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VILNIAUS SANTARIŠKIŲ LOPŠELIO–DARŽELIO  

EDUKACINIŲ ERDVIŲ KŪRIMO DARBO GRUPĖS  

2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas Uždaviniai 

(tikslui 

įgyvendinti) 

Įgyvendinimo 

priemonės 

Terminai Kaštai Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Kurti 

saugią, 

estetišką, 

vaiko fizinį 

ir pažintinį 

aktyvumą 

skatinančią 

Sukurti 

gamtamokslinių 

tyrinėjimų erdvę 

lauke 

Įrengti vabzdžių 

gyvenimo tyrinėjimo 

centrą; 

sveikatingumo taką. 

 

 

2019 m. 500 Eur Direktorė, 

pavaduotojos, 

ugdymui ir ūkiui, 

buhalterė, 

įstaigos taryba 

Informuota bendruomenė; 

Įrengta aikštelė (pagrindas); 

Pagaminti ar nupirkto nameliai sliekams 

ir sraigėms veisti ir stebėti; 

Įrengtas sveikatingumo takas. 



ugdymo 

aplinką. 

Pagerinti fiziniam 

aktyvumui 

būtinas sąlygas 

 

 

Įrengti sporto 

aikštyną lauke 

 

 

Per 2018-

2019 m. m. 

– Direktorė, 

pavaduotojos 

ugdymui ir ūkiui, 

buhalterė, 

įstaigos taryba 

Idėja (poreikis) aptartas savivaldoje; 

apie poreikį informuotas steigėjas; 

į projekto rengimą ir finansinių resursų 

paiešką įtraukta savivalda; 

parengtas papildomo finansavimo planas. 

Tuščias ar 

nepakankamai 

aktyviai 

išnaudojamas 

darželio patalpas 

panaudoti 

specialiajam 

ugdymui. 

Įrengti sensorinio 

ugdymo erdves 

dėmesio sutelkimo 

problemų turintiems 

vaikams 

Per 2018-

2019 m. m. 

 Švietimo 

pagalbos 

specialistės, 

direktorė, 

pavaduotojos 

ugdymui ir ūkiui, 

buhalterė, 

 

Supažindinta bendruomenė; 

įvykdyti pirkimai; 

įrengti ugdymo centai. 

Kurti savitą 

įstaigos veidą 

Įrengti dekoratyvinį 

sieninį pano 

(dekoratyvinė 

plokštė) 

pagrindiniame 

vestibiulyje 

 150 Eur 

medžiagoms 

 Pasitelkta tėvų bendruomenė 



 Organizuoti bendrų 

vidaus aplinkų 

dekoravimą įvairiais 

sezonais 

 200 Eur Pavyzdžius darbo 

grupės auklėtojos, 

už kiekvienos 

laiptinės 

papuošimą 

atsakingos grupių 

auklėtojos 

 

Rudens sezonas. 

Pagrindinė puošimo medžiaga – gamtinė. 

Koridoriai ir laiptinės. 

Organizuojama akcija ,, Papuoškime 

darželį rudens spalvomis“ į kurią 

įtraukiamos visų grupių šeimos. 

Koridorių sienos ir laiptų turėklai 

dekoruojami akcijos ,, Papuoškime 

darželį rudens spalvomis“ darbeliais; 

Įtraukiami ir vaikai, jų sukurtais lapais 

dekoruojamos medžių šakos, kurios 

nuleidžiamos nuo lubų koridoriuose. 

koridoriuose . 

Žiemos sezonas. ,,Medžiai žiemą“  

Langai. Puošiami karpiniais, 

vaizduojančiais medžius. 

Koridoriai. Nuo lubų nuleidžiamos 

baltos šakos, kurios dabinamos 

žvaigždėmis ir snaigėmis. 

Laiptinės. Eksponuojama paroda ,, 

Eglės“ (grupės pasigamins eglę ne 

mažesnę nei 150cm ir iš įvairių 

medžiagų ją dekoruos. 

Paroda ,,Kalėdų sapnas“. 

Reikalingos priemonės: Purškiami dažai 

(sidabriniai arba balti), balto popieriaus 

(ritinys didelis) 

Pavasario sezonas.  

Grupės išsirenka vieną iš 12 gėlių ir savo 

laiptinėse ant sienos  

„kuria“ gėlių sieną. 

Paroda ,,Išsaugotų medžių miestas“ , 

,,Pavasario ženklai“. 

Makulatūros rinkimo akcija. 



(Pramoga ,,Žalia fotosesija“ 

Reikalingos priemonės: Spalvotas 

popierius, kartonas, tampomas popierius, 

siūlai (atsižvelgiant į tai, kaip kiekviena 

grupė sugalvos daryti ir pasirinkti 

medžiagą). 

Vasaros sezonas. 

Paliekama pavasario papuošimai ir jau 

planuojamės puošybą naujiems mokslo 

metams.  

 Patogus ir 

estetiškas darbelių 

sukabinimas 

rūbinėlėse 

     

 


