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METINIS VILNIAUS SANTARIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO  

KULTŪRINĖS VEIKLOS PLANAS 2018–2019 MOKSLO METAMS 

 

 Priemonės pavadinimas Data Atsakingi  

1. Teatrinės veiklos panaudojimo galimybės, formos, būdai  skatinantys vaiko saviraišką, 

kūrybiškumą, lavinantys kalbinę raišką. 

 

 

1.1 

 

 

Organizuoti  veiklas, renginius, spektaklius su pedagogais, tėvais, bendruomene.  

  

 

Veiklų, renginių planavimas 

 

 

 

2018-09-20 

 

 

Renginių 

organizavimo 

darbo grupė, 

pedagogai. 

Numatyti renginiai, 

spektakliai leis 

įsitraukti tėvų 

bendruomenei, 

skatins juos  

prisijungti aktyvia 

veikla, dekoracijų 

gamyba ir kt. Vaikai  

turės galimybę 

teatrinės veiklos 

elementus integruoti 

į kitas veiklas, 

skatins jų norą 

dalyvauti statant 

spektaklį. 

 

 Grupių teatrinės veiklos, 

muzikiniai vaidinimai, 

spektakliai: 

 

„Moliūgo gimtadienis“ 

„Muzikuoju, žaidžiu, 

vaidinu“ 

„Turgaus šventė“ 

Teatralizuotas renginys 

Ožio dienai 

Jungtinis vaikų ir tėvų 

spektaklis „Vištytės 

pyragas“ 

„Baravyko trimitas“ 

„Turgaus šventė“ 

Projektas „Kuriu pasaką“ 

 

 

 

 

 

2018-11-22 

2018-11 

2018-11-28 

2018-11-16 

 

2018-11-05 

 

2018-11-13 

2018-11 

2018-11 - 

2019-02 

 

 

 

 

 

 

„Obuoliukų“ 

grupė 

„Slyvukų“ grupė 

„Giliukų“ grupė 

„Riešutukų“ 

grupė 

 

„Avietėlių“ grupė 

 

„Kriaušiukų“ 

grupė 

„Kankorėžiukų“ 

gr. 

Teatrinė veikla padės 

lavinti kūrybiškumą, 

kalbėjimo įgūdžius, 

spręsti iškilusias 

problemas, ugdyti 

socialinius įgūdžius, 

savireguliaciją, 

skatins vaiko 

mąstymą, vaizduotę. 

Bendradarbiaujant 

logopedei, 

psichologei, meninio 

ugdymo pedagogei 

formuosis estetinio 

skonio suvokimas, 

vaikai gebės labiau 

pažinti savo jausmus, 
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Jungtinis vaikų/pedagogų 

spektaklis „Avinėlis 

Beragėlis“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-04 

 

Logopedė Indrė 

Stravinskienė, 

psichologė Živilė 

Kraujalė, meninio 

ugdymo 

pedagogė Nijolė 

Civilkienė 

Meninio ugdymo 

pedagogė Nijolė 

Civilkienė 

išlaisvins fantaziją, 

lavinsis konfliktų 

valdymo įgūdžiai, 

formuosis dorovinės 

nuostatos. 

Bendra veikla padės 

stiprinti tėvų-

pedagogų-vaikų 

santykius. 

 

 

 

1.2           Bendraujant bei bendradarbiaujant su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, 

lektoriais plėsti žinias apie netradicinius, mažiau žinomus,  teatrinės veiklos panaudojimo būdus, 

metodikas.                                     

  

Edukacinė veikla 

pedagogams ir vaikams 

„Teatras kitaip“ 

 

2019-01 

 

Auklėtoja Eurika 

Janušauskienė 

Patraukliai, žaidimo 

būdu leis patiems 

būti aktyviais 

proceso dalyviais, 

skatins improvizuoti, 

ugdysis 

kūrybiškumas. 

  

Užmegzti bendradarbiavimo 

saitus su lopšelio-darželio 

„Gintarėlis“ įstaiga 

 

 

 

2018–2019 m. 

m. 

 

Direktorė Jurga 

Smulskienė, 

pavaduotoja 

ugdymui Fausta 

Gutauskienė 

Pasidalins teorinėmis 

bei praktinėmis 

žiniomis apie 

neratyvinės veiklos 

pritaikomumą 

ikimokykliniame 

amžiuje. 

  

Lektorės dr. Mildos 

Brėdikytės edukacinė 

paskaita apie neratyvinį 

mokymą vaizduotės, kalbos 

ir mąstymo raidą 

ikimokykliniame amžiuje.  

