
 

Kupiškio vaikų lopšelis – darželis „Obelėlė“   

  

2010 m. veiklos asociacijoje „Sveikatos želmenėliai“ 

ATASKAITA 

 

 

Asociacijos narių skaičius 2010 m. pabaigoje – 15  
Nario mokesčio už 2010 m. suma – 180,00 Lt (vienas šimtas aštuoniasdešimt litų) 
 
 
I.Sveikatinimo sąlygų įstaigoje gerinimas (sportinio inventoriaus, aikštelių, apšvietimo, baldų ir kt. sąlygų gerinimas) 
1. Pakeisti baldai „Pelėdžiukų“ ir „Šermukšniukų“ grupėse (išskyrus staliukus ir kėdutes). 
2. Naujai lentomis apkaltos smėlio dėžės, lauko baseino kraštai. 
3. Pagaminti dangčiai smėlio dėžėms apdengti. 
4.Vadovaujantis HN 75:2010, darželio teritorijoje iškasti visi augalai, draudžiami sodinti įstaigos 
teritorijoje. 
5. Įsigijome sportinio inventoriaus: 4 batutus, 20 kamuolių. 
 
II. Parengtų projektų finansavimas iš savivaldybės ir kitų institucijų (projekto pavadinimas ir gauta suma) 

- 
III. Tiriamoji veikla sveikatinimo tematika (veiklos pavadinimas ir rezultatai bei jų pristatymas, savo įstaigos auditas, 
savianalizė ir kt.) 
Buvo vykdoma tėvų apklausa. 82 % tėvų mano, kad jų vaikai darželyje saugūs. 93 % tėvų mano, kad 
darželio aplinka yra estetiška, atitinka tėvų lūkesčius ir higienos normas. 93 % tėvų mano, kad darželio 
pedagogai saugo ir stiprina vaiko sveikatą. 
  
IV. Prevencinė veikla įstaigoje (renginiai, leidiniai, pramogos ir kt. veikla) 
1. Vykdėme (ir vykdome) smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programą „Zipio draugai“. 
2. Projektas „Do, re, mi...“ – tai mėnuo, skirtas dainoms, šokiams, vaidybai, muzikavimui. Mums 
koncertavo vaikai iš muzikos mokyklos, Kupos pradinės mokyklos, P. Matulionio pagrindinės mokyklos, 
vaidino auklėtojos iš l/d „Saulutė“. Savo programėles vieni kitiems rodė visos darželio grupės. 
3. Projektas „Graži žiema gimtinėje“ – džiaugėmės žiemos pramogomis, dalyvavome rajoniniame renginyje 
„Duonutės kelias“, patys darželyje „praėjome“ visą „duonutės kelią“. 
4. „Ir suaugę, ir maži – darbą mylime visi“ – lankėmės buitinių atliekų surinkimo punkte, rūšiavome 
atliekas, rinkome vaikų mintis, kodėl reikia saugoti žemę, kartu su tėveliais tvarkėme darželio, Kupos 
pakrantės aplinką, dalyvavome akcijoje „Darom 2010“, „siuvome“ rūbus iš atliekų, surengėme madų šou.  
5. Vaidybinės raiškos renginys „Pasakėlę į vaiko širdį“.  
6. Susitikome su šuneliu Amsiu. Vaikai mokėsi saugaus elgesio gatvėje, kieme.  
7. „Piešinys policininkui“ – piešinių paroda Kupiškio policijos komisariate. 
8. Piešinių paroda Kupiškio priešgaisrinėje tarnyboje. 
9. Dalyvavome akcijos „Judrioji savaitė“ renginyje „Diena be automobilio“. Vaikai nuo mažų dienų 
skatinami labiau tausoti aplinką ir save. Su dviratukais vykome į miesto centrą, kur vyko renginys „Mieste – 
be savo automobilio“. 
10. Projektas „Iš tvarto močiutės ir miško gražaus“ – plečiamos žinios apie naminius ir laukinius gyvūnus, 
aiškinama apie gyvūnų keliamus pavojus, mokoma saugiai elgtis su jais. 
 
