
Respublikinis ikimokyklinio

ugdymo įstaigų projektas 

“100 MANO GERŲ DARBELIŲ

LIETUVAI”



Projekto tikslas-ugdyti gerų darbų kultūrą ir 

suvokimą, kad geri darbai įmanomi kiekvienam 

pagal savo jėgas. 

Projekto uždaviniai:

1.Ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų gerumą, meilę, 

pagarbą šalia esančiam, gimtinei.

2.Formuoti vaikui nuostatą, kad duoti gali būti lygiai taip pat 

smagu kaip ir gauti. 

3.Skatinti vaikus užjausti, padėti, dovanoti.

4.Paskatinti šeimos narius bendradarbiauti tarpusavyje, 

rodyti pavyzdį vaikui, džiaugtis kartu.

5.Padėti vaikui suprasti, kad kiekvienas žmogus savo 

gerais darbais gali puošti Lietuvą.



KLAIPĖDOS L.-D.

“BERŽELIS”



L.-d. “Berželis” bendruomenė 

vykdė gerumo akciją 

“Ir mažoj širdelėj daug gerumo 

telpa”.

Jaunesni vaikai savo rankomis 

darė atvirutes, vyresnieji jose 

užrašė linkėjimus seneliams.

Pradžiuginę senelius savo 

koncertu, dovanojo jiems ir po 

stiklainiuką medaus









Klaipėdos l.-d. 

“Berželis” 

priešmokyklinukai

kartu su 

auklėtojomis R. 

Grigoniene, D. 

Mišeikiene ir 

meninio ugdymo 

mokytoja  A. 

Dumčiene lankėsi 

“Carito” globos 

namuose. 





VISOS ĮSTAIGOS VAIKAI NORIAI KIBO Į DARBĄ- GRĖBĖ 

LAPUS, TVARKĖ APLINKĄ.



KLAIPĖDOS L.-D. 

“TRAUKINUKAS”



Klaipėdos m. l/d “Traukinukas”, auklėtoja Svetlana Fruzerova

Mūsų mylimas skulptūrų parkas bus švarus ir gražus.

(Kiril Kostaščiuk su draugais – 5 m.)



Mes, vaikai iš grupės “Saulės spindulėliai”, nusprendėm surinkti 

nukritusius lapus skulptūrų parke. (vaikams 5 m.)



Klaipėdos m. l/d “Traukinukas” auklėtoja  Liudmila Michailina

Mes puošiame savo darželį, sodiname ir laistome gėles. 

(Platon Ivanov-3 m., Eva Zavodnova-3 m., Ana Baskajeva-3 m.,

Ana Liubickaja-3 m.) 



Mes, “Paukščiukų” grupės vaikai, kartu su tėvais ir pedagogais 

dalyvaujame akcijoje “Žaliuok mūsų darželi”. 



KLAIPĖDOS L.-D. 

“PAKALNUTĖ”



Vyresniosios grupės («Gintarėliai» 5metai.)

vaikai padeda apsirengti lopšelio grupės 

(«Peliukai» 1,5m.) vaikams.

Auklėtoja-Irina Grinčenko.

Klaipėdos lopšelis-darželis «Pakalnutė».



Vyresniosios grupės («Gintarėliai» 5metai.)

vaikai padeda apsirengti lopšelio grupės 

(«Peliukai» 1,5m.) vaikams.

Auklėtoja-Irina Grinčenko.

Klaipėdos lopšelis-darželis «Pakalnutė».



KLAIPĖDOS L.-D. 

“BANGELĖ”



2017 m. lapkričio 20-28 d. vyko akcija 

"Darykime gera". Akcijos metu buvo 

renkamos "dovanėlės" mūsų 

mažiesiems "draugams" - gyvūnėlių 

prieglaudos gyvenantojams. 

Visas surinktas"dovanėles" 2017-11-30 

d. "Žuvelių" gr. vaikai nuvežė ir 

padovanojo prieglaudoje "Būk mano 

draugas" gyvenantiems benamiams 

augintiniams (šaltinis: www.bangele.lt).

http://www.bangele.lt/


Dalyvis: Klaipėdos lopšelio-darželio 

"Bangelė" priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė Larisa Aksionova







KLAIPĖDOS L.-D. 

“ĄŽUOLIUKAS”



Geras darbelis – senelių aplankymas. Jiems deklamavome 

eilėraštukus, išdalinome savo rankutėmis padarytus angelus. Tuo 

pačiu išklausėme senelių pasakojimus.

Mes, lopšelio-
darželio 
„Ąžuoliukas“ 10-tos 
grupės vaikai (5m.), 
aplankėme 
Klaipėdos “Carito” 
globos namų 
senelius. Gerų 
darbelių 
organizatorės: 
auklėtojos-
metodininkė Violeta 
Lukauskienė, vyr. 
Auklėtoja Vilhelmina 
Burdienė, meninio 
ugdymo vadovė 
Giedrė 
Dobravolskienė. 



