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TARPTAUTINĖ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA 
 

,,SVEIKATOS STIPRINIMO AKTUALIJOS IR  

DARŽELIO BENDRUOMENĖS FIZINIS AKTYVUMAS“ 

              
 

KONFERENCIJOS PROGRAMA 
2017 m. vasario 8 d.  

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Žiedas“, Žemynos g. 41 

 

PARTNERIAI:  

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Masinio futbolo asociacija, Lietuvos policija, Vilniaus kolegija  
 

Laikas  Turinys 
 

9.30 – 10.15   Dalyvių registracija 

 
 

10.30 – 10.40 

 Konferencijos atidarymas 

Direktorė Česlava Orlovska 

Masinio futbolo asociacijos direktorius Vaidotas Rastenis 

 

 

10.40– 10.50 

 Vilniaus lopšelis – darželis ,,Žiedas“ 

,,Rūtelių“ grupės vaikų (3 – 4 m.) kūno kultūros pertraukėlė 
Auklėtoja Modesta Kupčiūnaitė 
 

 

11.00 – 11.10 

 Daugpilio specialioji ikimokyklinio ugdymo įstaiga Nr. 9, Latvija 

Vaikų su regos negalia ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje 

Įstaigos vadovė Inara Andrijauskiene 
 

 

11.10 – 11.20 

 Metodinės priemonės pristatymas  

,,Vaikų sveikos gyvensenos formavimas per įvairias ugdomąsias veiklas“ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Sivicka 
 

 
 

11.20 – 11.30 

 Daugpilio specialioji ikimokyklinio ugdymo įstaiga Nr. 9, Latvija 
Praktinė veikla  

,,Fizinis aktyvumas – priemonė vaikų regėjimo stiprinimui“ 

Spec. pedagogas Irina Puke 

 

 
11.30 – 11.40 

 ,,Vaikų sveikatos stiprinimo galimybės ir ribos Norvegijos darželyje“ 
Pedagogo asistentė Jelena Martinkė 
 

I – a sekcija (didžioji salė) 

 

 

11.45 – 11.55 
 

 

 Vilniaus lopšelis – darželis ,,Pagrandukas“ 

,,Judėjimo galia“ 
Auklėtojos Virginija Sauliūtė – Darvydė ir Jolita Vilčinskaitė – Druskienė  
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11.55 – 12.05 

 

Utenos vaikų lopšelis – darželis ,,Šaltinėlis“ 

,,Projektinių veiklų organizavimas lauko aplinkose“ 

Direktorė Violeta Puodžiukienė 

 
 

12.05 – 12.15 

 Utenos vaikų lopšelis – darželis ,,Šaltinėlis“ 

,,Vaikų fizinio aktyvumo organizavimas“  

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Andrijauskienė 

 

 
12.15 – 12.30 

 Erasmus+ KA2 projektas ,,Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo 
metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“ 

VšĮ ,,eMundus“ Vida Drąsutė 

 

 

12.30 12.40 

 Vilniaus lopšelis – darželis ,,Žilvitis“  

,,Užaugęs būsiu olimpietis“ 

Direktorė Inga Bielinienė ir kūno kultūros pedagogė Dalia Rimkuvienė 
 

12.40 – 12.50  Kauno lopšelis – darželis ,,Rasytė“ 

,,Kauno lopšelio – darželio ,,Rasytė“ pedagogų patirtis organizuojant bendras veiklas 

su tėvais“ 

Neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra) Kristina Geišienė 
 

12.50 – 13.00  Visagino lopšelis – darželis ,,Auksinis raktelis“ 

,,Judėk dažniau, pasiek daugiau“ 

Direktorė Elena Čekienė 

Direktoriaus pav. ugdymui Alytė Maldžiuvienė 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Valentina Trubickaja 
Logopedė Dalia Nekliudova 

 

13.00 – 13.10  Klaipėdos lopšelis – darželis ,,Eglutė“ 

,,Ankstyvojo amžiaus vaikų fizinio aktyvumo skatinimas“  

Auklėtoja Diana Kurlienė 
 

 

II – a sekcija (susirinkimų, konferencijų salė) 
 

11.45 – 11.55 

 

 

 Ukmergės vaikų lopšelis – darželis ,,Nykštukas“ 

,,Lauko žaidimų erdvių pritaikymas vaikų sveikatinimui“ 

Auklėtoja Vitalija Akstinavičiūtė 

 

