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Projekto trumpas aprašymas – laukiami rezultatai 

Socialinis emocinis ugdymas organizuojamas kaip procesas, kurio metu vaikai ir  įgyja žinių, 

nuostatų, įgūdžių ir kompetencijų šiose srityse: savo emocijų suvokimas ir valdymas, pozityvių 

tikslų išsikėlimas ir pasiekimas, kitų globa ir rūpinimasis kitais, pozityvių santykių su kitais 

kūrimas ir palaikymas, tinkamas tarpasmeninių santykių situacijų valdymas, atsakingas 

sprendimų priėmimas. 

 

Tikslas 

Saugios ir rūpinimusi grįstos aplinkos kūrimas, socialinių emocinių gebėjimų lavinimas. 

Uždaviniai 

Ugdyti(s) 5 esmines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį 

sąmoningumą, atsakingų sprendimų priėmimą, tarpusavio santykius. 

 

Vieta  (kokiu mastu): Vilniaus rajono Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio ,,Paukštelių“ ir 

,,Drugelių“ grupės. 

 

Lėšos: - . 

 

Numatoma projekto trukmė: 2021 m.   



PROJEKTO PRIEMONIŲ ATLIKIMO PLANAS 

EIL. 

NR. 

PRIEMONĖS 

PAVADINIMAS 
 

ĮGYVENDINI

MO VIETA 

 

DALYVIAI 
ĮGYVENDINI

MO LAIKAS 

PRIEMONIŲ 

VERTINIMO 

KRITERIJAI 

ATSAKINGI 

ASMENYS 

Edukaciniai 

užsiėmimai 

1.  

,,Aš – oro 

balionas“  

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

grupės 

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

Grupių 

ugdytiniai 

2021 m. 

sausio 23 d. 

9 val. 

,,Drugeliai“ 

,,Paukšteliai“ 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas. 

Straipsnis.  

N. Četrauskaitė 

2.  

,,Jūra stiklinėje“  ,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

grupės 

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

Grupių 

ugdytiniai 

2021 m. 

vasario 11 d. 

9 val. 

,,Paukšteliai“ 

9. 45 val. 

,,Drugeliai“ 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas.  

N. Četrauskaitė 

3.  

,,Šypsenų 

siuntimas bei 

jausmų 

traukinukas“  

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

grupės 

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

Grupių 

ugdytiniai 

2021 m. 

vasario 25 d. 

9 val. 

,,Paukšteliai“ 

9. 45 val. 

,,Drugeliai“ 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas. 

Straipsnis.  

N. Četrauskaitė 

4.  

,,Nupiešk 

emociją“  

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

grupės 

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

Grupių 

ugdytiniai 

2021 m. 

Kovo 10 d. 

9 val. 

,,Paukšteliai“ 

9. 45 val. 

,,Drugeliai“ 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas. 

  

N. Četrauskaitė 

5.  

,,Šviesoforas“  ,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

grupės 

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

Grupių 

ugdytiniai 

2021  m. 

Kovo 24 d. 

9 val. 

,,Paukšteliai“ 

9. 45 val. 

,,Drugeliai“ 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas. 

Straipsnis.  

N. Četrauskaitė 

6.  

,,Kamuolių 

nešimas“  

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

grupės 

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

Grupių 

ugdytiniai 

2021 m. 

balandžio 8d. 

9 val. 

,,Paukšteliai“ 

9. 45 val. 

,,Drugeliai“ 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas.  

N. Četrauskaitė 

7.  

,,Progresuojanti 

relaksacija“  

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

grupės 

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

Grupių 

ugdytiniai 

2021 m. 

balandžio 

29 d. 

9 val. 

,,Paukšteliai“ 

9. 45 val. 

,,Drugeliai“ 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas. 

Straipsnis.  

N. Četrauskaitė 

8.  

,,STOP“  ,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

grupės 

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

Grupių 

ugdytiniai 

2021 m. 

gegužės 5 d. 

9 val. 

,,Paukšteliai“ 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas.  

N. Četrauskaitė 



9. 45 val. 

,,Drugeliai“ 

9.  

,,Pabaik sakinį“  ,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

grupės 

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

Grupių 

ugdytiniai 

2021 m. 

Gegužės 19 d 

9 val. 

,,Paukšteliai“ 

9. 45 val. 

,,Drugeliai“ 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas. 

Straipsnis.  

N. Četrauskaitė 

10.  

,,Nespalvoti 

jausmai“  

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

grupės 

 
2021 m.  

birželio 

10 d. 

9 val. 

,,Paukšteliai“ 

9. 45 val. 

,,Drugeliai“ 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas.  

N. Četrauskaitė 

11.  

,,Surask ir 

atpažink“  

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

grupės 

 
2021 m. 

birželio 

17 d. 

9 val. 

,,Paukšteliai“ 

9. 45 val. 

,,Drugeliai“ 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas.  

N. Četrauskaitė 

12.  

,,Kiekvienas turi 

savo jausmus“  

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

grupės 

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

Grupių 

ugdytiniai 

2021 birželio 

22 d. 