V. Sveikatos ugdymo konsultanto veikla įstaigoje ir rajone (kas organizuota, kas atlikta) 

Mes konsultanto neturime. 
 



VI. Olimpinis ugdymas ( ar įsijungėte į projektą, ir ką nuveikėte) 
 - 
VII. Respublikinės darbo patirties konferencijos ( jei vyko, tai parašykite datą ir pasiekimus) 

 - 
VIII. Seminarai ir konferencijos organizuoti  rajonuose ir miestuose   (parašykite pavadinimus , datas ir 
pagrindinius  pasiekimus) 
1. „Dirbiniai iš odos“ – kvalifikacijos tobulinimo programą parengė auklėtoja metodininkė Regina 

Petrikienė. Seminaras vyko 2010m. sausio 13d. Dalyvavo Kupiškio rajono ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pradinių klasių mokytojai. 

2. „Dirbiniai iš odos“ – toks pat seminaras 2010m. balandžio 16d. buvo pravestas Panevėžio rajono 
švietimo centre. Dalyviai – Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai.  

Abiejų seminarų dalyviai džiaugėsi nauja patirtimi, galimybe odos atraižas panaudoti 
puošiant grupių, koridorių interjerą, darant paveikslus, vazas, pieštukines, gėles ir t. t. Svarbiausia, kad 
darbelius iš odos gali kurti ne tik pradinukai, bet ir vyresnieji darželinukai. 

3. „Efektyvus ir neefektyvus vadovavimas. Lyderystė“ – kvalifikacijos tobulinimo programą parengė ir 
seminarą vedė direktorė Danguolė Koženiauskienė. Seminaras vyko 2010m. balandžio 20d. ugdymo 
įstaigoje. Jis skirtas l/d „Obelėlė“ darbuotojams.  

Sužinojome, kaip pasirinkti vadovavimo stilių įvertinant savo ir pavaldinių asmenybių tipus. 
Efektyvaus vadovavimo ir lyderiavimo principus taikome darbo grupių veikloje, bendraujant su darželio 
vaikais ir tėvais, su savo šeimos nariais. Tapome tolerantiškesni kitų atžvilgiu, stengiamės išvengti 
konfliktinių situacijų, ieškome kompromisų sprendžiant tarpusavio santykius. 

4. „Orientavimosi sporto organizavimo ypatumai vaikų darželyje“ – kvalifikacijos tobulinimo programą 
parengė ir seminarą vedė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valerija Kuprienė ir papildomo ugdymo 
pedagogė Jurgita Naikauskienė. Seminaras vyko 2010m. gegužės 11d. Ąžuolų parke (praktika) ir l/d 
„Obelėlė“ (teorija). Dalyviai – Kupiškio m. ikimokyklinių įstaigų pedagogai, kolegos iš Anykščių. 

Pedagogės išmoko sudaryti norimos aplinkos planą, sužinojo, kaip paruošti ugdytinius OS 
varžyboms, kaip sutelkti vaikus kūrybiniam darbui, aktyviai veiklai. OS – tai aktyvus sportas, 
įtraukiantis bet kokio amžiaus žmones, nereikalaujantis papildomų lėšų. Vaikas skatinamas tyrinėti, 
aktyviai judėti. 

 
IX. Dalyvavimas respublikiniuose ir savivaldybių skelbtuose  konkursuose (konkursai  ir pasiekti rezultatai) 
1. Tapome laureatais respublikiniame lėlių teatro konkurse „Molinuko teatras“.  
2. Patekome į Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ respublikinį turą. 
3. Dalyvavome rajoniniame vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“. 
  
X. Dalyvavimas rajonų ir miestų organizuojamuose konkurse “Sveikuolių sveikuoliai“ ir pasiekti 

rezultatai 
Neorganizuojama. 
 