11.55 – 12.05 
 

 Ukmergės vaikų lopšelis – darželis ,,Nykštukas“ 
,,Inovatyvus Fizinio Aktyvumo (FA) optimizavimo modelis Ukmergės vaikų lopšelyje – 

darželyje ,,Nykštukas“ 

Papildomo ugdymo pedagogė Neringa Godliauskienė 

 

12.05 – 12.15 
 

 Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis – darželis 
,,Fiziniai pratimai pėdučių stiprinimui – plokščiapėdystės profilaktika“ 

Auklėtoja Inga Barunova  

 

12.15 – 12.25 

 

 Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis – darželis 

,,Mano pirštukai gali“ 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Virginija Adomėnienė 
 

12.25 12.35 

 

 Kauno lopšelis – darželis ,,Spindulys“  

,,Aktyvi veikla lauke – mūsų kasdienybė“ 

Neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra) Ieva Pavlovskienė 
 

12.35 – 12.45 

 

 Vilniaus lopšelis – darželis ,,Obelėlė“ 

,,Judėjimo įvairovė ,,Obelėlės“ kieme“  

Auklėtojos Jūratė Rakauskienė ir Agnė Kazlauskienė 
 

12.45 – 13.00 

 

 VšĮ ,,Sveikatai palankus“ 

,,Vaikų maitinimo organizavimo aktualijos Lietuvoje“ 
Maisto technologė ir mitybos specialistė Raminta Bogušienė 
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13.00 – 13.10  Klaipėdos lopšelis – darželis ,,Eglutė“ 

,,Taisyklingo kvėpavimo įtaka sveikai gyvensenai“  

Neformaliojo ugdymo pedagogė Rita Baltrimienė 

 

 
13.10 – 13.40 PERTRAUKA 

 

 

13.40 – 14.20 pratybos  

 

,,Integruotas smulkiosios motorikos lavinimas kūno kultūros užsiėmimų metu“ 
 

Jungtinė komanda: 

Daiva Statkevičienė – Kauno lopšelis – darželis ,,Ąžuoliukas“ 

Audronė Vizbarienė – Kauno lopšelis – darželis ,,Klevelis“ 

Laurita Klikodujeva ir Lina Prasauskienė – Kauno lopšelis – darželis ,,Naminukas 

Ugnė Avižienytė – Kauno lopšelis – darželis ,,Žingsnelis“ 
 

14.20 – 14.40 pratybos  

 

,,Aktyvi darželio bendruomenė – aktyvūs, stiprūs ir sveiki vaikai“ 

Vilniaus lopšelio darželio ,,Žiedas“ komanda 
 

14.40 – 15.00 konferencijos apibendrinimas 

 

 

Stendiniai pranešimai, metodinės priemonės 

 
Varėnos ,,Žilvičio“ vaikų 

lopšelis – darželis  

,,Mažas sporto judesėli, duok 

sveikatos trupinėlį“ 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

Lina Alubauskienė ir  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Rimutė Latvienė 

 

Kauno lopšelis – darželis 
,,Žingsnelis“ 

Sveikatingumo projektas 
,,Linksmosios pėdutės“ 

 

Neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno 
kultūra) Ugnė Avižienytė  

Vilniaus lopšelis – darželis 

,,Prie pasakų parko“ 

,,Sportinė veikla lauke žiemos 

laikotarpiu“ 

 

Auklėtoja Margarita Boroda 

Ukmergės vaikų lopšelis – 

darželis ,,Nykštukas“ 

,,Lauko edukacinių erdvių 

pritaikymas vaikų ugdymui 

Ukmergės vaikų lopšelyje – 

darželyje ,,Nykštukas“ 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Rita Motiejūnienė 

Vilniaus lopšelis – darželis 
,,Žilvitis“ 

,,Žilvičio sveikatingumo takeliu“ Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 
Sigita Bronislava Kundrotienė, 

auklėtojos Inga Mikalauskienė ir 

Viktorija Svorobovič 

 

Daugpilio specialioji 
ikimokyklinio ugdymo įstaiga 

Nr. 9, Latvija 

 