Senelių širdeles sušildėme dainuojant, šokant, 

parodant jiems viską ką mes mokame.



Padedam mažiesiems draugams



Švarinam pajūrį



KLAIPĖDOS L.-D. 

„DU GAIDELIAI“



Akcija „Būk mano 

draugas“



Gerumo akcija vyko 2017.11.06 – 11.16

Gerumo akcijoje  buvo pakviesta dalyvauti 

visa darželio bendruomenė ir vaikučių 

tėveliai. Visi noriai prisijungė prie kilnaus 

tikslo. Surinktas maistelis šuniukams ir 

kačiukams, pavadėliai, indeliai ir žaisliukai 

buvo pristatyti į gyvūnų globos namus 

„Linksmosios pėdutės“.



„Padėk 

paukšteliams 

peržiemoti”



Paukštelių peržiemojimu rūpinasi viso 

darželio vaikučiai. Kiekviena grupė medelyje 

pritvirtino po lesyklėlę. Juose netrūksta 

maisto – grūdų, duonos trupinėlių. Grupės 

„Boružėlės“ vaikučiai (3-4 metų amžius), 

kartu su tėveliais, ant medžio šakų pakabino 

keletą lašinių gabaliukų.



Gerus darbus organizavo Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Du gaideliai“ 

ekologinė grupė. 

Gerumo akcijose dalyvavo viso darželio 

vaikučiai, jų tėveliai ir darželio 

bendruomenė.

El. p. dviejugaideliu@gmail.com

mailto:dviejugaideliu@gmail.com


KLAIPĖDOS L.-D. 

“INKARĖLIS”



AKCIJA ĮSTAIGOJE 

„PADĖKIME PALIKTIEMS GYVŪNAMS“



Visi Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ vaikai, tėvai 

ir pedagogai (direktorė R. Savva, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui D. Juškienė ir auklėtojos D. 

Pelenytė, R. Mielaikienė, R. Viržintienė, O. Grauslienė, S. 

Šaltienė, S. Čečkauskienė, D. Stonkuvienė, L. Žilienė, R. 

Urbonaitė, R. Lenkauskienė, A. Rybakova, M. Volkova, R. 

Jankovskienė, D. Jonušienė, D. Batavičienė) sudalyvavo 

auklėtojų R. Jankovskienės, D. Jonušienės ir D. 

Batavičienės organizuotoje akcijoje „Padėkime 

paliktiems gyvūnams“. Surinktas gyvūnų maistas 

nuvežtas ir padovanotas gyvūnų prieglaudai „Penkios 

pėdutės“.



RESPUBLIKINĖ AKCIJA 

„PASIDALINKIME ŠILUMA“

Įstaigos pedagogai (M. Volkova, R. Jankovskienė, D. 

Jonušienė, D. Pelenytė, R. Urbonaitė, A. Rybakova, R. 

Viržintienė, O. Grauslienė, R. Mielaikienė, R. Lenkauskienė, S. 

Šaltienė, D. Batavičienė) dalyvavo Kauno VšĮ „Veiklių mamų 

klubo“ organizuotoje akcijoje „Pasidalinkime šiluma“ ir 

numezgę dovanojo vilnones kojinytes, liemenes LSMU Kauno 

klinikų neonatologijos klinikos ankstukams.



SKAIDRES PARENGĖ:

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė R. Jankovskienė,

auklėtojos D. Jonušienė 

ir D. Batavičienė



KLAIPĖDOS L.-D. 

“GILIUKAS”



• ,,Varpelių“ grupės vaikai: Patricija Vismantaitė (3m.), 

Jonas Vasiukas (2m.), Leonardas Janušauskas (2m.), Benas 

Badaras (3m.) dalyvauja tulpių sodinimo akcijoje.

Klaipėdos lopšelis – darželis ,,Giliukas“



Viktorija Ramanauskaitė (3m.) ir Rokas Petraitis (3m.) kartu su 

tėveliais paruošė darbelius parodai ,,Pilna rudens kraitelė 

gėrybių įvairių“.

Klaipėdos lopšelis – darželis ,,Giliukas“



,,Varpelių“ grupė

Auklėtoja Audronė Žemgulienė  

El. Pašto adresas: Ziburys25@gmail.com



KLAIPĖDOS L.-D. 

“PUMPURĖLIS”



Dviejų sesučių viešnagė Klaipėdos 

„Mini zoo“. Vaišės lamai.

Erika Juškaitė, 3.6m.

L/d „Pumpurėlis“, Klaipėda

l.d.pumpurelis@gmail.com



Nuo 3mėn. iš šunų prieglaudos 

priglausta kalytė. Dabar jai 8m.

