
 

VILNIAUS LOPŠELIS-ŽDARŽELIS “ŽELMENĖLIAI” IR RESPUBLIKINĖ  

IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA ,,SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI“   

 AKCIJA  ,, EIKIME DRAUGYSTĖS TAKELIU – 2023 ” 

N U O S T A T A I  

Draugai, tai didžiausias turtas, 

O jų draugystė amžinai gyva. 

Pasauly žmonės daug pamiršta, 

Bet draugas draugo NIEKADA. 

 

I. BENROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų akcija ,,Eikime draugystės 

takeliu”  nuostatai reglamentuoja akcijos tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką, eigą ir baigiamuosius 

nuostatus. 

2. Projektą organizuoja -  Respublikinė  ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija  “Sveikatos 

želmenėliai” ir Vilniaus lopšelis – darželis “Želmenėliai”, adresas – Šaltkalvių g.30 Vilnius, LT – 

02176, tel .+37052164970, rastine@zelmeneliai.vilnius.lm.lt. 

3. Projekto iniciatoriai -  Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ prezidentė Rita Juozapaitienė ir lopšelio  - darželio  „Želmenėliai“  ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Alma Juknevičienė. 

4. Projekto nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio – darželio „Želmenėliai“ internetinėje 

svetainėje  www.zelmeneliai.com,  Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų 

„Sveikatos želmenėliai“  asociacijos svetainėje  szelmeneliai.lt  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Tikslas: formuoti draugišką, palankią atmosferą grupės ir įstaigos aplinkoje, skatinti vaikų 

draugiškumą, užkirsti kelią patyčioms. 

 

2.  Uždaviniai: 

2.1. Ugdyti gebėjimą užmegzti geranoriškus santykius su visais grupės vaikais;  
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2.2. Ugdyti toleranciją „kitokiems“ vaikams jų aplinkoje; 

2.3. Skatinti atpažinti bendraamžių emocijas. 

 

                                       III. AKCIJOS DALYVIAI 

Akcijoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos, priklausančios 

Respublikinei ikimokyklinio ugdymo darbuotojų asociacijai ,,Sveikatos želmenėliai “. 

 

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA IR EIGA 

 

1.  Norintys dalyvauti akcijoje, turi pateikti iki 2023 -03 - 17  užpildytą lentelę. (Priedas nr.1)  

2. Akcija „Eikime draugystės takeliu 2023“ vyks 2023 m. kovo 20 -24 dienomis. Visi dalyviai 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizuoti ugdomąsias veiklas vaikams apie draugystę: kaip 

susidraugauti, kaip paguosti draugą, kaip atsiprašyti draugo, kodėl svarbu būti draugišku su 

visais, kas yra patyčios ir t.t. Veiklų metu skaitykite pasakas, žiūrėkite filmukus apie draugystę, 

žaiskite draugystę ir bendradarbiavimą stiprinančius žaidimus. 

3. Padaryti (nupiešti, aplikuoti, nulipdyti  ir t.t.) DRAUGO PORTRETĄ  su veide atsispindinčia 

skirtinga emocija. 

4. Padovanoti draugui portretą, pasakant (arba užrašant) jam komplimentus, palinkėjimą. 

V. ATASKAITA 

 

Akcijos  ,,Eikime draugystės takeliu“ dalyviai atsiunčia 4-6 nuotraukas el. paštu 

almulee@gmail.com  iki 2023-04-03 dienos. Siunčiant nuotraukas, reikia nurodyti įstaigos 

pavadinimą, grupės pavadinimą, vaikų amžių,  mokytojų vardus ir pavardes. 

   Dalyviai, pateikiantys nuotraukas, kuriuose  matomas vaiko veidas turi turėti raštišką tėvų sutikimą. 

Už atsiųstą medžiagą atsako siuntėjas. Atsiųsti darbai bus publikuojami  “Sveikatos želmenėlių” 

svetainėje. Visi dalyviai gaus padėkos raštus. 

Kontaktai pasiteiravimui 

 Alma Juknevičienė, mob.tel. 867837148, almulee@gmail.com,  
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                                                                                                                      Priedas Nr. 1 

VILNIAUS LOPŠELIS-ŽDARŽELIS “ŽELMENĖLIAI” IR RESPUBLIKINĖ  

IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA ,,SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI“   
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Miestas  

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Grupės pavadinimas  

Mokytojo (-ų) – vardas(-ai), pavardė (-ės) 

Turima kvalifikacinė kategorija 

 

 

Atsakingo asmens elektroninis adresas  

 

 

 

 

 

AV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


