
 
 

UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJA 

                                                                         NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMO  

MINUPIŲ UNIVERSALAUS  DAUGIAFUNKCINIO CENTRO  

2019 M. II PUSMEČIO  

ATASKAITA 

Minupiai 

VEIKLOS 

PAVADINIMAS 

DATA RENGINIO 

PAVADINIMAS 

DAL

YV 

IAI 

REZULTATAS Vykdytojai 

MENINĖ RAIŠKA 

1. Įsimintinų lietuvių 

švenčių,   papročių , 

tradicijų    

puoselėjimas 

2019 

10-25 

1.1 Edukaciniai užsiėmimai 

„Pasidaryk muilą pats“ 

11 Vaikai sužinojo  muilo atsiradimo 

istorija ir iš kokių  priemonių galima 

pasidaryti  muilą. Užsiėmimų metu 

pasidarė  įvairių formų, spalvų ir 

kvapų muilus 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė.  

Liuda Lidienė centro 

darbuotoja 

 2019-

11-12 

1.2“ Švento  Martyno diena“ 13 Vaikai sužinojo  kas yra Šventas 

Martynas ir kodėl tą dieną daromi 

žibintai . Taip pat pasidarė po 

žibintą.  

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 2019-

12-17 

1.3 Edukaciniai užsiėmimai 

suaugusiems „Pasidaryk 

Kalėdinį muilą pats“ 

 

28 Liolių socialiniuose globos namų 

Užvenčio padalinyje vyko 

edukaciniai mokymai suaugusiems  

„Pasidaryk Kalėdinį muilą pats“. 

Užvenčio padalinio gyventojai  buvo 

mokomi daryti  įvairių formų, spalvų 

ir kvapų  muilus. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Liuda Lidienė centro 

darbuotoja 

 2019-

12-23 

1.4 Popietė „ Sutikim Kalėdų 

senelį“ 

6 Mažieji centro lankytojai puošė 

eglutę ir  susitiko su Kalėdų seneliu. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

2. Moksleivių 

kūrybiškumo 

ugdymas skatinimas 

2019- 

11- 08 
2.1 Dailė .  Rudens mandala 

 
14 Moksleiviai spalvino paruoštas 

rudens tema mandalas. Išmoko 
derinti spalvas ir ornamento 
išlaikymo piešinyje. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 



 2019-

11-26 

2.2 Ruduo medžiuose  14  Moksleiviai darė iš spalvoto 

popieriaus medžius, kurių spalvingi  

lapai buvo  iš  nuspalvintų moliūgų 

sėklų.  

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 

 2019-

12-01 

2.3 Atsisveikinimas su 

rudeniu 

10 Moksleiviai iš modelino darė klevo 

lapus , kuriuos nuspalvino akriliniais 

dažais.  Darbelis virto  dekoraciją ant 

sienos. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 

 2019-

12-

20-23 

2.4 Edukaciniai užsiėmimai  

„Pasidaryk Kalėdinę 

dekoraciją“ 

15 Moksleiviai darė iš popieriaus 

darbelius žiemos tematika, kuriomis 

puošė patalpų langus, sienas. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 

3.1. Nuolat 2019 

  

3.1Dailės užsiėmimai 

3.2 Stalo žaidimai 

3.3 Teikiamos paslaugos vietos 

ūkininkams( elektr. bankinink., 

kopijavimo ir kt.)  

- Vaikai mokomi turiningai leisti 

laisvalaikį skaitant knygas , piešiant, 

darant įvairius darbelius, ir  gražaus 

bendravimo tarpusavyje. Suaugusieji 

integruojami į mokymus.  

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

4.1  

Veiklos viešinimas  
2019 

11.01 

4.1 Informacija pateikta 

Minupių kaimo bendruomen. 

soc.tinklalapyje facebook  

- Atostogos centre Informacija parengė Eurika 

Drungilienė 

2019 

11-08  

4.2 Informacija pateikta 

Minupių kaimo bendruomen. 

soc.tinklalapyje facebook 

- Rudens mandala Informacija parengė Eurika 

Drungilienė 

 2019 

11-12 

4.3 Informacija pateikta 

Minupių kaimo bendruomen. 

soc.tinklalapyje facebook 

- Švento Martynos diena Informacija parengė Eurika 

Drungilienė 

 2019-

11-26 

4.4 Informacija pateikta 

Minupių kaimo bendruomen. 

soc.tinklalapyje facebook 

- Ruduo medžiuose Informacija parengė Eurika 

Drungilienė 

 2019 

12- 01  

4.5 Informacija pateikta 

Minupių kaimo bendruomen. 

soc. tinklalapyje facebook 

- Atsisveikinimas su rudeniu Informacija parengė Eurika 

Drungilienė 



 2019 

12-17 

4.6 Informacija pateikta 

Minupių kaimo bendruomen. 

soc.tinklalapyje facebook 

- Liolių socialiniuose globos namų 

Užvenčio padalinyje vyko 

edukaciniai užsiėmimai  „Pasidaryk 

Kalėdinį muilą pats“ 

Informacija parengė Eurika 

Drungilienė 

 2019-

12 -23  

4.7  Informacija pateikta 

Minupių kaimo bendruomen. 

soc.tinklalapyje facebook 

- Pasiruošimas šventėms mažieji 

susitinka su Kalėdų seneliu 

Informacija parengė Eurika 

Drungilienė 

 2019-

12-27 

4.8 Informacija pateikta 

Minupių kaimo bendruomen. 

soc.tinklalapyje facebook 

- Kalėdinių darbelių darymas Informacija parengė Eurika 

Drungilienė 

 

Pastaba.  
    Minupių universalaus daugiafunkcinio centro veikla 2019 m  antrame pusmetyje buvo viešinama: Minupių kaimo bendruomenės  socialiniame 

tinklalapyje  facebook.    Minupių universalus daugiafunkcinis  centras bendradarbiauja su Liolių socialiniu globos namų Užvenčio padaliniu, 

Užvenčio  Maltiečių centru, Kelmės visuomeninės sveikatos biuru, ir Minupių kaimo bendruomene.  Esame bendruomenės  rengiamų projektų 

partneriai,  kurių dėka, turime pastovų finansavimą edukaciniams užsiėmimams. Užsiėmimų metu,   centro lankytojai leidžia turiningai 

laisvalaikį. Šiais metais, kartu su Minupių kaimo bendruomene įgyvendintas   projektas  „Depresijos požymiai ir pagalbos priemonės“ Šio 

projekto dėka buvo, pravesta,  sveikatos paskaita „Gamtos vaistinė“, ir  edukaciniai užsiėmimai: „ Gamtos seklys“, „Parsinešk dalelę vasaros namo“, 

„Pasidaryk Kalėdinį muilą pats“ ir popietė  mažiesiems centro lankytojams „ Sutikim Kalėdų senelį“. 

 

Parengė  

 

 

2020-01-16 

Minupių universalus daugiafunkcinio  centro veiklos  organizatorė                   Eurika Drungilienė 
                                                    Pareigos                                                                                                              Vardas pavardė                                              Parašas 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


