
2018 M. VASARIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Atsakingi asmenys 

I. KULTŪRINIAI - ORGANIZACINIAI RENGINIAI 

02 09.00 Edukacinė veikla su kapitonu Flintu Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

05-28  Renginių ciklas, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 – čiui paminėti 

1. Kūrybinė paroda ,, Geltona, žalia, raudona – vaiko širdimi 

2. Priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinis sveikinimas Prezidentei 

3. Dalyvaujame akcijoje ,,Lietuvos vaikai sveikina Lietuvą, skambindami 

varpais“. Lauko muzikos instrumentų garsai. 

4. Dalyvaujame Lietuvos ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų 

interaktyvaus pilietiškumo ugdymo  projekte ,,Kaip surasti Lietuvą 

2018?“ 

5. Dalyvaujame Tarptautinėje vaikų piešinių parodoje ,,M.K. Čiurlionis 

vaikų akimis“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui paminėti. 

6. Dalyvaujame konkurse ,,Mano žalioji palangė“ 

7. Bendruomenės sukurta instaliacija darželio lauko erdvėje ,,Man gera 

Lietuvoj, nes...“ 

8. Vaikų ir šeimos pilietiškumo ir meninės saviraiškos erdvė laiptinėje 

,,Mylėsim tėvynę, visa širdimi“ 

9. ,,Pelėdžiukų“ gr. solidarumo  simbolis erdvinis 100 – as  iš 100 

gėlyčių. 

Direktorė 

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

 

Darbo grupė 

02-28  Ugdomosios veiklos stebėsena. Prevencinės veiklos integravimas. Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

06 11.00 Aktyvi žaidybinė – sportinė bendra veikla lauke ,, Draugystė – 

nepralaimi“ 

,,Kiškučių“gr.auklėtojos 

,,Pelėdžiukų“ gr. 

auklėtojos 

07 17.00 Tėvų klubo pasitarimas – diskusija, dėl sveikatai palankios mitybos 

atnaujinto 15 dienų valgiaraščio. 

Direktorė 

Dietistė 

13 11.00 Užgavėnių lietuvių liaudies papročiai. Renginys vaikams Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

 

Meninio ugdymo 

(muzika) mokytoja 

,,Žvirbliukų“ ir 

,,Meškučių“ gr. auklėtojos 

20 9.20 Išvyka į Kauno lėlių teatrą (6-7m. vaikams) ,,Peliukų pasakų dirbtuvėlė“ Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

,, Bitučių“ gr. auklėtojos 

21 9.20 Išvyka į Kauno lėlių teatrą (3-5m.vaikams) ,,Meškiuko gimtadienis“ Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Grupių auklėtojos 

08-22  Darbuotojų metiniai pokalbiai, pagal planą (grafiką) Direktorė 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Direktorės pavaduotoja 

ūkiui 
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Tęsiamas ilgalaikis patirtinio ugdymosi ir socialinės partnerystės 

projektas ,,Padedam augti“. 

Projektinės veiklos: 

 

1. Patirtinė praktinė veikla vaikams RIMI kepykloje 

2. Tęsiasi patirtinė socialinė veikla ,,Aš galiu padėti beglobiams 

gyvūnams“ 

3.  Išvyka -   patirtinė  praktinė veikla ir vaikų pasakų knygelių 

paroda leidykloje ,,Flintas“ 

Direktorė 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

 

,,Ežiukų“gr. auklėtojos 

 

 

,,Bitučių“gr. auklėtojos 

Meninio ugdymo (dailė) 

mokytoja 

26 13.30 Metodinis praktinis pasitarimas Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

 

02-28 

 

 

 

05-12 

 

 

12-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tęsiasi ilgalaikis kūrybiškumo ugdymo(si) projektas 

,, Kūrybos karoliukai‘.Projektinė veikla: 

1. ,,Ežiukų“gr. socialinė - kūrybinė vaikų ir tėvų  paroda ,,  Mano 

gimtas kraštas“ 

2. Šeimos dienos ,,Žvirbliukų‘‘ gr. kūrybinė veikla, Užgavėnių 

kaukių gamyba ,, Išgąsdinsiu žiemą kartu su mama“ 

3. Mažųjų meniniai ieškojimai ,,Siaučia žiemos pūgos“. Paroda 

eksponuojama Vilijampolės ,,Šaltinio“ bibliotekos filiale. 

 

Direktorė 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Darbo grupė 

,,Žvirbliukų“gr.auklėtojos 

 

,,Meškučių“gr. auklėtojos 

 



21 

 

 

23 

 

10.00 

 

 

10.00 

4. Specialistų praktinės iniciatyvos. Bendra logopedės ir 

auklėtojos žaidybinė - logopedinė veikla lopšelio amžiaus 

vaikams. 

5. Šeimos dienos ,,Pelėdžiukų“gr. Ekspermentai ir atradimai. 

Dirbtinis sniegelis. Su Dominyko mama Asta 

,,Meškučių“gr. auklėtojos 

logopedė 

 

,,Pelėdžiukų“ gr. 

auklėtojos 

III. FINANSINIS- ŪKINIS DARBAS 

01 -31 

01 –31 

01 –31 

 Konvekcinės įrangos montavimas. 

Fojė durų keitimas 

Direktorė 

Direktorės pavaduotoja 

ūkiui 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                        Sigita Koriznienė                                                                             

 

 


