
  Nuo 2002 m. iki 2011 m. įstaigos pedagogai dalyvavo tarptautinėje socialinių įgūdžių programoje 

„Zipio draugai“ . 

  2007 m. įstaigos pedagoginė bendruomenė įsijungė į tarptautinę projektinę veiklą, tobulinosi pagal 

tarptautinę ARION STUDIJŲ pažintinio vizito programą Italijoje „Mokyklos vaidmuo ugdant vaikų 

sveikatą“ (The role of the school about Health Education).  

  2009 m. lopšelis-darželis „Želmenėlis tapo „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros“ 

tarptautinio projekto dalyviu. Šio projekto dėka 3 įstaigos pedagogai stažavosi Austrijoje, Danijoje, 

Norvegijoje. 

  Nuo 2008 m. iki 2013 m. logopedė Simona Fedenko ikimokyklinio amžiaus ir priešmokyklinio 

ugdymo grupėse vykdė kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos ugdymo projektą „Kalbėkime gražiai ir 

taisyklingai“.  

  Pagal autonominės nekomercinės organizacijos „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, neformaliojo 

ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų Kaliningrado apskrities intelektualinį-kūrybinį projektą 

„Baltiskij rodnik“ 2012-2013 m. mūsų įstaigos priešmokyklinio ugdymo „Liūtukų“ grupės ugdytiniai 

ir pedagogai dalyvavo talentų konkurse „Iskorka“. 

  Pagal Ugdymo plėtotės centro, Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros 

lėšomis finansuojamą projektą ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ 2009-2013 m. trys 

mūsų įstaigos pedagogai stažavosi Austrijoje, Danijoje ir Norvegijoje.  

  Nuo 2009 metų lopšelis-darželis „Želmenėlis“ dalyvauja tarptautiniame projekte „Ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“.  

  2009 metais 3 įstaigos pedagogai šio projekto dėka stažavosi: Austrijoje – direktorė G. Žmuidienė, 

Norvegijoje – auklėtoja D. Vizbarienė, Danijoje – priešmokyklinio ugdymo pedagogė Z. Povilaitienė.  

  2010−2011 metais įstaigos vadovai išklausė 2 ciklų 7 dienų mokymų programą „Vadybiniai 

mokymai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įgyvendinančių institucijų vadovams“.  

  2010 metų rugsėjo mėnesį 6 įstaigos pedagogai išklausė 2 dienų mokymų programą „Ugdymo 

turinio vadyba“.  

  2010 metų rugsėjo – spalio mėnesiais 10 įstaigos pedagogų atliko praktines užduotis ir išklausė 4 

ciklų mokymų programą „Auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų šiuolaikinių technologijų 

taikymo galimybės ugdymo procese“.  

  2010 metų gegužės mėnesį 6 įstaigos pedagogai išklausė 2 dienų mokymų programą „Komandinio 

darbo mokymai“.  

  



 

  2011 metų birželio, spalio mėnesiais direktorė Genovaitė Žmuidienė išklausė 4 modulių 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadovams ir 

savivaldybių administracijos vadovams“.  

  2011 metų kovo, rugsėjo mėnesiais 2 įstaigos pedagogai dalyvavo 4 modulių kvalifikacijos 

tobulinimo programoje „Ikimokyklinio ugdymo auklėtojoms ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams“.  

  2012 metais pratęsus tarptautinį projektą ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ 

įstaigos pedagogai ir toliau aktyviai dalyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 

vykdančių įstaigų mokymų programose.  

  2013 metų balandžio ir gegužės mėn. direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir 3 pedagogai dalyvavo 

48 val. kvalifikacijos tobulinimo programoje „Ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas. Mokymų 

programa įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, direktorių pavaduotojams, 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, švietimo pagalbos specialistams“.  

  2013 metų birželio mėn. 2 įstaigos pedagogai dalyvavo 40 val. mokymuose „Mokymai 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, socialiniams 

pedagogams, dirbantiems su socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenančiais vaikais 

ir šeimomis“.  

  2014 metų kovo, balandžio ir gegužės mėn. 3 įstaigos pedagogai dalyvavo 48 akad. val. 

mokymuose „Priešmokyklinio ugdymo tobulinimas, įgyvendinant atnaujintą Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. 

 

2012-2013 m. m. įgyvendinti lopšelio-darželio „Želmenėlis“ sveikos ir saugios gyvensenos 

ugdymo projektai 

 ankstyvojo amžiaus „Spindulėlių“ grupės - „Mokausi būti tvarkingas ir švarus” 

 ankstyvojo amžiaus „Lašiukų“ grupės - „Ankstyvojo amžiaus vaikų grūdinimas“ 

 priešmokyklinio ugdymo „Žiniukų“ grupės - „Sveikatėlė bus gera, jei rankelė bus tvirta“ 

 priešmokyklinio ugdymo „Liūtukų“ grupės - „Miklūs pirštukai – dailios raidelės“ 

 vyresniojo ikimokyklinio amžiaus „Balionėlių“ grupės - „Taisyklinga laikysena – graži 

eisena“ 

 jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus  „Nykštukų“ grupės - „Būsiu švarus ir tvarkingas – augsiu 

sveikas“ 



 jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus „Šnekučių“ grupės - „Esame šnekučiai, mes geri ir 

linksmi vaikučiai“ 

 viduriniojo ikimokyklinio amžiaus „Bildukų“ grupės - „Basos kojos ne bėda – būsiu sveikas 

visada“ 

 viduriniojo ikimokyklinio amžiaus „Žiogelių“ grupės - „Grūdintis padės draugai – sportas, 

muzika, menai“ 

 vyresniojo ikimokyklinio amžiaus „Teatrinukų“ grupės  - „Kad mano širdelėje būtų šviesu“ 

2013-2014 m. m. įgyvendinti lopšelio-darželio „Želmenėlis“ sveikos ir saugios gyvensenos 

ugdymo projektai 

 

• ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus „Spindulėlių“ grupės projektas „Mokausi būti tvarkingas ir 

švarus”. 

• ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus „Lašiukų“ grupės projektas „Ankstyvojo amžiaus vaikų 

grūdinimas“. 

• priešmokyklinio ugdymo „Žiniukų“ grupės projektas „Piršteliais padirbėsime - gražiai kalbėsime“. 

• priešmokyklinio ugdymo „Liūtukų“ grupės projektas „Sveikatos takeliu, jogos žingsneliu“. 

• vyresniojo ikimokyklinio amžiaus „Nykštukų“ grupės projektas „Švarūs dantys - sveiki dantys“. 

• vyresniojo ikimokyklinio amžiaus „Šnekučių“ grupės projektas „Padirbėsiu, pasportuosiu, o 

paskui ir pasvajosiu“. 

• viduriniojo ikimokyklinio amžiaus „Balionėlių“ grupės projektas „Grūdintis tikrai svarbu – noriu 

augt sveiku vaiku!“. 

• viduriniojo ikimokyklinio amžiaus „Teatrinukų“ grupės projektas „Reikia grūdintis visiems – ir 

mažiems, ir dideliems“. 

• jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus „Bildukų“ grupės projektas „Grūdinsiuosi – augsiu sveikas“. 

• jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus „Žiogelių“ grupės projektas „Augsiu didelis ir sveikas“. 

 

2015-2016 m. m. parengti ir įgyvendinti lopšelio-darželio „Želmenėlis“ sveikos ir saugios 

gyvensenos ugdymo projektai 

 

• ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus „Spindulėlių“ grupės projektas „Mokausi būti tvarkingas ir 

švarus” 

• ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus „Lašiukų“ grupės projektas „Ankstyvojo amžiaus vaikų 

grūdinimas“ 

• priešmokyklinio ugdymo „Žiniukų“ grupės projektas „Pirštelių kelionė po Sveikatos šalį“ 

• priešmokyklinio ugdymo „Liūtukų“ grupės projektas „Sveiki ir stiprūs piršteliai – gražiems vaikų 

darbeliams“ 

• jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus „Nykštukų“ grupės projektas „Užsigrūdinęs, stiprus – jausiuos 

linksmas ir saugus“ 

• jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus „Šnekučių“ grupės projektas „Aš augu sveikas ir saugus“ 



• viduriniojo ikimokyklinio amžiaus „Bildukų“ grupės projektas  „Pėdutes aš masažuosiu ir ligoms 

nepasiduosiu“ 

• viduriniojo ikimokyklinio amžiaus „Žiogelių“ grupės projektas „Stebuklinga arbatėlė“ 

• vyresniojo ikimokyklinio amžiaus „Balionėlių“ grupės projektas „Taisyklinga laikysena – graži 

eisena“ 

• vyresniojo ikimokyklinio amžiaus „Teatrinukų“ grupės projektas „Atpažink jausmus“ 

2016-2017 m. m. įgyvendinti lopšelio-darželio „Želmenėlis“ sveikos ir saugios gyvensenos 

ugdymo projektai 

 ankstyvojo amžiaus „Spindulėlių“ grupės - „Mokausi būti tvarkingas ir švarus”  

 ankstyvojo amžiaus „Lašiukų“ grupės - „Ankstyvojo amžiaus vaikų grūdinimas“  

 priešmokyklinio ugdymo „Žiniukų“ grupės -  „Pirštelių ir žodelių draugystė“  

 priešmokyklinio ugdymo „Liūtukų“ grupės –  „Sveiki ir stiprūs piršteliai – gražiems vaikų 

darbeliams“  

 jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus „Balionėlių“ grupės – „Būsiu švarus − būsiu gražus ir 

sveikas“  

 viduriniojo ikimokyklinio amžiaus  „Nykštukų“ grupės –  „Mokausi prižiūrėti savo 

dantukus“  

 viduriniojo ikimokyklinio amžiaus „Šnekučių“ grupės –  „Vaisiai ir daržovės – sveikatos 

spalvoti palydovai“  

 vyresniojo ikimokyklinio amžiaus „Bildukų“ grupės –  „Tiesus, gražus ir sveikas“  

 vyresniojo ikimokyklinio amžiaus „Žiogelių“ grupės – ,,Tyras vandenėlis – mano 

sveikatėlei“  

 jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus „Teatrinukų“ grupės  –  „Noriu būti švarus ir sveikas“    

Organizuotos projektinės savaitės 

 Gimtojo krašto kultūros puoselėjimo ,,Koks gražus mažytis mūsų kraštas”  2017 m.  

 Kalbos ugdymo „Gimtosios kalbos kultūra vaikų ir pedagogų lūpomis“ 2016 m.  

 Savaitė be patyčių ,,Draugas pats geriausias turtas" 2016 m.  

 Socialinių įgūdžių ugdymo ,,Ir močiutei, ir seneliui dovanojam mes širdelę” 2015 m.  

 Saugaus eismo  „Stok, gerai apsidairyk, šviesoforo paklausyk“ 2014 m.  

 Meninės raiškos ,,Mes kuriame teatrą“ 2014 m.  

 Sveikatos ir sporto ,,Kad judrus ir sveikas – augtų mūsų vaikas” 2013 m.  

 

 

 