  

 

 

2019 m.  

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Fausta 

Gutauskienė 

Praturtins ugdomąjį 

procesą, praplės 

žinias apie teatrinės 

veiklos 

pritaikomumą 

kasdieninėje vaikų 

veikloje. 

2. Aktyvinti ir stiprinti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą kuriant įstaigos kultūrinį 

gyvenimą, puoselėjant bei gražinat aplinką. 

2.1 Įgyvendinant įstaigos tradicinius, kalendorinius renginius paskatinti tėvus įsitraukti į 

bendrą veiklą 

  

Rugsėjo 1-osios šventė. 

Svečiuose teatras „Avilys“ 

 

2018-09-03 

 

Direktorė Jurga 

Smulskienė, 

meninio ugdymo 

pedagogė Nijolė 

Civilkienė 

Galimybė susipažinti 

su tėvų 

bendruomene, gerės 

tarpusavio santykiai, 

patirsime gerų 

emocijų, vaikai turės 

galimybę būti 

aktyviais šventės 

dalyviais. 
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Mokytojo dienos 

paminėjimas 

 

2018-10-05 

 

Direktorė Jurga 

Smulskienė, 

meninio ugdymo 

pedagogė Nijolė 

Civilkienė 

Stiprinsis pedagogų 

tarpusavio santykiai 

neformalioje 

aplinkoje, bus  

galimybė labiau 

pažinti, pabendrauti, 

patirti gerų emocijų, 

išlaisvinti 

kūrybiškumą. 

  

Rudeninės  aplinkos 

kūrimas įstaigoje. 

 

2018-10-01–

2018-10-10 

 

Edukacinių 

erdvių kūrimo 

darbo grupė, 

pavaduotoja 

ugdymui Fausta 

Gutauskienė, 

pedagogai, tėvų 

bendruomenė 

 

Gamtinės medžiagos 

panaudojimas 

kuriant rudens 

paveikslus, meniškai  

pasipuošiant 

laiptines, langus, 

kitas įstaigos erdves. 

  

„Kalėdinės aplinkos 

kūrimas įstaigoje“ 

 

2018-11-26–

30 

 

Edukacinių 

erdvių kūrimo, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Fausta 

Gutauskienė, 

pedagogai, tėvų 

bendruomenė 

Įstaiga bus papuošta 

vaikų, pedagogų, 

tėvų sugalvotomis 

dekoracijomis, tai 

skatins kūrybiškumo 

ugdymą, formuosis 

darbiniai įgūdžiai, 

leis pajausti 

pasiruošimo 

džiaugsmą  laukiant 

švenčių.  

  

Advento vakaronė „Pasnigo, 

pašalo, žemelė pabalo, 

sniege liko pėdos – artėja 

Kalėdos“ 

 

2018-12-18 

 

 

„Šermukšniukų“ 

grupės 

pedagogės, 

ugdytiniai, 

įstaigos 

pedagogai, 

meninio  ugdymo  

pedagogė Nijolė 

Civilkienė 

 

Skatins pajusti 

Kalėdinio laukimo 

džiaugsmą, leis 

prisiminti lietuvių 

liaudies tradicijas, 

papročius, burs 

jaukią bendruomenę. 

 

  

Kalėdinis susitikimas su 

Kalėdų seneliu Mykolu-

Mykoliuku ir snieguole 

Snaigute „Kalėdos kitaip" 

 

2018-12-13–

14 

 

„Nieko sau 

teatro“ aktoriai, 

meninio ugdymo 

pedagogė Nijolė 

Civilkienė 

 

 

Šventinės nuotaikos 

išgyvenimas, gerų 

emocijų žadinimas. 

  

Trys Karaliai. 

Atsisveikinimas su Kalėdų 

eglute 

 

2019-01-07 

 

„Obuoliukų“ 

grupės pedagogai, 

ugdytiniai 

 

 

Leis pajausti 

kalendorinio rato 

ciklą,  prisiminti 

tradicijų švenčių 

prasmę. 
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Įstaigos  4- tasis 

Gimtadienis 

„Sveikinu, Darželį“! 

Beždžioniukų diskoteka 

 

 

 

2019-01-17 

 

Tėvų iniciatyvinė 

grupė, meninio 

ugdymo 

pedagogė, 

pedagogai, 

ugdytiniai 

 

 

Originaliai, 

kūrybingai, smagiai 

atšvęsti 

lopšelio/darželio 

gimtadienį. 

