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KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS  

2023  METŲ MINUPIŲ UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCINIO CENTRO VEIKLOS PLANAS 

 
Metiniai uždaviniai: 

1.  Aktyvinti vietos gyventojų kultūrinę veiklą, organizuojant meninius edukacinius užsiėmimus. 

2. Vykdyti vietos gyventojų skaitmeninę kompetenciją. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Veiklos turinys Laikas, terminai Laukiami rezultatai 

1.  Veiklos plano sudarymas. Numatyti mėnesio veiklas. Sausio mėn. Sudarytas metinis veiklos planas 

2. Įsimintinų lietuvių švenčių, 

papročių, tradicijų puoselėjimas. 
   

  2.1.  Užgavėnių kaukių dirbtuvės 

 

 

2.2. Popietė. „ Pavasaris kalba paukščių 

balsu“. 

 

 

2.3.  O tu margučių  margumynas. 

 

 

 

 

2.4. Popietė „Tau mano mamyte“ 

 

 

Vasario mėn. 20 d. 

 

 

Kovo mėn. 

 

 

Balandžio mėn. 

 

 

 

 

Balandžio mėn. 

 

 

Dalyviai plačiau susipažins su 

Užgavėnių tradicija ir 

bendraudami darysis  kaukes. 

Popietė skirta Pasauliniai žemės 

dienai. Moksleiviai pieš 

paukščius, klausysis jų balsų , kels 

inkilus.      

Minupių bendruomenės narės 

margins vašku įvairiais raštais 

margučius ir juos padovanos 

Liolių socialinės globos  namų 

Užvenčio filialo gyventojams. 

Moksleiviai mokomi, kaip 

padėkoti savo mamytėms už 



 

2.5. Tėčio diena. 

 

 

 

 

 

2.6.Popietė.  Kalėdiniai žaislai iš 

šiaudų.  

 

 

 

Birželio mėn. 

 

 

 

 

Gruodžio mėn. 

rodomą jiems meilę ir šilumą. 

Darys mamoms dovanas. 

Moksleiviai sužinos ,kad tėvo 

diena yra tinkamiausias laikas 

išreikšti dėkingumą, meilę ir 

pagarbą tėčiams. Įteiks paruoštas 

dovanas. 

Centro lankytojai darys kalėdinius 

žaislaus iš šiaudų. 

 

 

3. Valstybinių švenčių paminėjimas, 

tautiškumo ugdymas. 

   

 
 
 
 

  3.1. ,,Atmintis gyva, nes liudija“. 

Pilietinė akcija, skirta Sausio 13-ąjai, 

Laisvės gynėjų dienai atminti.  

3.2. Popietė skirta Vasario 16  

minėjimui. 

 

 

 

 

3.3. Popietė Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai.   

 

3.4. Popietė skirta Gedulo ir vilties 

dienai.  

 

3.5.Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo diena. 

 
 

Sausio mėn.13 d. 

 

 

Vasario mėn.  15 d. 

 

 

 

 

 

Kovo mėn.  10 d. 

 

 

Birželio mėn. 

 

 

Liepos mėn.  5 d. 

Moksleiviams priminsime  1991 m. 

sausio 13 d., laisvės gynėjus. 

 

Centro lankytojai, susipažins su 

Nepriklausomybės aktu , prisimins 

signatarus. Taip pat  studijuos 

parengtoje darbų parodoje 

tautinius raštus, ornamentus  

išaustuose senuose audimuose . 

Moksleiviai prisimins ir 

susipažins su kovo 11 –osios 

dienos įvykiais, nusipins trispalvę 

juostelę. 

Moksleiviai iš įvairių gamtos 

medžiagų darys gyvybės simbolį 

„Gyvybės medį“. 

Moksleiviai bus supažindinti su  

Mindaugo laikų Lietuva, žmonių 

gyvenimu, gamins karūnas, statys 

ir pieš pilis. 

