
2016-2017 MOKSLO METŲ UGDYTINIŲ LAIMĖJIMAI, PASIEKIMAI  
 

PIEŠINIŲ, KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAI, PARODOS 

1. Respublikinis atviruko ir plakato konkursas „Kovo – 11-oji“. Grupės: „Varpelis“, „Žibutė“ 

2. Klaipėdos miesto tarybos narės Lilijos Petraitienės konkursas „Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią 

Klaipėdą“. Dalyvavo grupės: „Varpelis“, „Saulutė“, „Ramunė“, „Pienė“, „Žibutė“, „Bitutė“, „Boružėlė“.     

Nominacija „Gražiausi iš gražiausių“ apdovanoti: Ieva Dvarionaitė, „Bitučių" grupė, Darija 

Maslova, „Žibučių" grupė, Taisija Klesčionok, „Saulutės" grupė, Goda – Emanuelė Slavinskė, „Varpelio" 

grupė; 

Už originalumą įvertintas Tėjos Kaulitzky, Auksės Simonaitytės ir Justinos Kupšytės, „Dobiliukų" grupės 

kolektyvinis darbas. 

Paskatinimo prizu apdovanota Ana Gavrilenko, „Žibučių" grupė. 

Visiems likusiems Klaipėdos lopšelis –darželis „Linelis“ vaikučiams išdalintos atminimo dovanėlės. 

3. Klaipėdos miesto Pedagogų švietimo ir kultūros centro ikimokyklinių įstaigų vaikų piešinių konkursas 

„Saulutė ritasi per dangų“. Grupės „Varpelis“, „Saulutė“, „Ramunė“, „Pienė“, „Žibutė“, „Boružėlė“, „Bitutė“.  

4. Klaipėdos miesto „Emsi“ degalinės piešinių konkursas „Tu mano mamyte“. Grupės „Varpelis“, „Saulutė“, 

„Ramunė“, „Pienė“, „Žibutė“, „Boružėlė“, „Bitutė“. 

5. Klaipėdos miesto lopšelis-darželis „Linelis“ piešinių – erdvinių darbų konkursas „Lėlė“. Grupės „Varpelis“, 

„Saulutė“, „Ramunė“, „Pienė“, „Žibutė“, „Boružėlė“, „Bitutė“. 

6. Respublikinė piešinių paroda „Spalvų dėlionė“, Grupė „Saulėgrąža“. 

7. Piešinių konkursas „Nupiešk geriausią savo draugą". Grupės „Dobiliukas“, „Varpelis“. 

8. UAB „SKINIJA“ konkursas „Nupiešk sau kojinytes“. Grupės „Bitutė“, „Dobiliukas“.  

  

KITI KONKURSAI 

1. Respublikinis ekologinis konkursas ,,Mano žalioj palangė“.  Grupės „Gėlytė“, „Saulutė“, „Ramunė“, 

„Pienė“, „Žibutė“, „Saulėgrąža“, „Bitutė“, „Drugelis“, „Dobiliukas“  

2. Lietuvos mažųjų žaidynės „Mažųjų olimpiada“ I etapas. Grupės „Žibutė“,  „Bitutė“ II vieta. 

3. Naisių vasaros organizuojamas Respublikinis konkursas „Didysis margutis“. Grupė „Bitutė“ 

4. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų nuotraukų paroda „Su mamyte ir tėveliu 

pasportuot labai smagu“. Grupė „Pienė“. 

 

AKCIJOS 

1. Akcija „Nereikalingų pirštinių rinkimas“ papildant Klaipėdos Valstybinio Teatro spektaklio „Pasaka be 

pavadinimo“ dekoracijas. Grupės „Bitutė“, „Saulutė“. 

2. Klaipėdos miesto akcija „Mūsų mažieji draugai“ Grupės „Bitutė“, „Saulėgrąža“, „Varpelis“.  

3. L.-d „Rūta“ organizuota akcija „Kojinytės mažiausiam klaipėdiečiui“. Grupė „Dobiliukas“.  



4. L.-d „Rūta“ organizuotas vaikų bėgimas „Dovanokime šypseną“, skirtas „Vilties“ bėgimo palaikymui. 

Grupė „Bitutė“. 

  

ŠVENTĖS, KONCERTAI, FESTIVALIAI 

1. Vaikų kūrybos festivalis „Velykų džiaugsmas-2017". Grupė „ Dobiliukas“ Gabrielė Karpičiūtė. 

2. Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų sveikatos ir sporto šventė „Auskim vaikai žaidimus“. Grupė 

„Varpelis“. 

3. Šventinis koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti „Po Klaipėdą mažais 

žingsneliais“. Grupė „Bitutė“. 

4. Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų tradicinis vaikų kūrybinės raiškos festivalis „Pasakų šalyje“ 

miuziklas „Pradingusių pasakų beieškant“. Muzikinė-choreografinė kompozicija „Vilkas ir septyni ožiukai“. 

Grupės „Žibutė“, „Saulutė“.    

  

PROJEKTAI 

1. Miesto projektas „Muzikos mozaika“: „Vasaros mozaika“ vyko L.-d. „Linelis“, „Rudens mozaika“ vyko 

L.-d. „Vyturėlis“, „Žiemos mozaika“ vyko L.-d. „Ąžuoliukas“, „Pavasario mozaika“ vyko L.-d. „Dobiliukas“. 

Dalyviai: grupė „Bitutė“. 

2. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus etninės kultūros projektas „Sunkus darbelis – 

gardus kąsnelis“, Alytaus m. l/d.  ,,Du gaideliai“ Grupės: „Varpelis“, „Gėlytė“. 

 