,,Sveikatos stiprinimo modelis ir 
fizinio vaikų su regėjimo negalia 

ugdymo ypatumai Daugpilio 

specialiojoje ikimokyklinio ugdymo  

įstaigoje Nr. 9, Latvija“ 

Įstaigos vadovė  
Inara Andrijauskiene,  

vadovės pavaduotoja Anita Laurene, 

logopedė Galina Romancevič 
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Vilniaus lopšelis – darželis 

,,Saulėgrąža“ 

,,Augam stiprūs ir sveiki“  Direktorė Rasa Vaitekėnienė 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

Vida Miginienė 

auklėtoja Elena Macijauskienė 

 
Vilniaus lopšelis – darželis 

,,Pelenė“ 

 

,,Sveika įstaiga – sveiki vaikai“ Auklėtojos 

Irina Jadevičienė 

Tatjana Šaban ir  

Julija Tarasova 

 
Vilniaus lopšelis – darželis 

,,Pelenė“ 

 

 

,,Bendradarbiaujant su tėvais 

skatiname vaikų aktyvumą“ 

Auklėtojos  

Beata Mošenec 

Nijolė Klara Avlasovič,  

Julija Tarasova 

 

Vilniaus lopšelis – darželis 
,,Obelėlė“ 

 

,,Obuoliuko kelionė“ (Sveikatos 
ugdymo užduotys 5 m. vaikams) 

 

Auklėtojos Jūratė Rakauskienė  ir 
Agnė Kazlauskienė 

Vilniaus lopšelis darželis 

,,Žiedas“ 

,,Sveikatos stiprinimo 

kaleidoskopas  

Vilniaus lopšelyje – darželyje 
,,Žiedas“ 

 

Auklėtojos Irina Grigaitė 

Svetlana Gerasimenko 

Galina Petunova 

Panevėžio lopšelis – darželis 

,,Vyturėlis“ 

,,Sveikatos stiprinimo galimybės 

ikimokyklinėje įstaigoje, sėkmingai 

įgyvendinant projektinę veiklą“ 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Inesa Vietienė 

auklėtoja Rasa Baltrūnienė 

Panevėžio lopšelis – darželis 

,,Vyturėlis“ 

,,Judėjimas ir sportas – sveikatos 

šaltinis“ 

Auklėtojos Jurgita Valickienė ir 

Kristina Muižė 

 

Vilniaus lopšelis – darželis 

,,Vėjelis“ 

,,Aš sveikas, nes sportuoju“ Priešmokyklinio ugdymo pedagogės 

Irina Michailiuk ir  
Rolanda Pocienė 

 

Kauno vaikų darželis 

,,Šarkelė“  

,,Kūrybiškumo ugdymas per sportą 

Kauno vaikų darželyje ,,Šarkelė“ 

 

Neformaliojo ugdymo mokytoja Dana 

Makauskienė 

Kaišiadorių lopšelis – darželis 
,,Žvaigždutė“ 

,,Augu sveikas ir stiprus“ Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 
Dalia Kupčiūnienė 

 

Vilniaus lopšelis – darželis 

,,Pipiras“ 

,,Judėk! būk sveikas ir stiprus“ Auklėtoja Goda Stonkuvienė 

Logopedė Vaida Povilaitienė 

 
Vilniaus lopšelis – darželis 

,,Kodėlčiukas 

,,Sportuok ir būsi sveikas“ Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

Lina Tuzienė, auklėtojos  

Eglė Žukovskienė ir 

Evelina Užubalienė 

 

Kauno lopšelis – darželis 
,,Ąžuoliukas“  

,,Bendruomenės telkimas skatinant 
fizinį aktyvumą saugioje ir sveikoje 

aplinkoje“ 

Kūno kultūros pedagogė 
Daiva Statkevičienė 

Vilniaus lopšelis darželis 

,,Žiedas“ 

,,Darželio bendruomenės fizinio 

aktyvumo tyrimas“ 

Direktorė Česlava Orlovska 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

Simona Baranauskienė 
auklėtoja Helena Rybaltovič 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Božena Zimblienė 

Vilniaus kolegija 

Pedagogikos fakultetas, LEU 
 

Kūno kultūros ir sporto 

centras 

,,Sveikatingumo mankšta – 

universali priemonė skatinti 

bendruomenės fizinį aktyvumą“ 

Dėstytojos: 

Renata Kondratavičienė  
 

Vilija Gerasimovičienė 

 


