
 

      PATVIRTINTA 

Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio 

l. e. p. direktorės 2021 m. vasario 9 d. 

        įsakymu Nr. V-19 

 

MENINIS-KULTŪRINIS VEIKLOS PLANAS 

2021 METAMS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio renginių organizavimo  grupė atsižvelgdama į steigėjo 2021 

m. siūlomus prioritetus ir įsivertindama įstaigos vidinius poreikius prisitaikant prie mišraus vaikų 

ugdymo organizavimo būdo, nustato metinius meninės kultūrinės veiklos siūlomus tikslus ir 

uždavinius, apibrėžia priemones uždaviniams vykdyti. 

2. 2021 m. planas parengtas atsižvelgiant į kalendorinių/tradicinių švenčių ir kitų renginių plėtotę, 

formuojant vaiko tinkamą požiūrį į tautinį ir kultūrinį palikimą, pilietiškumą, ugdant kūrybiškumą ir 

meninius gebėjimus. 

3. Planą rengė: Nijolė Civilkienė – meno pedagogė, renginių organizavimo darbo grupės pirmininkė; 

Eurika Janušauskienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė; Simona Mažeikienė – ikimokyklinio 

ugdymo pedagogė, Aistė Aleknavičiūtė - ikimokyklinio ugdymo pedagogė. 

 

II. 2021 M. LOPŠELIO-DARŽELIO MENINĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS PRIORITETAI, 

TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

1. PRIORITETAS. Organizuoti ir įgyvendinti įstaigos tradicinius/kalendorinius bei kitus meninius 

renginius prisitaikant ir prie mišraus vaikų ugdymo organizavimo. 

1.1 TIKSLAS. Suvokti tautinį tapatumą, ugdyti socialinį identitetą, susipažinti su meniniu kultūriniu 

palikimu, ugdyti kūrybiškumą.  

1.2 UŽDAVINIAI: 

- bendradarbiaujant su įstaigos pedagogais parengti metinį meninės kultūrinės veiklos planą, 

numatyti atsakingus asmenis; 

- renginių įgyvendinimui pasitelkti išmaniąsias technologijas, įtraukiant nuotoliniu būdu 

ugdomus vaikus; 

- skatinti visų pedagogų aktyvumą. 



 

2. PRIORITETAS. Telkti įstaigos bendruomenę įgyvendinat įstaigos meninius kultūrinius tikslus 

ir uždavinius, įtraukti kitus įstaigos darbuotojus, skatinti didesnį tėvų susidomėjimą bei įsitraukimą į 

vaikų ugdymą. 

2.1. TIKSLAS. Aktyvinti ir stiprinti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, prisidėti prie kitų įstaigos 

grupių (priešmokyklinių, logopedo, kūno kultūros ) rengiamų projektų. 

2.2 UŽDAVINIAI: 

- skleisti tėvams savalaikę informaciją apie įstaigoje organizuojamus meninius renginius; 

- prisijungti tėvų iniciatyva prie įvairių įstaigos organizuojamų projektų; 

- inicijuoti tėvų kūrybinius projektus; 

- skatinti dalintis grįžtamuoju ryšiu. 

 

 

 

 

 



 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

 

Data Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

1. Suvokti tautinį tapatumą, ugdyti socialinį, kultūrinį identitetą, susipažinti su tautos tradiciniu 

palikimu, ugdyti kūrybiškumą. 

1.1 Bendradarbiaujant su įstaigos pedagogais parengti metinį meninės kultūrinės veiklos planą, 

numatyti atsakingus asmenis. 

 Darželio 6-tasis 

gimtadienis 

 

 

2021-01-11 Renginių organizavimo 

darbo grupė 

Pasidžiaugs smagia 

proga, prisimins 

„Šokolado šokį“, 

pasikalbės grupėse apie 

gimtadienio ritualus, 

formas, būdus. 

 Laisvės Gynėjų diena 2021-01-13 Grupių mokytojos, 

informacinė sklaida – 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Aistė 

Aleknavičiūtė. 

Ugdysis vaikų 

pilietiškumo 

kompetencija, 

domėjimasis istoriniais 

įvykiais. 

 Užgavėnės „Šalta 

žiema šalin eina“ 

2021-02-15 Ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Daina 

Dobrovolskienė,  

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Aistė 

Aleknavičiūtė, meninio 

ugdymo mokytoja Nijolė 

Civilkienė 

Puoselėjamos lietuvių 

liaudies tradicijos, 

pagilintos žinios apie 

papročius, Užgavėnių 

personažus.  

 Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena. 

Viktorina „Ką žinau 

apie Lietuvą“ 

2021-02-17 Meninio ugdymo 

mokytoja Nijolė 

Civilkienė, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos. 

Praturtinos žinios apie 

Lietuvos valstybę, 

šventes, papročius, 

ugdomi vaikų patriotiniai 

jausmai. 

 Pavasario šauktuvės - 

Gandrinės.  

Gandro sugrįžimo 

diena. 

2021-03-25 „Kankorėžiukų“ grupės 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos Lina Kairienė 

ir Aldona Morkūnienė, 

meninio ugdymo 

mokytoja Nijolė 

Civilkienė 

Pagilintos žinios apie 

lietuvių liaudies 

tautosaką, gamtos 

reiškinius, garsus. 

Ugdysis meilė gamtai, 

supančiai aplinkai. 

 Kaziuko mugė 

„Gurgu gurgu – į 

Kaziuko turgų“ 

2021-03-04 Grupių mokytojos Susipažins su lietuviškais 

senoviniais amatais, 

mokysis rankdarbių, atras 

naujų darbelių gamybos 

technikų. 

