Rybakova 

3.10. „Kalba ne kliūtis 

veikti kartu“  

Ilgalaikis, 

institucinis 

projektas, 

nuo 2014 m. 

Padeda ugdyti 

skirtingų kultūrų 

vaikų socialinius ir 

komunikacinius 

gebėjimus  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

 

 

Grupių „Bitutė“, 

„Žibutė“ vaikai, 

jų tėvai, 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

L.Rimkienė, 

I.Žukovskaja, 

D. Milkevičienė, 

I. Vojušina 

3.11. „Sveikam būti –

šaunu!” 

integruotas į 

eTwinning 

projektą „Sport 

Challenge“ 

Ilgalaikis, 

institucinis, 

tęstinis 

projektas, 

nuo 2016 m. 

Sveikos 

gyvensenos 

ugdymas: suteikti 

vaikams žinių apie 

sveikatą ir jos 

saugojimą, 

formuoti sveikos 

gyvensenos 

Direktorė 

V.Kaikarienė,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Neformaliojo 

švietimo (kūno 

k.) mokytoja 

Įstaigos 

bendruomenė, 

socialiniai 

partneriai 



įgūdžius, stiprinti, 

grūdinti savo 

organizmą. 

N.Kiseliovienė

, Vaikų 

sveikatos 

ugdymo 

kūrybinė grupė 

3.12. „Papuoškime 

lopšelį-darželį 

gėlių žiedais“  

Trumpalaikis, 

institucinis 

projektas 

Gamtosauginis 

ugdymas.  

Praktinė veikla 

puošiant aplinką 

Direktoriaus  

pavaduotoja  

L.Vitkauskienė 

Įstaigos 

bendruomenė 

3.13. „Ilgas duonelės 

kelias“ 

Trumpalaikis, 

institucinis, 

tęstinis 

projektas 

Lietuvių liaudies 

papročių ugdymas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įstaigos 

bendruomenė; 

grupės „Varpelis“ 

mokytojos 

I.Urusovienė,  

I. Blažaitienė 

3.14. „Piešiame ir 

dainuojame  

kalbą“ 

Ilgalaikis, 

institucinis, 

tarptautinis 

projektas 

Kalbos ir 

komunikacijos 

ugdymas. Meninis 

ugdymas. 

Multikultūriniai 

mainai 

Direktorė 

V.Kaikarienė, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Neformaliojo 

švietimo (dailės) 

mokytoja  

V. Radavičiūtė, 

Meninio ugdymo 

mokytoja  

G. Novickaja, 

Logopedė  

S. Birienė, 

ugdytiniai, 

mokytojai 

 

 

PRITARTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Linelis“ 

Mokytojų tarybos posėdyje  
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