4. Edukacinė veikla.   . 



 

  4.1 Edukaciniai užsiėmimai. 

Papuošalų gamyba iš vilnos . 

 

 

 

4.2. Edukaciniai užsiėmimai  

Pasidaryk ant medinės mentelė – 

lėlę. 

4.3.Literatūrinis  edukacinis 

užsiėmimas“ Mano mėgstama 

vaikystės knyga". 

 

4.4. Edukaciniai užsiėmimai  

Pinkime sekminių vainiką“. 

 

 

4.6. Edukaciniai užsiėmimai  

„Daigelį sodinu – gėlytę auginu“. 

 

 

4.7. Edukaciniai užsiėmimai 

„ Pasidaryk muilą šveistuką“. 

 

4.8. Literatūrinis  edukacinis 

Raudona kepuraitė. 

 

4.9. Edukacinis užsiėmimas  

Laukinės gamtos pėdsakas skirtuke. 

 

4.10. Edukacinis užsiėmimas  

Kalėdinių dekoracijų  darymas iš 

įvairių medžiagų. 

Sausio mėn. 

 

 

 

 

Kovo mėn. 21d. 

 

 

Balandžio mėn. 

 

 

 

Gegužio mėn. 

 

 

 

 

Gegužio mėn. 

 

 

Birželio mėn. 

 

 

Liepos mėn. 

 

 

Rugpjūčio mėn.  

 

 

Gruodžio mėn. 

Moksleiviai  bus supažindinti  su 
vilnos vėlimo ir dekoravimo 
priemonėmis ir pasiners  į kūrybos 
pasaulį ,  pasigamindami   
nepakarojamų papuošalų iš 
vilnos. 

Paminėsime Tarptautine lėlininkų 

dieną darydami ant medinių 

mentelių lėles. 

Moksleiviai skaitys knygą apie 

Meškiuką rudnosiuką ir pasisiūs 

po meškiuką. 

 

Moksleiviai susipažins su 

sekminių tradicijomis, pieš 

karvutes išvarytas į ganyklas, ir 

nupins sekminių vainikus. 

 

Vaikai išmoks sodinti daigelius ir 

augins gėlytes iki žydėjimo , 

kuriomis papuoš savo namus. 

 

Vaikai darys muilo šveistukus. 

 

Vaikai vaidins su lėlėmis Raudoną 

kepuraitę. 

 

Vaikai prisirinkę laukuose žolelių  

ir jas sudžiovinę darys meninius 

knygoms skirtukus. 

 

Kalėdines dekoracijas, kuriomis 

puošime patalpas. 



5. Moksleivių kūrybiškumo ugdymas.    

  4.1.Popietė „ Brenda seniai 

besmegeniai“. 

 

 

4.2. Žiema piešiniuose. 

 

4.3.Nusipiešiu močiutės šiltų 

mezginių raštus. 

4.4. Pasidarysime velykinį simbolį – 

avinėlį.  

 

4.5. Velykų belaukiant. 

 

 

4.6. „Tas alyvų svaigus žydėjimas“. 

 

4.7. Florijonas gaisrų sergėtojas“.   

 

 

 

4.8. Pasivaikščiojimas po žydinčią 

gamtą. 

4.9. „Akmenėliai seka pasakas“. 

 

Sausio mėn. 15 d.  

 

 

 

 

Sausio mėn. 

 

 

Vasario mėn. 

 

 

Kovo mėn. 

 

 

 

Balandžio  mėn. 

 

 

 

Gegužio mėn. 

 

 

Gegužio mėn. 

 

 

 

 

Birželio mėn. 

 

Liepos mėn. 

 

 

Rugpjūčio mėn. 

Paminėsime Pasaulinę sniego 

dieną piešdami, spręsdami 

linksmas užduotis apie   senius 

besmegenius.  

Vaikai   meninėmis raiškos 

priemonėmis pieš žiemą, darys 

darbelius. 