XI. Metodinė veikla -  laikraštukai, bukletai , knygelės, skrajūtės ir kt. (išvardinti pavadinimus ir kur tai 
realizuota) 
1. Lankstinukai sveikatinimo tema: 

• „Žmogus – gamtos vaikas“ – projekte „Ir suaugę, ir maži – darbą mylime visi“, lankstinuko 
konkursui; 

• „Emocinės paramos ir pagalbos būdai ikimokyklinukui“ – lankstinuko konkursui; 
• „Žaidimai – geros dvasinės ir fizinės būsenos dalis“ – lankstinuko konkursui; 
• „Žaisdami gausinkime žodyną“ – lankstinuko konkursui, padalinta tėveliams, kurių vaikai turi 

kalbos sutrikimų; 
• „Judėjimas – gyvasties šaltinis“ – lankstinuko konkursui; 
• „Saugok save ir kitus“ - aplankas tėvams; 



• „Vanduo“, „Vanduo – tai gyvybės pradžių pradžia“ – medžiaga tėvams tėvų lentose; 
 

XII. Partnerystė su socialiniais partneriais (išvardinti su kuo ir kokias veiklas atlikote) 
1. Esame metodinio būrelio, kurį įkūrėme  2005m. spalio mėnesį, veiklos centras. 

Su Kupiškio rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinio būrelio „Kibirkštėlė“ nariais 
• Vakaronė „Gėlių mergaitės“ – jame dalyvavo ne tik pedagogai, bet ir visi darbuotojai; 
• „Duonutės kelias“ – renginys vaikams; 
• Aptartos ir aprobuotos metodinės priemonės: „Didaktiniai žaidimai matematinių vaizdinių 

formavimui ikimokykliniame amžiuje“, „Simboliai ir liaudies ornamentika karpiniuose“, 
„Margučiai“; 

• Projektas „Aprenkime lėlę“ – rūbus vaikystės lėlėms siuvo, mezgė, vėlė iš vilnos mamos, 
močiutės, auklėtojos; 

• „O mums šaltis nebaisus“ – tradicinė sportinė pramoga ant Kraštiečių mikrorajono kalnelių; 
• „Pasakėlę – į vaiko širdį“ – vaidybinės raiškos projektas; 
• Orientavimosi sporto varžybos Kupiškio miesto darželių priešmokyklinukams. 
• „Mes bėgikais turim būti“ – tradicinės bėgimo varžybos; 

2. Su Kupiškio P. Matulionio pagrindine mokykla: 
• Vakaronė „Gėlių mergaitės“ (darbuotojams); 
• Moksleiviai koncertavo mūsų vaikams; 
• Priešmokyklinukai susipažino su mokykla, būsimomis mokytojomis. 

3. Su Kupos pradine mokykla: 
• Vakaronė „Gėlių mergaitės“ (darbuotojams); 
• Orientavimosi varžybos Ąžuolų parke; 
• Priešmokyklinukai susipažino su mokykla, būsimomis mokytojomis. 

4. Su Kupiškio viešaja biblioteka: 
• Projektas „Aprenkime lėlę“; 
• „Seku seku pasaką“; 

5. Su Kupiškio kultūros centru: 
• Velykėlių šventė vaikams; 
• Auklėtojos Reginos Petrikienės darbų iš odos ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės Virginijos 

Jurevičienės karpinių paroda Kupiškio kultūros centre. Parodos uždaryme koncertavo darželio 
vaikai, dalyvavo kolegės iš Kupiškio rajono darželių. 

