
RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA  

  “SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI” 

KONFERENCIJA   

 

“GEROSIOS DARBO PATIRTIES SKLAIDA – VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMAS, STIPRINIMAS, 

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE”. 
 

IV  ETAPAS – NUOTOLINIU BŪDU 

2021 12 13  

KONFERENCIJOS  DIENOTVARKĖ 

 

8.30 – 9.00 val.  Dalyvių  registracija nuotoliniu  būdu. 

 

9.00 – 9.15 val.  RIĮDA “Sveikatos Želmenėliai” prezidentės, svečių sveikinimai, pasisakymai. 

 

9.15 – 9.30 val. Vilniaus lopšelis – darželis “Molinukas”.  

Pranešimo tema -  ESF projekto “Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į 

darželio grupes, psichologinio mikroklimato gerinimas ir emocinės brandos augimas lopšelio-

darželio  “Molinukas” priešmokyklinio ugdymo grupėje. 

Pranešėjos   - ikimokyklinio ugdymo  mokytoja  Stasė Zita Balčiūnienė ir  ikimokyklinio ugdymo 

vyresnioji mokytoja  Daiva Lembovičienė. 

 

9.30 – 9.45 val. Kauno lopšelis-darželis "Ąžuoliukas". 

Pranešimo tema  - “Ugdymas lauke".  

Pranešėja – Kūno kultūros pedagogė, Daiva Statkevičienė. 

 

9.45 – 10.00 val. Biržų lopšelis-darželis „Genys“. 

Pranešimo tema -  “ Krimsk daržoves ir vaisius – būsi sveikas ir stiprus”.  

Pranešėja – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Rasa Šoblinskienė.  

 

10.00 – 10.15 val. Ukmergės lopšelis-darželis „Nykštukas“.  

Pranešimo tema - „Emocinė sveikata“.  

Pranešėjos – priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės  Rita Jakienė ir Aušra Danielienė. 

 

10.15 – 10.30 val. Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis – darželis.  

Pranešimo tema - „Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos ugdymas bendradarbiaujant“.  

Pranešėja  - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Alma Petrunina. 

 

 

 



10.30 – 10.45 val. Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis – darželis.  

Pranešimo tema -  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos ugdymas ir mokytojo komunikavimo 

kompetencija“.  

Pranešėja  - ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,  Dainora Šidlauskienė. 

 

 

10.45 – 11.00 val. Kupiškio lopšelis-darželis ,,Obelėlė“.  

Pranešimo tema ,,Emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimas Kupiškio lopšelyje-darželyje „Obelėlė“.  

Pranešėja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jurgita Naikauskienė. 

 

11.00 – 11.15 val.  Kauno raj. Noreikiškių lopšelis-darželis “Ąžuolėlis”.   

Pranešimo tema  - ,,Emocijų raiška per muziką ir sportą”.  

Pranešėjos – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Vaida Krūvelienė ir  plaukimo instruktorė 

Silva Čižikienė. 

 

 

11.15 – 11.30 val. Kauno lopšelis – darželis “Rasytė”.  

Pranešimo tema  - projekto “Aš sveikas ir laimingas” pristatymas. 

Pranešėja  - priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Audronė Kerševičienė. 

 

11.30 – 11.45 val. Kauno lopšelis-darželis ,,Rasytė“.  

Pranešimo tema ,, Mokymasis eksperimentuojant“.  

Pranešėjos – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vaida Stankevičiūtė ir  direktorė 

Rita Vaškelienė. 

 

11.45 – 12.00 val. Elektrėnų  lopšelis – darželis ,,Pasaka”.  

Pranešimo tema „Sveikai valgau, gerai jaučiuosi“.  

Pranešėjos  - priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Nijolė Karužienė ir visuomenės sveikatos 

specialistė Rima Sodonienė. 

 

12.00-12.15 val. kavos pertraukėlė. 

 

12.15 – 13.30 val. VŠĮ "Vaikų ugdymas" direktorė ,  docentas, mokslų daktaras Sigita Burvytė. 

Tema “Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas, stiprinant vaikų fizinę ir emocinę sveikatą dirbant 

virtualioje erdvėje”. 

 

13.30 – 13.45 val. Kauno lopšelis-darželis “Šarkelė”. 

Pranešimo tema  - “ Netradicinių priemonių panaudojimas ugdant vaikų sveikatos įgūdžius”. 

Pranešėjos -  priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Zakarevičienė ir  priešmokyklinio 

ugdymo vyresnioji mokytoja Rasa Dambrauskienė.  

  

13.45 – 14.00 val. Kauno lopšelis-darželis Žingsnelis”.  

Pranešimo tema  - “ Sveikas ir judrus – kūrybiškas žmogus” 

Pranešėjos  –  ikimokyklinio ugdymo mokytojos : Eglė Kraujalienė ir Viktorija Čeponytė. 

 

 



14.00 – 14.15 val. Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“.  

Pranešimo tema -  „Sportuok, muzikos ritmu“.  

Pranešėjos –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Vilma Lydekienė; ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja  Sandra Nosevičienė;  meninio ugdymo vyresnioji mokytoja Kristina Jankuvienė. 

 

14.15 – 14.30 val. Panevėžio lopšelis – darželis “Žvaigždutė”.  

Pranešimo tema -  ,, Sveikam būti nuostabu”. 

Pranešėjos  -  ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Kanapeckienė ir  ikimokyklinio ugdymo 

vyresnioji mokytoja Ramunė  Šantarienė.  

 

14.30 – 14.45 val. Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis“. 

Pranešimo tema -  “ Vaikų ugdymas per judesį, lauko erdvėse”.  

Pranešėjos – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rosita Juočerienė ir ikimokyklinio ugdymo vyresnioji 

mokytoja Vida Poškuvienė.  

 

14.45 – 15.00 val. Panevėžio lopšelis-darželis “Draugystė”. 

Pranešimo tema – “Apie sveikatą per patyriminę veiklą”. 

Pranešėjos – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Asačiovienė; ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Ramunė Juknienė. 

 

15.00 – 15.15 val. Panevėžio lopšelis-darželis “Draugystė”. 

Pranešimo tema – “Pažinkime jausmus”. 

Pranešėja –ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,  Aušra Eckstrand. 

 

 

     

  Moderuoja - Visagino lopšelio-darželio “Auksinis raktelis” direktorė, RIĮDA “Sveikatos 

Želmenėliai” prezidiumo narė  Elena Čekienė. 

 

Svečiai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovai. 

 

Dienotvarkė patvirtinta  -  RIĮDA “Sveikatos Želmenėliai” prezidiumo. 

 

RIĮDA “Sveikatos Želmenėliai” prezidentė  

Rita Juozapaitienė  - el.p. -  sveikatoszelmeneliai@gmail.com  

2021 12 09 

 
 

 

 

 