Vaikai pieš kepures, pirštines ir 

jas puoš įvairiais ornamentais. 

Mokiniai sužinos , kad Lietuvoje 

už kiškį labiau populiarus per 

Velykas avinėlis ir darys darbelius 

, piešinius.  

Bus daromos velykinės 

dekoracijos iš vilnos, popieriaus ir 

puošiamas  Velykinis  medis. 

Vaikai darys darbelius žydinčių 

alyvų tema. 

 

Moksleiviai spalvins užduočių 

knygelę apie gaisro pasekmes ir 

sužinos įvairias situacijas , kaip 

išvengti gaisro ir ką daryti 

užsidegus namams, drabužiams. 

Padarytus trafaretus, vazų, drugelių ir 

kt. papuošti gyvomis gėlėmis. 

Moksleiviai pieš pasakas ant 

akmenėlių. 



4.10. Papuošalai su žolelių 

antspaudais .  

 

411. „Mano augintinis „. 

 

 

4.12. Dailė ir darbeliai. „ Rudenėli , 

kaip gražu, gelsta lapai pamažu ... 

4.13. Dailė ir darbeliai. Tekstilė ant 

skėčio. 

4.14. Dailė ir darbeliai. Žiema . 

 

 

Spalio mėn. 

 

 

 

 

Spalio mėn. 

 

Lapkričio mėn. 

 

 

Gruodžio mėn. 

Vaikai ant modelino įspaus žolelių 

antspaudus ir pasidarys medaliono 

pakabukus. 

Moksleiviai pieš,   o tėveliai 

fotografuos savo augintinius. Taip 

bus paminėta Pasaulinė gyvūnų 

diena . 

Vaikai darys iš lapų įvairius 

darbelius. 

Ant skėčio įvairia techniką 

pavaizduos metų laikus. 

Piešime ir darysime darbelius apie 

žiemą. 

5.  Suaugusių neformalus švietimas: 

užsiėmimai, diskusijos, popietės  

paslaugų teikimas. 

   

  5.1. Popietė „ Sušilkime prie arbatos 

puodelio“. 
 

 

5.2. Pilietinė iniciatyva. 

„Sušildykime Ukrainą  

 

5.3.  Gyventojai susipažins su LR 

seimo nario Remigijaus  Žemaitaičio 

veiklos ataskaita. 

 

5.4.   Diskusija   

 

5.5. Dekupažas ant molinių vazonų.  

 

Sausio mėn.  

 

 

 

Sausio mėn. 

 

 

Vasario mėn. 

 

 

 

Vasario mėn.  

 

Kova omėn.  

 

Minupių kaimo moterys susirinkusios 

pokalbiui prie puodelio aptars ateities 

planus, pasidalins praėjusiais metais. 

 

Iš vietos gyventojų bus renkami 

metaliniai indeliai žvakių 

gamybai. 

 

Vietos gyventojai daugiau sužinos 

apie seimo nario darbą , 

priimamus įstatymus ir 

suteikiamas paslaugas 

gyventojams. 

Ką pasirinksiu kandidatu į Merus 

ir tarybos nariu. 



5.6. Popietė Prie puodelio arbatos. 

 

5.7. VMI gyventojų pajamų 

deklaravimas. 

 

5.8. Pavasaris kaime . 

 

 

5.9. Žolelės muilo gabalėlyje. 

 

 

 

5.10. Laukinės gamtos pėdsakai 

paveiksle. 

 

 

 

5.11. Žolelių antspaudai molio 

gabalėlyje. 

 

5.12.Tarptautinė pagyvenusių 

žmonių diena. 

 

 

5.13. Popietė „Prisiminkime savo 

vaikystės Kalėdas. 

 

 

Kovo mėn. 

 

Balandižio mėn. 

 

 

Gegužio mėn. 

 

 

Birželio mėn. 

