
 

                                                                                                                       PATVIRTINTA 

                                                                                                                       Naujosios Akmenės ikimokyklinio  

                                                                                                                       ugdymo mokyklos direktoriaus 

                                                                                                                      2022 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-99 

 

 

NAUJOSIOS AKMENĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLA 

PROGRAMOS DARNUS DARŽELIS 2022/2023 PLANAVIMAS 

1. Darniosios komandos nariai: 

Vardas Pavardė Pareigos/statusas 

Neringa Vaičiūtė-Gabalienė direktorė 

Irena Girdvainienė „Buratino“ skyriaus vedėja 

Regina Petraitienė „Atžalyno“ skyriaus vedėja 

Rasa Dagelienė „Žvaigždutės“ skyriaus vedėja 

Justina Grigorevičienė direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

Birutė Vitolienė ūkvedė 

Audronė Ruškienė metodininkė 

Jūratė Badaukienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Audronė Skirmantienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Regina Norbutienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

Rasa Butkevičiūtė priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

Ilona Dvarionienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Veslava Dijokienė mama 

Živilė Mačiūtė mama 

Dainius Prunskūnas tėtis 

2. Komandos koordinatorius:  

IRENA GIRDVAINIENĖ 

3. Komandos koordinatoriaus el.paštas:  

Irena.girdvainiene@ikumokykla.lt 

4. Komandos koordinatoriaus tel.numeris:  

+370 648 28340 
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5. Kaip matote savo darželį darnumo aspektu? Kokia yra jūsų ateities darželio vizija? 

Bendruomenė pasiekia tvarių įpročių ūgtį. 

Stiprybės:  

Vaikų sveikos gyvensenos ugdymas. Edukacinės aplinkos kūrimas. 

Siekiniai: 

Darnaus vystymosi idėjų ugdymas, įtraukiant vaikus, tėvus ir įstaigos darbuotojus į įvairias 

veiklas pažįstant juos supantį pasaulį ir jame egzistuojančias problemas. 

6. Kokias sritis renkatės tobulinti šių metų programos: 

 
Įstaigos darbuotojų ir ugdytinių darnaus vystymosi švietimas 

 
Energija 

 
Vanduo 

 
Mokyklos teritorija 

 
Rūšiavimas 

 
Vartojimas 

 
Biologinė įvairovė 

 
Sveika ugdymo įstaigos aplinka 
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Maistas 

 
Darnus mobilumas 

 
Darni ugdymo įstaigos bendruomenė 

7.  Pagrindinis tikslas/-ai, kurio/ių bus siekiama šioje srityje: 

Energijos srityje - mažinti energijos suvartojimą ugdant tvarumo įgūdžius. 

Maisto srityje - ugdyti kultūringus bendruomenės narius per sveikos gyvensenos ir etiketo 

suvokimą, mažinant maisto švaistymą. 

 

Veikla problemai 

spręsti 
Terminas, iki 

kada veiklą 

planuojama 

atlikti 

Atsakingas už veiklą 

darniosios 

komandos narys 

Kokio pokyčio/kokių rezultatų 

tikitės atlikus šią veiklą? 

(kiekybiniai/kokybiniai rodikliai) 

 

 Iniciatyva „Išjunk 

šviesą, taupyk 

vandenį“. 

2022 m. 

lapkričio 

mėn. 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Priešmokyklinių grupių ugdytiniai 

paruoš informacinius lipdukus ir 

priklijuos prie visų elektros 

jungiklių, vandens maišytuvų. 

Mokytojos praves valandėles 

tvarumo tema. 

2% sumažės elektros ir vandens 

sąnaudos. 

Vaikai ir bendruomenė ugdysis 

tvarumo suvokimą. 

Iniciatyva „Atrask 

aušrą“. 

Iki 2023 m. 

kovo 1 d. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Rytinis vaikų sutikimas 

organizuojamas prie minimalaus 

grupės apšvietimo ir/ arba visai jį 

išjungiant, panaudojant kitas 

apšvietimo priemones. 

2 % sumažės elektos energijos 

sunaudojimas. 

Vaikai ugdysis gamtos pajautą.  
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Dienos 

apmąstymai 

prieblandoje 

„Išgirsk tamsą“. 

2022 m. 

gruodžio 

mėn. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Dienos refleksija su ugdytiniais 

Kalėdinių lempučių šviesoje grupėse 

ar lauke Kalėdinio lauko apšvietimo 

fone. 

Trumpinamas Kalėdinių lempučių 

įjungimo laikas (7.30 val. -8.30 val., 

15.45 val. - 17.15 val.). 

2% sumažės elektros energijos 

sunaudojimas. 

Vaikai ugdysis gamtos pajautą, 

Kalėdinio laukimo džiaugsmą, 

emocinį raštingumą.  

Vaikai ir grupės darbuotojai 

atsipalaiduos ir nusiramins po 

dienos darbų. 

Bendruomenės 

susitarimas 

„Ramios ir tvarios 

Kalėdos“. 

2022-12-27-

2023-01-07 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams,  

ūkvedys 

Kalėdiniu laikotarpiu įstaiga nedirba 

(12.27-01-06). 

Sutaupoma: 

17% elektros, 18 % vandens, 6 % 

šildymo mėnesio sąnaudų. 

Pilietinė 

iniciatyva „Žemės 

valanda“. 

2023 m. 

kovo mėn. 

pab. 

direktorius 1 val. išjungiami visi elektros 

prietaisai grupėse, kabinetuose, kai 

kurie darbuotojai dirba iš namų. 

Ugdysis tvari ateities visuomenė. 

Ugdytiniai parneš žinutę kiekvienas 

į savo namus - protingai naudokimės 

žemės resursais. Skatins namuose 

visuotinai paskelbtą valandą išjungti 

šviesą. 