9 val. 

,,Paukšteliai“ 

9. 45 val. 

,,Drugeliai“ 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas. 

Straipsnis.  

N. Četrauskaitė 

13.  

,,Kiekvienas 

jausmas turi 

savo spalvą“  

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

grupės 

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

Grupių 

ugdytiniai 

2021 m.  

liepos 7 d. 

9 val. 

,,Paukšteliai“ 

9. 45 val. 

,,Drugeliai“  

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas.  

N. Četrauskaitė 

14.  

,,Atstumtas arba 

pripažintas“  

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

grupės 

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

Grupių 

ugdytiniai 

2021 liepos 

13 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas.  

N. Četrauskaitė 

15.  

,,Aš jaučiuosi“  ,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

grupės 

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

Grupių 

ugdytiniai 

2021 m.  

liepos 20 d. 

9 val. 

,,Paukšteliai“ 

9. 45 val. 

,,Drugeliai“ 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas. 

Straipsnis.  

N. Četrauskaitė 

16.  

,,Virvių 

išpynimas“  

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

grupės 

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

Grupių 

ugdytiniai 

2021 m.  

rugpjūčio 3 d. 

9 val. 

,,Paukšteliai“ 

9. 45 val. 

,,Drugeliai“ 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas.  

N. Četrauskaitė 

17.  

,,Mano 

vertybės“  

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

grupės 

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

Grupių 

ugdytiniai 

2021 m. 

rugpjūčio 

10 d. 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas.  

N. Četrauskaitė 



9 val. 

,,Paukšteliai“ 

9. 45 val. 

,,Drugeliai“ 

18.  

,,Susipykę 

balionai“  

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

grupės 

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

Grupių 

ugdytiniai 

2021 m. 

rugpjūčio 

17 d. 

9 val. 

,,Paukšteliai“ 

9. 45 val. 

,,Drugeliai“ 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas. 

Straipsnis.  

N. Četrauskaitė 

19.  

,,Aš liepiu“  ,,Drugelių“ 

grupė 

,,Drugelių“ 

,,Paukštelių“ 

Grupių 

ugdytiniai 

2021  m. 

rugsėjo 2 d. 

9 val.  

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas.  

N. Četrauskaitė 

20.  
,,Aš atsakingas 

už savo 

žodžius“  

,,Drugelių“ 

grupė 

,,Drugelių“ 

grupės 

ugdytiniai 

2021 m. 

rugsėjo 9 d. 

9 val. 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas.  

N. Četrauskaitė 

21.  
,,Menas 

bendrauti“  

,,Drugelių“ 

grupė 

,,Drugelių“ 

grupės 

ugdytiniai 

2021 m. 

rugsėjo 16 d. 

9 val. 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas.  

N. Četrauskaitė 

22.  

,,Visi kartu“  ,,Drugelių“ 

grupė 

,,Drugelių“ 

grupės 

ugdytiniai 

2021 m. 

Rugsėjo 23 d. 

9 val.  

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas. 

Straipsnis.  

N. Četrauskaitė 

23.  
,,Kartu mes 

galim daugiau“  

,,Drugelių“ 

grupė 

,,Drugelių“ 

grupės 

ugdytiniai 

2021 m. spalio 

1 d. 

9 val. 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas.  

N. Četrauskaitė 

24.  
,,Aš tarp 

draugų“  

,,Drugelių“ 

grupė 

,,Drugelių“ 

grupės 

ugdytiniai 

2021 spalio 

8 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas.  

N. Četrauskaitė 

25.  
,,Keliaujame po 

Jausmų pasaulį“ 

,,Drugelių“ 

grupė 

,,Drugelių“ 

grupės 

ugdytiniai 

2021 m. spalio 

15 d. 

9 val. 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas.  

N. Četrauskaitė 

26.  

,,Kaip spręsti 

nesutarimus su 

draugais“ 

,,Drugelių“ 

grupė 

,,Drugelių“ 

grupės 

ugdytiniai 

2021 m. spalio 

22 d. 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas. 

Straipsnis.  

N. Četrauskaitė 

27.  
,,Aš ne kaltas! 

Jis padarė!  

,,Drugelių“ 

grupė 

,,Drugelių“ 

grupės 

ugdytiniai 

2021 m. 

lapkričio 3 d. 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas.  

N. Četrauskaitė 

28.  

,,Ačiū, 

Drambly“  

,,Drugelių“ 

grupė 

,,Drugelių“ 

grupės 

ugdytiniai 

2021 m. 

lapkričio 

10,17, 24 d. 

9 val. 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas.  

N. Četrauskaitė 

29.  

,,Sudie, 

Drambly“ 

(refleksija) 

,,Drugelių“ 

grupė 

,,Drugelių“ 

grupės 

ugdytiniai 

2021m. 

gruodžio 

7,14,21,28 d. 

9 val. 

Nuotraukos, 

refleksijos 

lapas. 

Straipsnis.  

N. Četrauskaitė 

 


