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Seimas yra priėmęs keturiolika nutarimų  2022 metams, iš jų: 

Seimo nutarimą Nr. XIV-314 „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais"; 

Seimo nutarimą Nr. XIV-307 „Dėl 2022 metų paskelbimo Gyvūnų gerovės metais"; 

Seimo nutarimą Nr. XIV-305 „Dėl 2022 metų paskelbimo Lietuvos Valstybės Konstitucijos metais"; 

Seimo nutarimą Nr. XIV-303 „Dėl 2022 metų paskelbimo Ievos Simonaitytės metais". 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee408c30b70111eb8371ea260d59d64b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60ff1e60b6ff11eb8371ea260d59d64b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/171ae8c0b6fe11eb8371ea260d59d64b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64ed3360b6fd11eb8371ea260d59d64b


Senovės tradicijų puoselėjimas padeda nepamiršti savo tautos šaknų. Didėjantis atotrūkis tarp  šiuolaikinio žmogaus 

gyvenimo ir senųjų tradicijų savaime mus verčia ieškoti vis kitų būdų, kaip įdomiai, patraukliai šiuolaikiniam vaikui  perteikti 

etnines žinias. 

2022 metais sukanka 100 metų, kai Steigiamasis Seimas parengė ir 1922 m. rugpjūčio 1 d. priėmė Lietuvos Valstybės 

Konstituciją. Todėl 2021-2022 m. m. didelį dėmesį skirsime teisingumo, lygybės, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, 

susipažinimu su pagrindiniu LR įstatymu – Konstitucija, tautos simboliams: vėliavai, herbui, kalbai. 

Taip pat LR seimas paskelbė 2022 metus Gyvūnų gerovės metais. Lietuva pasirašė Europos konvenciją dėl namuose 

laikomų gyvūnų apsaugos ir, kad pastaraisiais metais buvo atskleista daug žiauraus elgesio su gyvūnais atvejų, vykdysime 

priemones, kurios vaikams suteiks žinių apie gyvūnų gerovės svarbą ir skatins kurti Lietuvoje gyvūnų gerovei palankią aplinką. 

Susitelkiant ir prisidedant prie COVID – 19 iššūkio įveikimo, 2022 metais - savanorystės metais, motyvuosime lopšelio- 

darželio bendruomenę, kuo plačiau dalyvauti savanoriškoje veikloje. Sieksime ugdyti atsakomybės jausmą, kuri turės didelę 

teigiamą įtaką vaikų ir pedagogų fizinei ir psichinei sveikatai, lavins asmeninius įgūdžius, skatins socializaciją bei savirealizaciją, 

taps patirtimi ateičiai. 

Skirsime dėmesio Ievai Simonaitytei – rašytojai, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjai atminti. I. Simonaitytė laikoma 

žymiausia Klaipėdos krašto gyvenimo vaizduotoja lietuvių prozoje. Supažindinsime vaikus su rašytojos kūrybiniu keliu. 

Visas sveikatingumo priemones skirsime Lietuvos krepšinio sostinei, mūsų gimtajam miestui Kaunui, kuris 2022 m. taps ir 

Europos kultūros sostine! 

 

 

 



Tikslas: Ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tautiškumą, pilietiškumą, puoselėti lietuvių liaudies tradicijas, skatinti 

didžiuotis savo šeima, domėtis Kauno, Lietuvos istorija, Konstitucija, kaip pagrindiniu šalies dokumentu, ugdyti pagarbą gimtajam kraštui; Skatinti 

darželio bendruomenę kuo plačiau dalyvauti savanoriškoje, tarpinstitucinėje veikloje, tinklaveikoje su kitomis miesto ir šalies ugdymo įstaigomis; 

Ugdyti psichinę ir fizinę įstaigos vaikų – tėvų – darbuotojų sveikatą, didelį dėmesį skirti ir išryškinant fizinio aktyvumo naudą sveikatai; Skatinti 

bendruomenę aktyviai judėti, žaisti, gebėti tai daryti saugiai, bendruomeniškai; Ugdyti vaikų kalbos kultūrą, turtinti žodyną, skaitymo, pasakojimo, 

klausymo įgūdžius. Mylėti ir globoti augintinius, ugdyti vaikų atsakomybę, empatiją. 

 

Data Priemonės Vieta Atsakingi Socialiniai 

partneriai, 

savanoriai 

Laukiami rezultatai 

Rugsėjis STEAM ugdymas. Respublikinė paroda 

,,Gražiausias žiedas mokytojai“  

Klaipėdos l/d 

,,Ažuoliukas“ 

Jurgita, 

Audronė,  

 

Tėvai  Ugdyti gamtos grožio suvokimą, 

suteikti vaikams meninę – 

kūrybinę laisvę. 