 

 

 

Liepos mėn. 

 

 

 

 

Rugpjūčio mėn. 

 

 

 

Spalio mėn. 

 

 

 

Gruodžio mėn. 

 

Molinių vazonų dekoravimas 

dekupažo technika. 

Popietė skirta paminėti 

Tarptautinę moters dieną. 

Vietos ūkininkams deklaruojamos 

pajamos valstybiniai mokesčių 

inspekcijai už 2021 m. 

Bendruomenės nariai įamžins 

nuotraukose savo sodybose 

pavasarį pražydusias  gėles. 

Mokinsime  Liolių socialinės 

globos  namų Užvenčio filialo 

gyventojus pasidaryti muilus su 

žolelėmis. 

Minupių kaimo bendruomenės 

narės, iš laukuose surinktų gėlių 

paruoštoje modelino formoje bus 

atspausti gėlių trafaretai. 

 

Mokinsime  Liolių socialinės 

globos  namų Užvenčio filialo 

gyventojus pasidaryti medalionus 

iš molio ir dekoruoti žolelėmis. 

Skirsime dėmesį vyresnio amžiaus 

žmonėms, bendraudami, 

dalindamiesi savo problemomis, 

ieškosime sprendimo būdų.  

 Pokalbiai prie Kalėdinės eglutės 

papuoštos  senoviniais Kalėdiniais 

žaislais“. 

6. 4.Ugdymas ir kūrimas sveikos ir 

saugios bendruomenės aplinkos. 

   

  

 

4.1.Paskaita „10 senėjimo 

stereotipų“. 

Kovo mėn. Sveikatos paskaitą praves Kelmės 

visuomenės sveikatos biuro 



specialiste Audronė 

Palubinskienė.  

 
  4.2.  Sveikatos pamokėlė. „Pūčiu 

muilo burbulus o ne dūmus“. 

Gegužės mėn. Moksleiviai paminės nerūkymo 

dieną , sužinos kas yra žalingas 

įprotis rūkyti. 
  Paskaita „Kaip būti sveikam“. Spalio mėn. Sveikatos paskaitą praves Kelmės 

visuomenės sveikatos biuro 

specialiste Audronė 

Palubinskienė.  

 
  4.3. Šiaurietiškas ėjimas. Nuolat Tęsti sveikatos užsiėmimą 

Šiaurietišku ėjimu tarp vyresnio 

amžiaus žmonių . 

7. Parodos 

. 

 .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Popietė „ Brenda seniai 

besmegeniai“. 

 

 

7.2.Tautinių audinių paroda skirta 

Vasario 16  minėjimui. 

 

 

7.3. Užgavėnių kaukių paroda. 

 

 

7.4. Lėlės  ant medinių mentelių. 

 

7.5.  „ Pavasaris kalba paukščių 

balsu“. 

  

 

7.6. O margučių raštų margumynas. 

Sausio mėn. 22 d. 

 

 

 

Vasario mėn.15 d. 

 

 

 

Vasario mėn. 20 d.  

 

 

Kovo mėn. 21 d. 

 

Balandžio 21 d.  

 

 

 

Balandžio mėn.7 d.  

Užvenčio m. bibliotekoje bus 

surengta moksleivių piešinių 

paroda skirta Pasaulinei sniego 

dienai. 

Centro lankytojai studijuos 

tautinius raštus, ornamentus  

išaustus lininiuose 

rankšluosčiuose. 

Užvenčio m. bibliotekoje bus 

surengta moksleivių pagamintų 

Užgavėnių kaukių paroda. 

Paroda skirta  Tarptautine 

lėlininkų dienai. 

Užvenčio m. bibliotekoje bus 

surengta moksleivių piešinių 

paroda skirta Pasaulinei žemės 

dienai.  

Margučių margintų vašku paroda  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.Velykinių atvirukų paroda. 

