
STENDINIAI PRANEŠIMAI:  
 

„Darželio ir šeimos s ąveika, puosel ÷jant 
etnines vertybes. N ūdiena ir tradicijos“, 
Klaip÷dos lopšelio–darželio „Pagrandukas” meninio 
ugdymo mokytoja Onut ÷ Pučinskien ÷. 

 

„Gamtos gars ų m÷gdžiojimas netradiciniais 
muzikos  instrumentais“,   Klaip÷dos lopšelio–
darželio „Aušrin÷” meninio ugdymo mokytoja 
Rimut ÷ Ruškien ÷, aukl÷toja Irut ÷ Č÷snien ÷. 

 

„Išleistuvi ų koncepcija Regos ugdymo centre“, 
Klaip÷dos Regos ugdymo centro meninio ugdymo 
mokytoja Loreta Aukštuolien ÷, priešmokyklinio 
ugdymo pedagog÷ Zita Jakien ÷, aukl÷toja Regina 
Zikarien ÷. 

 

„M.Lazarevo  sveikatinimo-ugdymo programos 
„Sveiki” integravimas į vaikų muzikin ę veikl ą”,  
Klaip÷dos lopšelio–darželio „Bangel÷” meninio 
ugdymo mokytoja Svetlana Volosevi č. 

 

„Muzikin ÷ pramoga „Gars ų ir spalv ų 
pasaulyje“, Klaip÷dos lopšelio–darželio 
„Želmen÷lis” meninio ugdymo mokytoja Alma 
Kontrimien ÷,  priešmokyklinio ugdymo pedagog÷ 
Zina Povilatien ÷. 

 

 „Muzikin ÷s veiklos įvairov ÷, skatinanti vaik ų 
kūrybiškum ą, muzikalum ą“, Klaip÷dos 
sanatorinio lopšelio-darželio „Giliukas“ meninio 
ugdymo mokytoja Vilma Einikien ÷.  

 

„Muzikos garsai. Muzikinio projekto 
pristatymas“,  Klaip÷dos sanatorinio lopšelio-
darželio „Giliukas“ meninio ugdymo mokytoja 
Vilma Einikien ÷.  

 

„Rengini ų modernizavimas naudojant 
informacines ir komunikacines technologijas 
ikimokyklin ÷se įstaigose“, Klaip÷dos „Saulut÷s“ 
mokyklos-darželio meninio ugdymo mokytoja 
Raimonda Butkuvien ÷, Klaip÷dos „Inkar÷lio“ 
mokyklos-darželio meninio ugdymo mokytoja Lina 
Žilien ÷, Klaip÷dos lopšelio–darželio „Klevelis” 
meninio ugdymo mokytoja Rita Macijauskien ÷. 

 

„ Įrašas - vaik ų kūrybos pagalbininkas“,  
Klaip÷dos lopšelio–darželio „Žilvitis” meninio 
ugdymo mokytoja Dovil ÷ Masiulien ÷.  

 

 „Šiuolaikini ų technologij ų naudojimas 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaik ų 
muzikiniame ugdyme“,  Klaip÷dos lopšelio–
darželio „Bangel÷” meninio ugdymo mokytoja Nel÷ 
Liasien ÷. 

 

„Tradicija netradiciškai. Meno terapija”, Kauno 
lopšelio–darželio „Vilnel÷” muzikos pedagog÷ 
Giedr÷ Motiej ūnien ÷. 

 

„Vaik ų elgesio taisykl ÷s ir muzika“, Klaip÷dos 
lopšelio–darželio „Volung÷l÷” meninio ugdymo 
mokytoja Rūta Budinavi čien÷. 

 

 „Vaik ų kūrybiškumo skatinimas, kuriant 
spektakl į „Vištyt ÷ ir gaidelis“,  Klaip÷dos 
„Šaltin÷lio“ mokyklos–darželio meninio ugdymo 
mokytoja Daiva Gasi ūnait ÷-Šeštokien ÷. 
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PRANEŠIMAI:  

 
***9:00-10:00 – REGISTRACIJA 
 
10:00-10:20 Konferencijos dalyvius sveikina 
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos 
Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo 
skyriaus vyr.specialist÷ Stefanija Vancevi čien÷. 
Muzikiniai sveikinimai (Klaip÷dos lopšelio-
darželio „Žuv÷dra” ansamblis, vadov÷ Daiva 
Šilinskien÷, Klaip÷dos „Šaltin÷lio” mokyklos-
darželio ansamblis, vadov÷ Daiva Gasiūnait÷-
Šeštokien÷). 
 
10:20-10:50 „FOLKLORO PASKIRTIS IR 
FUNKCIJA. K ą žanras praranda sceniniuose 
(šou) vaizdeliuose?” Klaip÷dos Universiteto 
muzikos teorijos ir istorijos katedros docent÷, 
muzikolog÷, folkloro ansamblio „Auksodis” vadov÷ 
Rūta Vildži ūnien ÷. 
 