 Eilėraščiai Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai 

„Graži ir skambi 

mano kalba“. 

 

2021-03-10 Ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Eurika 

Janušauskienė ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja Violeta 

Aukštikalnienė 

Praturtina vaikų 

šnekamoji kalba, 

žodynas, ugdysis 

vaizduotė. 

 Velykų šventė 

„Velykų rytą saulė 

prašvito“ 

2021-04-06 „Serbentukų“ grupės 

ikimokyklinio ugdymo 

Gilinama tradicijų, 

papročių, apeigų 

pritaikomumas 



 

mokytojos Ieva Eigėlytė 

ir Eurika Janušauskienė 

šiuolaikiniame vaiko 

gyvenime. Išmoks 

ratelių, dainų, ugdysis 

kūrybiniai gebėjimai. 

 Jungtinis vaikų ir 

pedagogų spektaklis 

„Didis Bobutės 

rūpestėlis“ 

2021-04-20 Grupė vaikų ir pedagogai Teatrinio žanro taikymas 

padės ugdytis supratimą 

apie tarpusavio 

santykius, skatins ieškoti 

problemų sprendimo 

būdų. Atkreips dėmesį į 

gamtos išsaugojimo 

problemas. 

 Priešmokyklinių 

grupių išleistuvės 

2021-05 Priešmokyklinių grupių 

mokytojos, meninio 

ugdymo mokytoja Nijolė 

Civilkienė, pavaduotoja 

ugdymui Jurgita 

Jurevičienė, direktorė 

Asta Januškevičiūtė 

Leis pajausti teigiamas 

emocijas, stiprins 

pasitikėjimo savimi 

jausmą, patirs bendrystę 

ir šventinį džiaugsmą su 

aplinkiniais žmonėmis. 

 „Pasitinkant vasarą...“ 2021-06-01 Ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Simona 

Mažeikienė meninio 

ugdymo mokytoja Nijolė 

Civilkienė, pavaduotoja 

ugdymui Jurgita 

Jurevičienė, direktorė 

Asta Januškevičiūtė 

Stiprės 

bendruomeniškumas, 

stiprės pedagogų-tėvų 

tarpusavio santykiai. 

Išgyventos teigiamos 

emocijos žaidžiant, 

kuriant, muzikuojant. 

 Mokslo ir žinių diena 

„Santariškių darželio 

televizija“ 

2021-09-01 Meninio ugdymo 

mokytoja Nijolė 

Civilkienė 

Ugdytiniai įsijungs į 

bendrą įstaigos šventinį 

renginį, patirdami 

bendrumo, 

kolektyviškumo, 

smagumo jausmus. 

 Renginys skirtas 

Mokytojų dienai 

2021-10-05 Socialinė pedagogė Rasa 

Rybkienė, logopedė 

Indrė Stavinskienė, 

meninio ugdymo 

mokytoja Nijolė 

Civilkienė 

Leis pedagogams patirti 

smagių teigiamų 

emocijų. Atsikleis 

kūrybiškumas, 

spontaniškumas, 

improvizacija. 

 Pyragų diena 2021-11-06 Grupių pedagogai, tėvai Ugdysis vaikų darbiniai, 

socialiniai gebėjimai, 

atjauta ir gerumas. 

 Ožio diena 2021-11-12 „Riešutukų“ grupės 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos, 

men.ug.pedagogė Nijolė 

Civilkienė 

Gilins žinias apie 

lietuviškus papročius, 

susipažins su lietuvių 

liaudies tautosaka, 

formuosis pamatinės 

tautiškumo vertybės. 



 

 

 Advento vakaronė 

„Kai anksti sutemsta“ 

2021-12-07 „Šermukšniukų“ grupės 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos, meninio 

ugdymo mokytoja Nijolė 

Civilkienė 

Leis prisiminti lietuvių 

liaudies tradicijas, 

papročius, apeigas, burs 

jaukią 

bendruomeniškumo 

aplinką. 

 Kalėdų sulaukus 2021-12 Meninio  ugdymo 

mokytoja Nijolė 

Civilkienė, grupių 

pedagogai. 

Skleisis geros vaikų 

emocijos, išgyvens 

šventinio laikotarpio 

džiugesį, laukimą. 

2. Aktyvinti ir stiprinti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, prisidėti prie kitų įstaigos 

grupių (priešmokyklinių, logopedo, kūno kultūros ) rengiamų projektų. 

2.1. Inicijuoti kūrybinius tėvų projektus. 

 Kūrybinis projektas 

„Džiazuojanti šeima“ 

2021-05-15 Ugdytinių tėvai Skatins šeimų 

kūrybiškumą, 

iniciatyvumą, aktyvumą, 

įsitraukimą į 

bendruomenės gyvenimą 

per muzikavimą, teatrinę 

veiklą, poeziją ir kt. 

2.2.  Prisijungti prie įvairių įstaigos organizuojamų projektų 

 Projektas „Linksmieji 

penktadieniai“ 

2021-03-05 Priešmokyklinių grupių 

pedagogai 

Atras naujų pomėgių, 

hobių, ugdysis 

kūrybiškas laisvalaikio 

praleidimo būdas, 

ugdysis asmenybės 

teigiamos charakterio 

savybės. 

 Tolerancijos savaitė 

„Aš toks – tu kitoks“ 

2021-11 Logopedė Indrė 

Stavinskienė, socialinė 

pedagogė Rasa Rybkienė 

Plėsis ugdytinių 

savimonė, ugdysis 

tolerancija kitokiems 

žmonėms, skatins 

mąstyti, spręsti 

problemines situacijas, 

jas analizuoti ir vertinti. 


