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Seimas yra priėmęs keturiolika nutarimų 2023 metams, iš jų: 

Seimo nutarimą „Dėl 2023 metų paskelbimo Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų metais; 

Seimo nutarimą  Nr. XIV-428 „Dėl 2023 metų paskelbimo Klaipėdos krašto metais“; 

Seimo nutarimą  „Dėl 2023 metų paskelbimo Žirgo metais“; 

 

 



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. 

Seimas 2023-iuosius metus paskelbė Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų. Tokiu būdu siekiama pažymėti Lietuvos 

sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų 700-metį. 1323 m. sausio 25 d. Vilniaus miestas pirmą kartą buvo paminėtas rašytiniuose 

šaltiniuose. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino Europai skirtuose laiškuose buvo pabrėžta Lietuvos ir Vilniaus kaip 

valstybės sostinės orientacija į Europą. Nutarimo projekte teigiama, kad Vilnius, kaip ilgaamžė istorinė Lietuvos sostinės, turi 

išskirtinę reikšmę, ypač įvertinant čia visuomet gyvavusią kalbų ir kultūrų įvairovę. Todėl 2022-2023 m.m. didesnį dėmesį skirsime 

Lietuvos sostinės Vilniaus pažinimui, miesto architektūrai, istorijai, žmonėms. 

Taip pat LR Seimas paskelbė Klaipėdos krašto metais, kadangi bus minimos Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 

100-osios metinės. „Po 1923 m. sukilimo įvykęs Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos tapo vienu svarbiausių XX amžiaus 

geopolitinių laimėjimų, turėjo ypatingos reikšmės Lietuvos raidai, jos kaip jūrinės valstybės statusui, taip pat Klaipėdos kaip 

uostamiesčio vaidmeniui Baltijos jūros regione“, – teigiama priimtame nutarime. Todėl, pasitelkę informacines technologijas, 

skatinsime vaikus pažinti Klaipėdos kraštą su jos unikalia gamta, pastatais, žmonėmis, istorija. 

Inicijuosime veiklas, vykdysime priemones, kurios vaikams suteiks žinių apie gyvūnų gerovės svarbą, didesnį dėmesį 

akcentuojant žirgui, kaip neatsiejamam žmogaus draugui ir pagalbininkui. 

Tikslas: Ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tautiškumą, pilietiškumą, puoselėjant lietuvių liaudies tradicijas. Skatinti 

didžiuotis savo šeima, domėtis Lietuvos istorija (Kauno, Vilniaus, Klaipėdos), ugdyti pagarbą gimtajam kraštui; Ugdyti vaikų kalbos kultūrą, turtinti 

žodyną, skaitymo, pasakojimo, klausymo įgūdžius. Motyvuoti įstaigos vaikų, tėvų, darbuotojų bendruomenę dalyvauti savanoriškoje veikloje, 

tinklaveikoje su kitomis miesto ir šalies ugdymo įstaigomis. Ugdyti vaikų atsakomybę, empatiją. 

 



Data Priemonės Vieta Atsakingi Socialiniai 

partneriai, 

savanoriai 

Laukiami rezultatai 

Rugsėjis STEAM ugdymas. Respublikinė kūrybinių darbų 

paroda ,,Aš ir jūra“  

Klaipėdos l/d 

,,Inkarėlis“ 

 Audronė, 

Jurgita 

 

Tėvai  Ugdys emocinę, socialinę, kultūrinę 

patirtį, siejant su jūra,  pajus meninę 

– kūrybinę laisvę. 

Spalis Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Ačiū, kad 

tave turiu“, skirta pasaulinei Gyvūnijos dienai 

paminėti. 

Alytaus l/d 

,,Obelėlė“, 

Įstaigos ilgoji 

galerija 

 

Virginija, Aušra   Ugdys kūrybinius bei vizualinius 

motorinius gebėjimus, meilę 

gyvūnams. 

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. 

Gruodis 

 

Adventiniai renginiai šeimai:  

• Popietė vaikams – kūrybinės dirbtuvės ,,Lai 

gerumo liepsnelė negęsta mažose širdelėse“. 

• Adventiniai vakarai šeimai. 

• Adventiniai trečiadienio skaitiniai grupėse. 

• Vaikų, tėvų, pedagogų mintys apie gerumą 

knygoje ,,AŠ”. 

• Akcija ,,Didis žmogus ištiesia ranką, mažas 

pakiša koją“ /Senolių išmintis/.  

Kiemo 

teritorija  

Salė 

Grupės  

Dailės studija 

 

 

 

Darbo grupė 

Grupių 

pedagogai 

Meninio 

ugdymo 

pedagogai 

Lijana, Joana, 

Gediminas 

 

Bendruomenė 

 

 

Formuos dvasines, vertybines 

nuostatas, bendrystės jausmą, 

pagarbą. Įprasmins susikaupimo 

laiką. Dvasinių vertybių raišką 

kūrybiniuose darbuose. 

Puoselės dalinimosi, atjautos 

vertybines nuostatas, stiprės 

pagarba Žmogui, kuriam reikalinga 

pagalba. 

2023 

Sausis 

 

Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija”, 

skirta Laisvės gynėjų dienai ir istorinei tautos 

pergalei prieš agresorių paminėti. 

Grupės  Darbo grupė 

Pedagogai 

 

 Puoselės pilietiškumą, pareigą ir 

atsakomybės jausmą. 

 



Vasario 

16 – kovo 

11 

Edukacinis renginys „LIETUVA – Tai MES”: 

• Šventinis rytmetis. 

• STEAM ugdymas. Respublikinė virtuali 

nuotraukų paroda ,,Vilniaus miesto statiniai“. 

Lietuvių kalbos dienoms:  

• 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 Lietuvos sostinės Vilniaus 

praeities ir dabarties statiniais, 

įvykiais, gamtine ir kultūrine 

aplinka. Puoselės seną, garbingą, 

gražią turtingą miesto kultūrą, 

didžiuosis architektūriniais 

paminklais. 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 Savaitė be patyčių ,,Moku bendrauti be patyčių“, 

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“, 

ugdytiniai interaktyviose lentose 

turės galimybę stebėti save ir kitus. 

Draugystės ,, Teletiltas‘‘ Grupės: 

,,Lietutis“, 

,,Vaivorykštė“, 

,,Aušrinė“ 

Jurgita, 

Virginija, 

Audronė 

 Bendradarbiaus 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. 

2022-2023  Numatomos edukacinės išvykos: 

• VDU Kauno botanikos sodas.  

• Vaikų literatūros muziejus.  

• Išvyka „Myliu kaimą“. 

• 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. 