  

Vasario 16-tosios minėjimas 

 

 

 

 

 

 

 

2019-02-15 

 

„Riešutukų“ 

grupės 

pedagogės, 

ugdytiniai 

 

Pagilins žinias apie 

Lietuvos istorinius 

įvykius, asmenybes, 

gamtą. Pilietiškumo, 

patriotiškumo 

ugdymas, asmeninės 

atsakomybės 

ugdymas. 

 

  

Užgavėnių šventė „Žiema, 

bėk iš kiemo“ 

 

2019-02-21 

 

Meninio ugdymo 

pedagogė Nijolė 

Civilkienė, 

pedagogai 

 

Supras šventės esmę, 

jos reikšmę žmogui, 

gamtai, leis pajausti 

tradicijų laikymosi 

svarbą, pasigamins 

Užgavėnių kaukes. 

  

Madų šou skirtas Žemės 

dienai paminėti 

 

2019-03-20 

 

Pedagogai, 

tėvai, ugdytiniai 

 

Tėvų įsitraukimas į 

kūrybines dirbtuves 

gaminat rūbus iš 

antrinių žaliavų, 

kūrybiškas požiūris, 

savitumo, 

originalumo 

ieškojimas. 

 

  

Pedagogų ir vaikų jungtinis 

spektaklis „Avinėlis 

Beragėlis“ skirtas teatro 

dienai paminėti 

 

2019-03-27 

 

Meninio ugdymo 

pedagogė Nijolė 

Civilkienė, 

pedagogai, 

ugdytiniai 

 

Skatinsime pedagogų 

kūrybiškumą, 

iniciatyvumą.  

Refleksija su vaikais 

padės suprasti 

esminius 

bendražmogiškus 

santykius, skatins 

suvokti supantį 

pasaulį.  

 

  

Velykų sulaukus „Rid rid 

rido“ 

 

 

 

2019-04-23 

 

Meninio ugdymo 

pedagogė Nijolė 

Civilkienė 

 

Kūrybiškai 

akcentuosime 

lietuviškumą 

tradicinėse šventėse, 
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aktyvinsime tėvų 

bendruomenę. 

 

  

Tradicinė baigiamoji 

darželio šventė 

 

 

2019-05-31 

 

Men.ug.pedagogė 

Nijolė Civilkienė, 

pedagogai, tėvai. 

 

Panaudojant įdomias 

formas, būdus, 

priemones, veiklas 

sukursime tėvų, 

vaikų pedagogų 

muzikinį – 

pramoginį-sportinį 

renginį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priešmokyklinių grupių 

ugdytinių išleistuvės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-05-27–

30 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai, 

meninio ugdymo 

pedagogė Nijolė 

Civilkienė, tėvai. 

 

Išgyvens teigiamas 

emocijas, turės 

galimybę pasirodyti 

savo artimiems 

žmonėms, pajausti 

šventinį džiaugsmą, 

patirti bendrystę su 

kitais vaikais. 

 

3. Gerosios patirties sklaida bendraujant su kitomis – miesto, rajono, šalies - 

ikimokyklinėmis įstaigomis. 

 

3.1 

 

Meninio ugdymo pedagogų 

iš Latvijos apsilankymas 

įstaigoje. 

 

2018-10-22 

Direktorė 

Jurga 

Smulskienė, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Fausta 

Gutauskienė, 

meninio 

ugdymo 

pedagogė 

Nijolė 

Civilkienė 

Padės užmegzti 

bendradarbiavimo 

saitus, pasidalinsime 

gerąją profesine 

patirtimi. 

 

3.2 

 

Atvira muzikinė veikla 

meninio ugdymo 

pedagogams iš Latvijos. 

 

2019-03 

Direktorė 

Jurga 

Smulskienė, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Fausta 

Gutauskienė, 

meninio 

ugdymo 

pedagogė 

Nijolė 

Civilkienė 

Bus galimybė 

palyginti skirtingų 

šalių meninį 

ugdymą darželyje, 

atrasime naujus  

muzikinio ugdymo   

bendrumus, 

parodysime, kuo 

esame saviti, 

įdomūs ugdant 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikus. 
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3.3 Vilniaus miesto 

ikimokyklinių įstaigų 

muzikinio ugdymo 

metodinės tarybos ir  

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto 

departamento Ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus renginys 

„Su daina ir šypsena“ 

dalyvavimas 

 

 

2018-10-03 

Meninio 

ugdymo 

pedagogė 

Nijolė 

Civilkienė, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Fausta 

Gutauskienė 

Skatins pedagogų, 

iniciatyvumą, drąsą, 

kūrybiškumą, geras 

emocijas. Deramai 

atstovausime 

įstaigai. 

 

 