1% sumažės elektos energijos 

suvartojimas. 

Išvykos į vėjų 

jėgainių, saulės 

elektrinių parkus, 

UAB „Akmenės 

energija“ ir kt. 

Iki 2023 m. 

gegužės 31 d. 

ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių 

grupių mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Ugdysis supratimas apie 

atsinaujinančius energijos būdus, 

ekologišką, tvarią energiją ir jos 

privalumus. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokyklos 

skyriuose įrengti 

Iki 2023 m. 

vasario 28 d. 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams, ūkvedys 

Bus įrengta 20 judesio daviklio 

šviestuvų. 
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šviestuvus su 

judesio davikliu. 

Elektros energijos 

suvartojimo 

auditas. 

Iki 2023 m. 

gegužės 31 d. 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams, ūkvedys 

Bus atlikta audito rezultatų analizė, 

parengtos rekomendacijos taupymo 

priemonių įgyvendinimui. 

Projektas „Valgyk 

atsakingai“. 

Iki 2023 m. 

gegužės 31 d. 

skyrių vedėjos, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Kiekviena grupė matuos pietų 

maisto atliekas. 

Mokyklos skyrių valgyklų stenduose 

bus žymimas išmetamo maisto 

kiekis. 

20% sumažės išmetamų maisto 

atliekų. 

Akcija „Aš 

tvarkingas ir 

tvarus“. 

Mėnesio 

paskutinę 

savaitę. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Vaikai bus mokomi valgymo 

kultūros, etiketo prie stalo. 

Paskiriami budintieji, kurie stebi, ar 

grupės draugai susitvarko valgymo 

vietą. 

Virtuvės darbuotojai išrenka 

tvarkingiausią stalą, apdovanoja 

padėkos statulėle. 

100% bus įdiegti valgymo kultūros 

įgūdžiai. 

Vaisių ir daržovių 

priešpietukai. 

Kartą 

savaitėje. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Vaikai kartu su mokytojomis 

išradingai patiekia vaisius ar 

daržoves išaugintas savo 

šiltnamiuose, darže, gautus 

įgyvendinant ,,Vaisių ir daržovių 

vartojimo skatinimo programą" . 

Ugdytiniai labiau  vertins vaisių ir 

daržovių naudą, ugdysis supratimas 

apie jų teigiamą poveikį sveikatai. 

20% padidės vaisių ir daržovių 

suvartojimas. 
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Projektas „Jis be 

skonio ir be 

kvapo, o be jo 

gyventi  - 

neįmanoma“. 

2023 m. 

sausio- 

vasario mėn. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

Vaikai gilins žinias apie vandens 

svarbą žmogaus ir gamtos 

gyvenime. 

Mokysis vandenį tausoti. Sužinos, iš 

kur atsiranda sniegas, lietus, kaip 

išgaunamas gėlas vanduo. 

Akcija „Suvalgei 

obuoliuką - 

sėklytes atiduok 

paukščiukui“. 

Šaltuoju 

metų laiku. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Vaikai rinks obuolių sėklas iš 

kiekvieno graužtuko, išėję į lauką 

pabers lesyklėlėse. 

Ugdytiniai mokysis globoti 

paukščius, tvarumo. 

Iškylos lauke su 

sveiko maisto 

užkandukais. 

2023 m. 

balandžio-

gegužės 

mėn. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Kiekviena grupė dalyvauja 1 

iškyloje lauke savo įstaigos 

teritorijoje ar už jos ribų. 

100% ugdomas 

bendruomeniškumas, iškylų kultūra. 

Ekskursijos pas 

vietos ūkininkus. 

Iki 2023 m. 

gegužės 31 

m. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Ugdytiniai 100% pagilins žinias apie 

maisto kelią, ekologišką ūkį, 

ūkininko profesiją. 

Sukurta „Sveikos 

mitybos knyga“. 

Iki 2023 m. 

gegužės 31 d. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

skyrių vedėjos 

Ugdytiniai su tėvais gamina sveiko 

maistą patiekalą namuose, aprašo, 

iliustruoja. 

Bus parengtos 3 Sveikos mitybos 

knygos. 

Knygos bus pristatomos visuose 

skyriuose, ugdomas 

bendruomeniškumas, sveika mityba. 

Akcija „Aš ir 

mano daigeliai“. 

2023 m. 

kovo-

balandžio 

mėn. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Ant palangės vaikai į dėžutes 

pasisėja daržovių.  

Fiksuoja Sodininko kalendoriuje, 

kada pasėjo, kada išdygo, matuoja, 

kiek paaugo. 

Skanauja prieskonines daržoves 

(svogūnų laiškus, pipirmėtes). 

Daržovių sodinukus perkelia į lauko 

lysves, šiltnamį. 

Apsodinti 2 šiltnamiai ir 6 

pakeliamos lysvės. 
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Iniciatyva 

„Papuošk darželį 

gėlyte“. 

Iki 2023 m. 

gegužės 10 d. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

ūkvedys 

Kiekviena grupė sudaigina 

pasirinktos gėlės daigus. 

Pasodinti 3 Vaikų gėlynėliai. 

8. Kokios pagalbos manote jums gali prireikti iš programos ,,Darni mokykla” koordinatorių? 

 

Šiuo metu manome, kad pagalbos gali neprireikti. Bet jei prireiks – būtinai skambinsime 

ir/ ar rašysime. 

 
 

 

9. Ar planuojate kitose (nenurodytose) srityse įgyvendinti darnumo iniciatyvas? Jei taip,  
kokiose? 

 
 

Visose Darnios mokyklos programos srityse. 
 

 