 

 

7.8. Sekminės – ganiavos pradžia. 

 

 

 

 

 

7.9. „Tas alyvų svaigus žydėjimas“.  

 

 

 

7.10. Papuošalai su žolelių  

antspaudais .  

 

 

7.11. „Skaros , skarelės“ 

 

 

7.12. „Senovinių Kalėdinių žaislų“ 

 

 

Balandžio mėn.2 d.  

 

 

Gegužės mėn. 26 

d. 

 

 

 

 

 

Gegužės mėn. 

 

 

 

Rugpjūčio mėn. 

 

 

 

Spalio mėn.3 d. 

 

 

Gruodžio mėn. 

Liolių socialinės globos  namų 

Užvenčio filiale. 

Minupių UDC Liudos Lydienės 

surinktų Velykinių atvirukų 

paroda. 

Užvenčio m. bibliotekoje bus 

surengta moksleivių piešinių 

paroda skirta sekminių 

tradicijomis. Kuriuose bus 

nupieštos  karvutės , arkliai išvesti  

į ganyklas. 

Užvenčio m. bibliotekoje bus 

surengta moksleivių darbų paroda 

žydinčių alyvų. 

Užvenčio m. bibliotekoje bus 

surengta moksleivių ant modelino 

įspaus žolelių medaliono 

pakabukų.. 

Apie skaras kurios   nuo  seno  

buvo išskirtinė moteriškos 

aprangos detalė. 

Bendruomenės nariais suneš savo 

vaikystės Kalėdinius žaislus. 

Pasidalins savo prisiminimais. 

8 Nuolat    

  8.1. Stalo žaidimai, užduotys 

,diskusijos ir kt.. 

 

 

8.2. Paslaugos suaugusiems. 

 

 

8.3. Projektų rengimas.  

Visus metus 

 

 

 

Visus metus. 

 

 

Visus metus. 

Užsiėmimų metu moksleiviai 

mokosi tarpusavio  gražaus 

bendravimo , komandinio darbo.  

 
Internetinė bankininkystė- sąskaitų 

apmokėjimas, apdraudžiamas turtas , 

dokumentų atspausdinimas ir kt. 



 

8.4. Įamžinti  metraštyje  Minupių 

mokyklos istoriją. 

 

 

 

8.5. Šiaurietiškas ėjimas. 

 

 

8.6. Aš ir tu sportuojame kartu" 

 

 

8.7.Finansavimo šaltinių ieškojimas 

 

8.8. Dailė ir darbai iš įvairių 

medžiagų. 
 

8.9. Centro veiklos organizaciniai 

darbai – dokumentų tvarkymas, 

surengtų parodų kėlimas į 

socialinius tinklus ir interneto 

svetaines, žinučių apie 

renginius rašymas. 
 

 

Visus metus. 

 

 

 

Visus metus. 

 

 

Visus metus. 

 

 

Visus metus. 

 

Visus metus. 

 

 

Visus metus. 

 

Projektų rašymas ir įgyvendinimas 

kartu su partneriais. 

Organizuoti  visus metus aktyvų, 

nuotraukų, istorijos   ir kitų 

dokumentų rinkimą, metraščio 

rengimui.  

Vesti sveikatos užsiėmimus 

Šiaurietišku ėjimu tarp vyresnio 

amžiaus žmonių. 

Gražiu oru po pusvalandį vaikai 

turiningai leidžia laisvalaikį 

gryname ore. 

 Socialinių partnerių ir vietos 

bendruomenės įtraukimas į veiklą. 

Vaikai mokomi turiningai leisti 

laisvalaikį , piešiant, darant 

įvairius meninius darbelius. 

 

Daugiau žmonių sužino apie 

centro veiklą, teikiamomis 

paslaugomis,  renginius ir 

mokymus. 

 

 

 

 

 

_____________________________________   

Minupių ud centro veiklos organizatorė                                                                                                                                           Eurika Drungilienė 

 