10:50-11:00 „LIAUDIES K ŪRYBA ŠIUOLAIKINIO 
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIK Ų MUZIKINIO 
UGDYMO KONTEKSTE“, Klaip÷dos lopšelio–
darželio „Puriena” meninio ugdymo mokytoja 
Regina Bo čkien ÷. 
 
11:05-11:15 – „MENIN öS VEIKLOS SRIČIŲ 
INTEGRACIJA SPEKTAKLYJE BE ŽODŽI Ų“, 
Kauno menų darželio „Etiudas“ muzikos pedagog÷ 
Jurgita Urnižien ÷. 
 
11:20-11:30  ,,VIDEO MEDŽIAGOS „KAIP 
PELYTEI NAMĄ STATöM” PRISTATYMAS”, 
Klaip÷dos lopšelio–darželio ,,Obel÷l÷” meninio 
ugdymo mokytoja Janina Žemai čiūnien ÷. 
 
***11:30-12:30 Kavos pertrauka, stendini ų 
pranešim ų aptarimas. 
 
12:30-12:40 „VAIK Ų KŪRYBOS SKATINIMAS: 
METODAI IR BŪDAI“, Kauno lopšelio–darželio 
„Girstutis” muzikos pedagog÷ Neonila 
Vrubliauskien ÷.  

 
12:40-12:55 „VAIKO K ŪRYBOS PASIREIŠKIMO 
ASPEKTAI IR TAIKYMO GALIMYB öS UGDYMO 
PROCESE“, ir „MUZIKINIO ĮSPŪDŽIO 
IŠRAIŠKOS GALIMYB öS VAIKŲ UGDYMO 
PROCESE“, Klaip÷dos lopšelio–darželio „Vytur÷lis” 
meninio ugdymo mokytoja Nijol ÷ Pranevi čien÷. 
 
13:00-13:10 „ŠIUOLAIKINI Ų TECHNOLOGIJŲ 
NAUDOJIMO GALIMYB öS VAIKŲ MUZIKINIAME 
UGDYME“, Klaip÷dos lopšelio–darželio 
„Volung÷l÷” meninio ugdymo mokytoja Rūta 
Budinavi čien÷. 
 
13:15-13:25 „K ŪRYBIŠKAS PEDAGOGAS – 
KŪRYBINGI VAIKAI“ , Kauno m. lopšelio–darželio 
„Daigelis“ muzikos pedagog÷ Laima Kanien÷. 
 
13:30-13:40  „LIETUVIŠK Ų ŠVENČIŲ IR 
TRADICIJŲ GYVYBINGUMAS IR 
PUOSELöJIMAS MODERNöJANČIOJE 
ŠEIMOJE IR DARŽELYJE“, Klaip÷dos lopšelių–
darželių „V÷rin÷lis” ir „Boruž÷l÷“ meninio ugdymo 
mokytoja Jūrat÷ Zbarauskien ÷. 

13:40-13:50  „GAMA KITAIP. GAMOS 
MOKYMAS PAGAL MONTESORI METOD Ą“ 
Kauno Montesori darželio-mokyklos „Žibur÷lis“ 
muzikos pedagog÷ Daina Oksien ÷. 
 
***13:50-15:10  Piet ų pertrauka. 
 

15:10-15:40 Atvira veikla Klaip÷dos lopšelyje–
darželyje  „Traukinukas” (S.Daukanto  g. 39, 
Klaip÷da) „KELION ö Į MUZIKOS ŠAL Į – 
IŠBöGIOJUSIOS NATELöS“, veiklą veda meninio 
ugdymo mokytoja Stefanija Ambrozaitien ÷. 
 
***15:40-16:00 DISKUSIJOS. KONFERENCIJOS 
APIBENDRINIMAS. 
 
 

ORGANIZATORIAI:  
 
*Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s 
administracijos Ugdymo ir kultūros 
departamento Švietimo skyrius  

*Klaip÷dos miesto pedagogų švietimo ir 
kultūros centras 

*Klaip÷dos miesto ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų meninio ugdymo mokytojų metodinis 
būrelis 

*Klaip÷dos miesto lopšelis-darželis 
„Traukinukas“  

 

***Konferencijos metu veiks Klaip÷dos  vaikų 
piešini ų paroda „MUZIKA VAIK Ų 
DARBELIUOSE“  , atsakingas asmuo - 
Klaip÷dos „Inkar÷lio“ mokyklos-darželio 
meninio ugdymo mokytoja Lina Žilien ÷. 
 
 
***Konferenciją ves Klaip÷dos Regos ugdymo 
centro meninio ugdymo mokytoja,  Klaip÷dos 
miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio 
ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirminink÷ 
Loreta Aukštuolien ÷. 
 
 
***Konferencijos lankstinuką ir CD maketavo 
Klaip÷dos lopšelio–darželio „Volung÷l÷” 
meninio ugdymo mokytoja Rūta 
Budinavi čien÷. 


