
RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA  

  “SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI” 

KONFERENCIJA   

 

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

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE”. 
 

V  ETAPAS – NUOTOLINIU BŪDU 

2021 12 14   

 

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 - ,, Emocinio saugumo atmosferos kūrimas simbolių dienotvarkėmis, ankstyvojo 

amžiaus grupėje lopšelyje-darželyje “Molinukas”. 

Pranešėja  - ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Jovita Martinova. 

  

9.30 – 9.45 val.  Kauno  lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”.   

Pranešimo tema -  ,,1-2 metų vaiko fizinės raidos charakteristika”.  

Pranešėja –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Jolanta Kastutė Ruginienė. 

 

10.00 – 10.15 val. Kėdainių lopšelis-darželis "Vyturėlis". 

Pranešimo tema - “Vaikų fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos ugdymas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje".  

Pranešėja – specialioji pedagogė  metodininkė, Rasa Merkelienė. 

 

10.15 – 10.30 val. Skuodo lopšelis-darželis. 

Pranešimo tema - “Sveikatos stiprinimo veikla Skuodo lopšelyje-darželyje”. 

 Pranešėja  -  ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Alma Grigutienė. 

 

10.30 – 10.45 val. Rokiškio lopšelis-darželis “Varpelis” 

Pranešimo tema - “Į švaros ir sveikatos šalį”. 

Pranešėjos  - direktorė Sigita Baranovskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Nida 

Šaparnienė. 

 



10.45 – 11.00 val. Panevėžio lopšelio-darželio “Bitutė”. 

Pranešimo tema  - “ Mokomės žaisdami”. 

Pranešėjos – priešmokyklinio ugdymo mokytoja Paulina Nakrošiūtė ir ikimokyklinio ugdymo 

vyresnioji mokytoja  Laura Vilimavičienė. 

  

11.00 – 11.15 val. Panevėžio lopšelio-darželio “Gintarėlis” 

Pranešimo tema  - “ Vaikų fizinis aktyvumas per projektinę veiklą”. 

Pranešėja – priešmokyklinio ugdymo vyresnioji  mokytoja, Inga Leonienė. 

 

11.15 – 11.30 val.   Prienų lopšelis-darželis “Pasaka”. 

Pranešimo tema -  “ Socialinio – emocinio intelekto ugdymas”. 

Pranešėja – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja,  Daiva Selvinavičiūtė. 

 

11.30 – 11.45 val. Skuodo rajono, Ylakių lopšelis-darželis. 

Pranešimo tema  - “Vaikų sveikatos ugdymas ir sklaida Ylakių Vaikų lopšelyje-darželyje”. 

Pranešėja –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigutė Jakštienė.  

 

11.45 – 12.00 val. Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis – darželis.  

Pranešimo tema - „Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos ugdymas ir logopedo, specialiojo pedagogo 

komunikavimo kompetencija“.  

Pranešėja  -  logopedė, socialinė pedagogė Jolita Dubauskienė. 

 

12.00 – 12.15 val. Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis – darželis.  

Pranešimo tema -  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos ugdymas judesio ir korekcijos pedagogo 

komunikavimo kompetencija“.  

Pranešėjas  - judesio ir korekcijos specialistas, Andrius Vaičiūnas. 

 

12.15 – 12.30 val. Panevėžio lopšelio-darželio “Linelis” 

Pranešimo tema -  “ Akimis rūpinkimės nuo vaikystės”. 

Pranešėjai – tiflopedagogė  -  metodininkė Audra Petronaitytė; direktorė Vera Janikūnienė; 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Jankevičienė. 

 

12.30 – 12.45 val.  Vilniaus lopšelis-darželis “Vandenis”. 

Pranešimo tema -  “ Priešmokyklinio amžiaus Vaikų sveikatos kompetencijos ugdymas gamtoje”. 

Pranešėja -  ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Ramida Meškauskienė. 

 

12.45 – 13.00 val. Kavos pertraukėlė. 

 

13.00 – 14.30 val. Mokymosi mokykla VŠĮ “Ugdymo meistrai”, lektorė Agnė Trusevičienė -  ugdymo 

turinio vadovė, švietimo projektų autorė ir įgyvendintoja. 

 Tema “Kaip užmegzti ryšį su darželinukų tėvais?” 

 

Moderuoja  - Kauno lopšelio-darželio “Ąžuoliukas” kūno kultūros  mokytoja, RIĮDA “Sveikatos 

Želmenėliai” prezidiumo narė  Daiva Statkevičienė. 

 

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 

 
 


