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TIKSLAS 

Gerinti bendruomenės narių gebėjimus, įveikti kasdienio 
gyvenimo iššūkius – stiprinti emocinę-psichinę sveikatą, 
pasitelkiant muzikos ir dailės terapijas bei organizuojant 
aktyvų judėjimą skatinančias veiklas.  



Plungės lopšelis - darželis „Vyturėlis“ 
Plungės Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla 
Plungės „Babrungo“ progimnazija 
Plungės rajono Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras  
Plungės sporto ir rekreacijos centras 

SOCIALINIAI PARTNERIAI  

  



Projekto įgyvendinimo veiklos etapai 

Emocijų pažinimo užsiėmimas „Emocijų reiškimo būdai“ 
 
 

                        Plungės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistė Irena Lapienė 
                                                                                 Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos aktų salė 



Dailės terapijos užsiėmimas 
(balandžio -gegužės mėn.) 

 

Žydinčios gamtos piešimas tema „Pavasario žiedai“. 
 

Metodų taikymas: vizualizacijos, dailės terapijos metodai, filosofinės diskusijos, 
provokacinis klausinėjimas, specialiai sukurti pratimai, sudaro puikias sąlygas 
lavinti vaizduotę, plėtoti kūrybingumą ir dvasingumą. 
 
• Užsiėmimai vyks Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos lauko erdvėse du kartus (dvi dienas). 

 



Išvyka į Žemaitijos nacionalinį parką 
(apie 50 projekto dalyvių, gegužės 
mėnesį).  

Edukacinė išvyka į Giliuko ir Kaštoniuko taką, esantį Platelių dvaro parke.  
 

Mokydamiesi technologijų pagalba nustatyti medžių amžių, 
aukštį bei žaisdami įvairius komandinius žaidimus dalyviai 
patirs gerų emocijų antplūdį, gebės veikti komandoje, 
atsipalaiduos. 
 



Išvyka į Plungės l/d „Vyturėlis“ 
(birželio mėnesį) 

 
Projekto dalyviai aplankys „Sodo erdvių labirintus“, mokysis 
sutelkti dėmesį į aplinką, pastebėti šalia esančius draugus ir jų 
nuotaikas, ugdysis savitvardą, tobulins nuotaikų valdymo 
įgūdžius. 



Sporto šventė „Judu - vadinasi, 
gyvenu“  (rugsėjo mėnesį) 

Šventės dalyviai, atlikdami įvairias sportines rungtis, 
dalyvaudami komandiniuose žaidimuose, lavins savo fizinį 
aktyvumą, koordinaciją, patirs geras emocijas bei gebės veikti 
komandoje. 
 

Šventė vyks Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos stadione 



Muzikos terapijos užsiėmimas 
(spalio mėnesį) 

Veiklos grupėse, kurių metu projekto dalyviai, pasitelkdami 
muzikos terapiją, mokysis atskleisti muzikos ir emocijų ryšį, 
bendraus ir bendradarbiaus bei patirs pozityvias emocijas. 

 
Užsiėmimai vyks Plungės Motiejaus Valančiaus pradinėje mokykloje du kartus (dvi dienas). 

 



 
                          Refleksija 
 Emocijų pažinimo užsiėmimas-
 konferencija (lapkričio mėn.) 
 

Konferencijos „Asmenybės ūgtis per socialinius, dvasinius ir emocinius patyrimus“ metu 
mokiniai ir mokytojai bendraudami ir bendradarbiaudami dalinsis  patirtimi ir pasidalins 
emocijomis patirtomis dalyvaujant įvairiose veiklose. 
 
Parodos: piešinių „Emocijų mozaika“ ir fotografijų „Šypsenėle, nepabėk“. 
Projekto apibendrinimas ir dalyvių apdovanojimai. 
 
Konferencija vyks Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijoje. 



 
„Emocijų reiškimo būdai“ 

Plungės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistė Irena Lapienė 
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