
 

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA  

  “SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI” 

KONFERENCIJA   
 

“GEROSIOS DARBO PATIRTIES SKLAIDA – VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMAS, 

STIPRINIMAS,  IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE”. 
 

 III   ETAPAS – NUOTOLINIU BŪDU 

2022 12 06  

  DIENOTVARKĖ 

 

9.00 – 9.30 val.  Dalyvių  registracija nuotoliniu  būdu. 

 

9.30 – 9.45 val.  RIĮDA “Sveikatos Želmenėliai” prezidentės, svečių sveikinimai, pasisakymai. 

 

9.45 – 10.00 val.  Vilniaus lopšelis-darželis “Želmenėliai”. 

Pranešimo tema – “ Sveika mityba vaikams – draugystė su daržovėmis” 

Pranešėjos – Ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo  vyr. mokytojos Jolita Usevičiūtė ir Olga 

Grigorovičienė. 

 

 10.00 – 10.15 val. Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“. 

Pranešimo tema – “Socialinis emocinis vaikų ugdymas, priešmokyklinio ugdymo grupėje”. 

Pranešėja –  Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė, Irena Romanovskaja. 

 

10.15 – 10.30 val. Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“. 

Pranešimo tema – „Ten kur gyvena mažųjų emocijos”. 

Pranešėjos  - Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rita Tadaravičienė ir Loreta Asačiovienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. 
 
10.30 – 10.45  val. Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“. 

Pranešimo tema – „Skanu kai pats gaminu“. 

Pranešėjos - Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Snieguolė Rubienė ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja metodininkė, Eglė Adomaitienė. 

 

10.45 – 11.00 val.  Panevėžio lopšelis-darželis „Gintarėlis“. 

Pranešimo tema  - ,,Vaikų sveikatos ugdymas, stiprinimas, veiklos organizavimas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose“. 

Pranešėjos - Jūratė Paršonienė ir Agnė Medolinskienė. 

 

 

 



11.00 – 11.15 val.  Panevėžio lopšelis-darželis „Gintarėlis“. 

Pranešimo tema - ,,Vaiko ir mamos emocinio ryšio stiprinimas ugdomosios veiklos metu“. 

Pranešėjos - Kristina Miliškevičienė ir Rūta Valentonienė. 
 

11.15 – 11.30 val. Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis“. 

Pranešimo tema – Sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo projektas „Būk judrus – būsi sveikas ir 

žvalus“. 

Pranešėjos – Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kornelija Kekienė ir direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Rosita Juočerienė.    

11.30 – 11.45 val. Ukmergės lopšelis-darželis „Nykštukas“. 

Pranešimo tema –„Žygiai – kaip komandos formavimo, bendrystės ir sveikatinimo būdas“. 

Pranešėjos - Papildomojo ugdymo (kūno kultūra) mokytoja metodininkė, Neringa Godliauskienė ir  

ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Zita Imbrasienė. 

 

11.45 – 12.00 val. Ukmergės lopšelis-darželis „Nykštukas“. 

Pranešimo tema –„Geriausia įstaigos gyvenimo būdo reklama – sveiką maistą propaguojantys 

renginiai“. 

Pranešėjos - Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Sonata Liogienė ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė, Aušra Danielienė. 

 

12.00 – 12.15 val. Vilniaus raj. Pagirių lopšelis-darželis “Pelėdžiukas”. 

Pranešimo tema – “Žiema “Pelėdžiuke” – saviraiškos, sveikatingumo ir sporto metas”. 

Pranešėjos – Ikimokyklinio ugdymo vyr.mokytoja Ilona Paškevičienė ir judesio korekcijos mokytoja 

metodininkė, Alina Čemieris. 

 

 12.15 – 12.30 val. Svečiai - Vilniaus dienos socialinės globos centras ir lopšelis-darželis "Čiauškutis". 

Pranešimo tema – "Vaikų fizinės sveikatos ugdymas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiais vaikais". 

Pranešėja – Vyresnioji judesio korekcijos mokytoja/kinezioterapeutė, Renata Nekrasova. 

 

12.30 – 13.00 val. Kavos pertraukėlė. 

 

13.00 – 13.15 val. Marijampolės lopšelis-darželis „Vaivorykštė“. 

Pranešimo tema –„Plaukiame sveikatingumo taku“. 

Pranešėja - Neformaliojo ugdymo mokytoja (plaukimui), Julija Dzingienė. 

 

13.15 – 14.00 val. Anykščių lopšelis-darželis „Žiogelis“. 

Pranešimo tema – “Vaikų fizinis aktyvumas‘. 

Pranešėja - Kūno kultūros mokytoja, vyr. mokytoja, Sonata Balienė. 

 

14.00 – 14.15 val. Anykščių lopšelis-darželis „Žiogelis“. 

Pranešimo tema –,,Spalvų pažinimas per pojūčius“. 

Pranešėja - Mokytoja metodininkė, Rita Pilkauskienė. 

 

14.15 – 14.30 val. Kauno lopšelis-darželis „Rasytės“. 

Pranešimo tema –„Darželio ir mokyklos partnerystės galia“. 

Pranešėjos - Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Audronė Kerševičienė ir mokytoja  Birutė 

Armanavičienė. 

 

 



14.30 – 14.45 val. Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pienė“. 

Pranešimo tema –„Ugdytinių emocinės sveikatos stiprinimas: sėkmingo bendradarbiavimo ir aktyvaus 

įsitraukimo patirtys“. 

Pranešėjos - Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė, Ingrida Balickienė ir 

ikimokyklinio ugdymo  vyresnioji mokytoja, Daiva Trečiokienė. 

 

14.45 – 15.00 val. Kauno lopšelis-darželis „Šarkelė“. 

Pranešimo tema –„Įvairių būdų taikymas ugdant trimečių emocinį intelektą“. 

Pranešėjos - Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Lina Zakarevičienė ir  ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė, Rima Bulotaitė. 

 

  Moderuoja  - Visagino lopšelio-darželio “Raktelis” direktorė, RIĮDA “Sveikatos Želmenėliai” 

prezidiumo narė  Elena Čekienė. 

 

Svečiai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovai, mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė. 

 

Dienotvarkė patvirtinta  -  RIĮDA “Sveikatos Želmenėliai” prezidiumo posėdyje. 

 

RIĮDA “Sveikatos Želmenėliai” prezidentė.  

Rita Juozapaitienė   

2022 11 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