6. Su Anykščių vaikų lopšeliu – darželiu „Žiogelis“: 
•  „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos įvaizdžio formavimas ir edukacinių aplinkų kūrimas“ – 

seminaras Anykščių l/d „Žiogelis“; 
• „Orientavimosi sporto organizavimo ypatumai ikimokykliniame ugdyme“ – seminaras 

Kupiškyje. 
7. Su Kupiškio rajono likusių be tėvų globos vaikų globėjų klubu: 

• Dalyvavome akcijoje „Darom 2010“; 
• Auklėtojos parodė globojamiems vaikams ir globėjams spektaklį „Jaučio trobelė“, vaikučiai 

bendravo grupėse. 
 

XIII. Informacija apie įstaigą žiniasklaidoje (pavadinimas, informacijos šaltinis – Nr.  ir data ) 
1. „Senos lėlės pasipuošė naujais apdarais“, Kupiškėnų mintys,  Nr.3, 2010m. sausio 9d. 
2. „Darbščiose rankose pražysta gėlės iš odos“, Kupiškėnų mintys, Nr.3, 2010m. sausio 9d. 
3. „Nuskambėjo pirmieji „Dainų dainelės“ akordai“, Kupiškėnų mintys, Nr. 11, 2010m. sausio 28d.  
4. „Žiemos vakarą apie meilę ir gėles“, Kupiškėnų mintys, Nr. 13, 2010m. vasario 2d. 
5. „Apie etnokultūrą - daugiau menine raiška negu kalbomis“, Kupiškėnų mintys, 2010m. vasario 4d. 



6. „Biržuose koncertavo būsimosios scenos žvaigždės“, Panevėžio rytas, 2010m. vasario 13d. 
7. „Į „Dainų dainelę“, Kupiškėnų mintys, Nr. 20, 2010m. vasario 20d. 
8. „Augino duonelę Subačiuje“, Kupiškėnų mintys, Nr. 21, 2010m. vasario 23d. 
9. „Kaziuko turgaus šurmulys aidėjo visur“, Nr. 27, 2010m. kovo 9d. 
10. „Valakų bendruomenėje“, Nr. 27, 2010m. kovo 9d. 
11. „O mums šaltis nebaisus“, Nr. 31, 2010m. kovo 20d. 
12. „Skambėjo kupiškėniška tarmė“, Nr. 27, 2010m. kovo 27d. 
13. „Po talkos – atokvėpis gamtai“, Nr. 43, 2010m. balandžio 20d. 
14. „Kupiškio kultūros centre“, Panevėžio rytas, 2010m. balandžio 29d. 
15. „Skamba dainų dainelė“, Kupiškėnų mintys, Nr. 48, 2010m. gegužės 4d. 
16. „Renginys Virbališkiuose ir pastabos paraštėse“, Kupiškėnų mintys, Nr. 58, 2010m. gegužės 25d. 
17. „Jaunimą bandė užkrėsti senaisiais amatais“, Kupiškėnų mintys, Nr. 104, 2010m. rugsėjo 14d. 
18. „Policijos bičiulis Amsis aplankė vaikus“, Kupiškėnų mintys, Nr. 107, 2010m. rugsėjo 21d. 
19. „Savaitė atostogų – automobiliui“, Kupiškėnų mintys, Nr. 107, 2010m. rugsėjo 21d. 
 

XIV. Asociacijos nariai rašo spaudoje  (straipsnio pavadinimas, koks laikraštis , Nr.,  data. ) 
1. „O mums šaltis nebaisus“, Nr. 31, 2010m. kovo 20d. 
 
XV. Dalyvavimas darbo grupėse rengiant respublikinius ar savivaldybių dokumentus (išvardinti kokius) 

- 

XVI. Dalyvavimas respublikinuose ar tarptautiniuose projektuose (išvardinti pavadinimą ir nurodyti ar esate 
projekto dalyvis, ar partneris  ar pan.) 
1. „Vadybiniai mokymai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įgyvendinančių institucijų vadovams“ – 
2-jų ciklų 7 dienų ELI mokymo programa (vadovams) – dalyviai. Po šių mokymų direktorė parengė 
programą ir pravedė seminarą visiems darželio darbuotojams. 
2. „Komandinio darbo mokymai“ – 2-jų dienų ELI mokymo programa auklėtojoms. Seminaro medžiaga 
perteikta auklėtojoms. 
 