Alina Juškienė

L/d „Pumpurėlis“, Klaipėda

l.d.pumpurelis@gmail.com



KLAIPĖDOS L.-D. 

„OBELĖLĖ“



Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ ugdytinis Aurimas Gulbinas 

(5 m.) ir jo tėvelis sukalė lesyklėlę paukšteliams, pastatė ją darželio 

teritorijoje ir su „Žiogelių“ grupės vaikučiais visą žiemą lesins 

paukščius grūdais



Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Obelėlė“ „Žiogelių“ grupės vaikai 

(5 m.) lapkričio mėnesį dalyvavo 

įstaigoje organizuotoje akcijoje 

„Globojame gyvūnus“, nešė kačių ir 

šunų maistą, jį perdavė VšĮ „Būk 

mano draugas“ gyventojams



KLAIPĖDOS L.-D. 

“PINGVINUKAS”



Priešmokyklinio ugdymo grupės „Kodėlčiukai“ ugdytiniai  

ruošiasi  vykti į  Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių 

namus aplankyti senus bičiulius.



Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

„Kodėlčiukai“ 

ugdytiniai ir auklėtoja 

Zagidat Magomedova

visada noriai 

dalyvauja

gerumo akcijose 

„Skaidri širdis“.



Ekologinės grupės „Gėlytės“ vaikučiai (4-5 metų) kartu su 

auklėtoja Dina Litoš  puošia  mūsų darželio teritorija.



Priešmokyklinio ugdymo grupės „Kodėlčiukai“ ugdytiniai ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė Olga Korovina  grąžina įstaigos 

aplinką, sodina tulpes.



Priešmokyklinio ugdymo grupės „Kodėlčiukai“ ugdytiniai 

padeda tvarkyti  darželio  teritoriją



KLAIPĖDOS L.-D. 

“PURIENA”





Mūsų įstaigos auklėtoja, visus vaikučius ir jų tėvelius „užkrėtė“ 

idėja pastatyti lesyklėlių miestą darželyje. Užteko idėjos, už 

keleto savaičių lesyklėlėse jau smaguriavo paukšteliai. Vaikai yra 

mokomi papildyti jas kiekvieną dieną taip prisimenant visus 

paukštelius. Šiandien „Purienoje“ jau stovi virš 20 lesyklėlių, 

kurių kasdiena „išdygsta“ naujos. Kas? Iš kur? Juk geri darbai 

daromi tyliai...

Idėja: auklėtoja Aušra Mačiulaitienė, lopšelis-darželis „Puriena“, 

el p. raminta.puriena@gmail.com

Gerojo darbelio aprašymas 

1. 





Tam, kad geras darbelis neužgestų, juo reikia dalintis su kitais. 

Spontaniškai kilusi idėja šį lesyklėlių miestą praplėsti visame mieste. 

Ir tai buvo daugiau nei pasidalinimas: vaikai ne tik išklausė kaip 

reikia rūpintis lesyklėlėmis, bet ir pasakė jaunojo ekologo priesaiką, 

kuria patvirtina, jog ir toliau plės lesyklėlių miestą bei rūpinsis, kad 

čia niekada netrūkų maisto. Šiandien mes buvome l-d „Bangelė“, 

nenustebkite jeigu rytoj jūs sulauksite svečių! 

Idėja: auklėtoja Aušra Mačiulaitienė, gerąjį darbelį atliko „Obuoliukų“ grupės auklėtiniai 

Dimgailaitė Goda 4 m. ir Kančiauskas Dovydas 4 m. lopšelis-darželis „Puriena“, 

el. p. raminta.puriena@gmail.com

Gerojo darbelio aprašymas 

2. 



KLAIPĖDOS L-D 

“VOLUNGĖLĖ”



Priešmokyklinės “Šiaudinukų” 

grupės

“100 mano gerų darbelių
Lietuvai”

Parengė priešmokyklinio ugdymo 
pedagogės Irena Juknienė,
Vida Nausėdienė



Štai kiek daug gerų darbų padaryti aš galiu...



Apkabinti draugą, nupiešti namą, padėti 

kitam, dirbti kartu, nusišypsoti...



100 ačiū, 100 širdelių- štai kiek mūsų 

darbelių 



KLAIPĖDOS L.-D. 

“VERSMĖ”



Priešmokyklinė “Kregždučių” grupė

Parengė priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės

Irena Juknienė,

Aušra Daugalienė



Lietuvos Nepriklausomybės 100-dieniui 

surinkome 100 tulpių svogūnėlių ir pasodinome...



Po kelių dienų, šalia tulpių dar pasodinome 40 svogūnėlių narcizų ir 30 

svogūnėlių krokų. Tikimės, kad ne tik mes džiaugsimės šiuo Lietuvos 100-čio 

gėlynu



Skaidres rengė l.-d. “Berželis” 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė Palmira Giedrienė.


