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Prezentacijos planas:

� Programos „Zipio draugai“ dalyviai Ukmergės rajone; 
�Konsultantės padėjėjos veikla 2007-2010 m.m. Konsultantės padėjėjos veikla 2007-2010 m.m. 



Veiklos Ukmergės rajone pradžia

� 2006m. su programa susipažino 4 pedagogai 
(2 ikimokyklinės įstaigos);(2 ikimokyklinės įstaigos);

� 2007m. 3 pedagogai toliau dalyvavo programoje,          
1 pedagogė prisijungė prie programos (3 ikimokyklinės 
įstaigos);

� 2007m. Konsultanto padėjėja – Birutė Janušienė 
(1 ikimokyklinė įstaiga).





Tarptautinės programos ,,Zipio draugai” 
pristatymas ir plėtojimas Ukmergės rajone:

� Programa buvo pristatyta rajono pradinių klasių 
mokytojams, rajono ikimokyklinių įstaigų mokytojams, rajono ikimokyklinių įstaigų 
pedagogams.



Tarptautinės programos ,,Zipio draugai” 
pristatymas ir plėtojimas Ukmergės rajone:

�Buvo suteikiamos konsultacijos pedagogėms, 
pradedančioms vesti ,,Zipio draugų” valandėles;pradedančioms vesti ,,Zipio draugų” valandėles;

� Informaciniai straipsniai buvo spausdinami rajono 
laikraštyje “Gimtoji  žemė”;

� Programos ,,Zipio draugai” 10-mečio šventė 
Ukmergėje.





Džiugu, kad po pristatymų rajone tarptautinės 
programos ,,Zipio draugai” kvalifikaciją įgijo 11 

pedagogių:

�Mokykloje-darželyje ,,Varpelis” – 5 pedagogės;�Mokykloje-darželyje ,,Varpelis” – 5 pedagogės;
� Lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas” – 2 pedagogės;
� Lopšelyje-darželyje ,,Buratinas” – 1 pedagogė;
� Pabaisko pagrindinėje mokykloje– 2 pedagogės;
�Dukstynos pagrindinėje mokykloje– 1 pedagogė.



2008 – 2009 m. m. Ukmergės rajone tarptautinėje 
programoje ,,Zipio draugai” dalyvavo 15 
pedagogių iš 8 ugdymo įstaigų.

2009-2010 m.m. dirbo pedagogai jau įgiję 
programos ,,Zipio draugai” kvalifikaciją.programos ,,Zipio draugai” kvalifikaciją.

2010 m. dar 2 pedagogai įgijo programos ,,Zipio 
draugai” kvalifikaciją.



Gausus būrys pedagogų ir vaikų surengėme 
šventę „Zipio draugų“ programos Lietuvoje    

10-mečiui pažymėti



Šventę pradėjome dainuodami sukurtą 
„Zipio“ himną



Zipiuko daina (himnas)

Esu aš mažas vabaliukas,

Vadinuosi aš Zipiukas

Ir keliauju pas vaikus,

Noriu rast tikrus draugus.

• Priedainis:

Tai smagu gyvent ir 

žaisti tarp draugų.

Tai smagu šėlioti pievoj Noriu rast tikrus draugus.

Mes išmoksime draugauti, 

Vienas kito neužgauti.

Jei liūdėt norėsi tu –

Nepamiršk: draugai kartu.

Tai smagu šėlioti pievoj 

tarp žiogų.

Man gyventi gera ir 

labai puiku,

Nes daug turiu draugų.



Prisiminėme „Zipio“ taisykles



Dainavo mažosios dainorėlės



Aikštė pražydo vaikų pieštomis 
gėlėmis



Mažieji draugai fotografavosi su 
„Zipiais“





Pievelę puošė savo gamintomis 
gėlėmis ir „zipiais“



Visi džiaugėsi linksma pievele



Uždegę 10 žvakučių uždainavome  
himną





Aikštė buvo papuošta vaikų pieštais 
plakatais su Zipiais



Su kolege dalyvavome konferencijoje





Sausio mėn. planuojame savo patirtį, 
įgytas žinias perduoti kitiems  į 

programą įsitraukusiems kolegoms.



Skatinsime programos plėtrą 
pradinėse klasėse ir...



...kaimuose



Tikimės, kad informacijos dėka...





...vis daugiau įstaigų įsitrauks į 
programą „Zipio draugai“.



Kviečiame konsultantų 
padėjėjas atvykti į Ukmergę 
ir pasidalinti savo patirtimi.



Ačiū už dėmesį