XVII. Darbas su šeima (išvardinti veiklas, kurias vykdėte per metus) 

Temos grupių stenduose, pranešimai tėvų susirinkimuose: 
1. Trejų metų a. vaiko raida ir gebėjimai. 
2. Trejų metų krizė. 
3. Teigiamai nusiteikę. 
4. Gripas: ko laukti šį sezoną. 
5. Tinkama ir sveika vaikų mityba. 
6. Patikima gydytoja. Pasakų terapija – puikus būdas įveikti vaikų problemas. 
7. 10 būdų vaiko savigarbai ugdyti. 
8. Jei vaikas šlapinasi į lovytę. 

Kita veikla: 
1. „Aprenkime lėlę“ – grupės turtinimo programoje dalyvavo visos „Pelėdžiukų“ grupės mamos. 
2. Rudeninių, kalėdinių puokščių, Velykinių darbelių parodos. 
3. „Mama, tėti pažiūrėki ir man padėki“ – sportinė pramoga visą dieną (kada tėveliai galėjo). 
4. Šeimos šventės (visose grupėse). 
5. „Tėvai – vaikų meninės veiklos vadovai“ – aktyvūs spalio mėn. projekto „Lietaus stotelės“ dalyviai, 

vedantys veiklą grupėse. 
 

XIII. Įdomiausi  ar labiausiai pavykę renginiai skirti įžymias datas pažymėti ar lopšelio-darželio 

tradicijas  puoselėti 



1. „Ir suaugę, ir maži – darbą mylime visi“ – tradicinis balandžio mėn. projektas. Vaikai mokomi, 
skatinami rūšiuoti atliekas, supažindinami su įstaigomis, kurių dėka mes gyvename gražiau. Kartu su 
tėveliais, darželio darbuotojais ir vaikais tvarkome darželio aplinką, Kupos pakrantę. 

2. OS varžybos visiems Kupiškio m. priešmokyklinukams. 
3. „O mums šaltis nebaisus“ – visų miesto darželių renginys ant Kraštiečių mikrorajono kalnelių. 
4. „Mes bėgikais turim būti“ – bėgimo varžybos visų miesto darželių vaikams. 
5. Tapome Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyriaus nariais. 
6. „Saugiai keliauk, sportuok, pažink“ – organizuotas vaikų vasaros poilsis. Tai efektyvi priemonė užimti 

vaikus prasminga, kūrybinga , pažintine ir saugia veikla. 
 

XIX. Atviros veiklos  su vaikais miesto ar rajono pedagogams 
1. Orientavimosi sporto varžybos.  
 
XX. Sveika mityba (kas nuveikta šioje srityje) 
Vaikai maitinami pagal valgiaraščius, patvirtintus darželio direktorės ir suderintus su visuomenės sveikatos 
centro Kupiškio skyriaus vyr. gydytoju. 
XXI. Kūrybinės darbo grupės (ar veikia darželyje, ar veikia mieste ir ar kas nors priklauso iš narių toms grupėms . Jei 
priklauso – tai kokioms) 
 Darbo grupės, veikiančios darželyje: 
1. Darželio įvaizdžiui formuoti. 
2. Ryšiams su visuomene palaikyti. 
3. Darželio kultūriniam gyvenimui organizuoti. 
4. Darželio interjero tvarkymui. 
5. Darželio aplinkos tvarkymui. 
6. Vaikų saugaus elgesio ir savisaugos įgūdžių ugdymui. 
7. Lėlių teatro kūrimo grupė. 
8. Emocinės sveikatos ugdymo ir tausojimo koordinavimo grupė. 
9. Etninio ugdymo koordinavimo grupė. 
 
 
 
Ataskaitą parengė                                                                                      Valerija Kuprienė, 
                  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
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