Spalis Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų etnokultūros projektas ,,Pažink 

tautos lobyną“. Etnokultūrinis projektas – ganau 

ganau aveles, skirtas pasaulinei Gyvūnijos dienai 

Svečiuose savanoris - veterinarijos gydytojas L. 

Skinulis. 

Grupė 

,,Aušrinė“ 

 

Virginija, Aušra Kauno l/d 

,,Rokutis“ 

Stiprins vaikų pažintinius, 

meninius, kūrybiškos saviraiškos 

gebėjimus. 

Lapkritis  Akcija įstaigos bendruomenei, pagal tarptautinio 

istorinio teisingumo komisijos skelbiamą akciją, 

tolerancijos dienai paminėti. 

 

Įstaigos 

edukacinės 

erdvės 

Rasa, darbo 

grupė 

 Ugdys toleranciją ir pagarbą 

universalioms žmogiškoms 

vertybėms. Prisidės prie 

palankaus mikroklimato kūrimo. 

Akcija ,,Tolerancijos takelis“, skirtas tarptautinei 

tolerancijos dienai. Piešimas ant akmenėlių. 

 

 

Kiemo 

teritorija. 

Paparčio 

pradinė 

mokykla. 

Aušra, Virginija,  

Vaikai – tėvai – 

pedagogai 

 Įgis žinių apie draugystės 

sampratą, toleranciją, stiprins 

pasitikėjimą savimi bei aplinka, 

ugdys kūrybiškumą. 

Gruodis 

 

Adventiniai renginiai šeimai:  

 Popietė vaikams – kūrybinės dirbtuvėlės ,,Lai 

gerumo liepsnelė negęsta mažose širdelėse“. 

 Adventiniai vakarai šeimai. 

Kiemo 

teritorija  

Salė 

Grupės  

Darbo grupė 

Grupių 

pedagogai 

Bendruomenė 

 

 

Formuos dvasines, vertybines 

nuostatas, bendrystės jausmą, 

pagarbą. Įprasmins susikaupimo 



 Adventiniai trečiadienio skaitiniai grupėse. 

 Vaikų, tėvų, pedagogų mintys apie gerumą 

knygoje ,,AŠ”. 

 Akcija ,,Didis žmogus ištiesia ranką, mažas 

pakiša koją“ /Senolių išmintis/.  

Dailės studija 

 

 

 

Meninio 

ugdymo 

pedagogai 

Lijana, Joana, 

Gediminas 

 

laiką. Dvasinių vertybių raiška 

kūrybiniuose darbuose. 

Puoselės dalinimosi, atjautos 

vertybines nuostatas, stiprės 

pagarba Žmogui, kuriam 

reikalinga pagalba. 

2021 

Sausis 

 

Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija”, 

skirta Laisvės gynėjų dienai ir istorinei tautos 

pergalei prieš agresorių paminėti. 

Grupės  Darbo grupė 

Pedagogai 

 

 Puoselėjamas pilietiškumas, 

pareiga ir atsakomybės jausmas. 

 

Vasario 

16 – 

kovo 11 

Edukacinis renginys „LIETUVA – Tai MES”: 

 Šventinis rytmetis. 

 Respublikinė virtuali nuotraukų paroda 

,,Nupinsiu tautinę juostą“. 

Lietuvių kalbos dienoms: 

 Simonaitytės kūrybos pristatymas – paroda.  

 Kurs knygos ,,AŠ“ puslapį ,,Vakaras su knyga 

ir šeima“.  

 Literatūrines inscenizacijos. 

 

Grupės, 

Kauno 

švietimo 

inovacijų 

centras. 

Galerija  

Darbo grupė, 

Rasa,  

Vyresnių grupių 

mokytojai. 

 

Urbšio  

Katalikiška 

mokykla. 

Paparčio 

pradinė 

mokykla. 

Biblioteka  

Domėsis praeities ir dabarties 

įvykiais, tautos vertybėmis, 

gamtine ir kultūrine aplinka, 

Puoselės seną, garbingą, gražią 

turtingą mūsų kultūrą. 

Stiprės komunikavimo 

kompetencija, turtins žodyną 

skaitydami, klausydami 

skaitomų kūrinių, pasakodami, 

atpasakodami girdėtas istorijas. 

Ugdys pasitikėjimą, mokysis 

nugalėti, valdyti scenos, 

pasirodymo baimę. 

Vasaris „Užgavėnės“. Darželio 

teritorija 

Darbo grupė 

Mokytojai 

 Įgis pažintinių kompetencijų, 

puoselės liaudies tradicijas, patirs 

daug teigiamų emocijų, įsitrauks 

šeimos. 

Kovas 

 

Akcija ,,Trikrepšis“, skirta Lietuvos krepšinio 

100-mečiui. 

Kiemo 

teritorija 

Gediminas, Aiva 

Darbo grupė  
Ugdys sportinę dvasią, sveikatos 

kompetenciją. 

Savaitė be patyčių ,,Draugystės traukinukas“, 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais – 

„Paparčio“ pradine mokykla. 

Grupės, 

nuotolinė IKT 

erdvė. 

Darbo grupė Miesto 

bendruomenė 

Atpažins patyčias, aptars kokias 

emocijas jos sukelia. Naudos 

emocinio intelekto ugdymo 

programas ir priemones: 

ikimokyklinukai „Kimochis“, 

priešmokyklinukai „Zipio 



draugai“, susipažins su „Patyčių 

dėžute“. 

Draugystės ,, Teletiltas‘‘ Grupės: 

,,Lietutis“, 

,,Vaivorykštė“, 

,,Aušrinė“ 

Jurgita, 

Virginija, 

Audronė 

 Vyks bendravimas tarp trijų 

amžiaus grupių: lopšelio, 

darželio, priešmokyklinukų. 

Ugdys skaitmeninį raštingumą, 

bendravimo kultūrą. 

Balandis  Mažosios vaikų Vėlykėlės. Kiemo 

teritorija 

Janina  

Aiva 

 

Labdaros ir 

paramos 

fondas 

,,Švieskime 

vaikus“. 

Domėsis ir prisimins Velykų 

šventės papročius, mokysis 

mandagaus elgesio, puoselės 

kultūros vertybes, kurs bendrą 

kūrybinį darbą.  

Gegužė  

 

Akcija ,,Dovanoju šypseną”, bendradarbiaujant 

su socialiniais partneriais – „Paparčio“ pradine 

mokykla ir J. Urbšio progimnazija. 

Kiemo 

teritorija 

Darbo grupė Mokyklos 

mokiniai 

Puoselės draugiškumą, 

bendruomeniškumą, supratimą, 

atsakomybę. Gebės bendrauti, 

bendradarbiauti, išreikšti 

teisingai savo jausmus ir 

emocijas. 

Knygos diena ,,Aš kūrėjas“. 

Knygos ,,Pasaulis vaiko akimis pristatymas“. 

Grupėse, 

virtualiai 

Virginija,  

Darbo grupė 

 Susipažins su knygos gimimo 

istorija. Kūrybiniai darbai 

knygoje ,,AŠ“, šeimų įtraukimas, 

susipažins su virtualia knygą. 

Birželis  Tradicinis įstaigos renginys ,,Lietuvoje Joninės – 

Rasos”, plėtojant STEAM veiklas. 

 

Kiemo 

teritorija 

Darbo grupė KŠIC  

Miesto 

pedagogai 

Prisimins šventės papročius,  

susipažins su vasarą žydinčiais 

augalais, pins vainikus, kurs 

floristikos ekspozicijas. Atliks 

užduotis, plėtojant STEAM 

idėjas. Ugdys 

bendruomeniškumą. 



2021–

2022 m. 

m. 

Numatomos edukacinės išvykos: 

 VDU Kauno botanikos sodas.  

 Vaikų literatūros muziejus.  

 Išvyka į Gyvūnų globos namus. 

 Prienų krašto muziejus. Mokomoji programa 

,,Duonos kelias iki stalo“. 

 M. K. Čiurlionio muziejus. 

 Kita.  

Miesto ir šalies 

edukacinės 

erdvės 

Darbo grupė 

Grupių 

pedagogai 

Ugdytinių 

šeimos 

 Įgis socialinių įgūdžių, ugdys 

pažinimo, mokėjimo mokytis, 

kitas kompetencijas. 

 

 

Pastaba: Dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių veiklos planas gali būti papildomas, koreguojamas.  

Parengė: darbo grupė „LIETUVOS VALSTYBINĖMS, TAUTINĖMS ŠVENTĖMS IR ATMINTINOMS DIENOMS ORGANIZUOTI IR 

PRAVESTI“, Rasa Ratkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 


