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                                                                                                                                                                                   2020-02-28 
 

D. Val. Renginio pavadinimas Atsakingas Kuruoja Dalyvauja Vieta 
Pirmadieniai 

13.30 

Darbiniai pasitarimai dėl informacijos 

perteikimo 

K.Dovidaitienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 
V.Zakarauskienė, 

direktorė 

Visos pedagogės Metodinis 

kabinetas 

02-06 9.00 Draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“ Grupių mokytojos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Žiniukų“, „Smalsučių“, 

„Pelėdžiukų“, „Boru-

žiukų“, „Meškiukų“ gr. 
bendruomenės 

Grupėse, salėse 

03 11.00 Edukacija su kapitonu Flintu Grupių mokytojos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visi pageidaujantys Muzikos salė 

04 10.00 Pats pasigaminsiu ir į Kaziuko mugę 

pasiimsiu... 

Grupių mokytojos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Darželio bendruomenė Koridorius 

aplink muzikos 

salę 

05 10.00 Atvira veikla įstaigos mokytojoms „Knygos 

pasaulis“ 

V.Juškonienė 

E.Rinkevičė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Grupių mokytojos Boružiukų 

grupė 

06 9.30 Edukacinė išvyka į „Druskų namus“ A.Butkevičienė  „Boružiukų“ gr.vaikai Vaidoto g.1 

09-31  Ekologinis projektas „Žaliuojanti palangė“         

I dalis grupės aplinkoje „Kas sėklytę, kas 

daigelį-tegu neša į darželį“ 

Grupių mokytojos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visos grupės Grupių 

palangės 

09 10.00 Atvira veikla įstaigos mokytojoms 

„Susitikimas su balande Meile“ 

Z.Ferencienė direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

Grupių mokytojos Meškiukų 
grupė 

10 9.30 Rytmetis „Gražiausi žodžiai Lietuvai“  direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

Darželio bendruomenė Muzikos salė 

12 11.00 eTwiningo projekto „GRAŽI MANO 

TĖVYNĖ“ renginys - interaktyvus eilėraščių 

deklamavimas. 

A.Milbutienė 

E.Rinkevičė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
 Muzikos salė 

13 9.30 Projektas – viktorina „Su kiekvienu širdies 

dūžiu aš Lietuvą geriau pažįstu“ 

V.Krukonienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
L./d.“Pušynėlis“, 

l./d.“Pienė“, Šančių 

l./d. , d./m.“Žiburėlis“ 

Muzikos salė 

17 9.10 Renginys projektui „Kai ateina sapnai 2020“ 

Atverkime sapnų dėželę“ 

D.Vaitkaitienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Ežiukų“ ir 

„Nykštukų“ gr.vaikai 

Muzikos salė 

10.10 „Voveriukų“ ir 

„Žirniukų“ gr.vaikai 

 

18 9.30 Atvira veikla įstaigos mokytojoms „Lėlytės 

gimtadienis“ 

G.Dilienė direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

Grupių mokytojos Ežiukų grupė 



 

18 15.45 Eko kūrybinės dirbtuvės „Sapnų gaudyklės“ 

pagal eTwining tarptautinį projektą „Tarptau-

tinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų 

integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų 

pamokose“ 

D.Vaitkaitienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

„Žiniukų“, „Smalsučių“, 

„Pelėdžiukų“, „Boru-

žiukų“, „Meškiukų“ gr.  

Muzikos salė 

19 9.30 VšĮ „Bravo teatras“ pristato spektaklį vaikams: 

 „Kur pradingo sapnas?“ 

Grupių mokytojos direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

Visi pageidaujantys Muzikos salė 

20 10.00 Renginys „Žemė turi savo kalbą“ F.Šlipaitienė direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

  

23 10.00 Atvira veikla įstaigos mokytojoms 

„Vandenėlis mano draugas“ 

J.Jasunskienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Grupių mokytojos „Nykštukų“ 

grupė 

25 9.20 Atvira veikla įstaigos mokytojoms „Ponas 

Gandras atvažiavo“ 

K.Vilčinskaitė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Grupių mokytojos Žirniukų 

grupė 

25 15.45 „Aplink pasaulį skamba lopšinės“ pagal 

eTwining tarptautinį projektą „Tarptautinės ko-

munikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas 

užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ 

D.Vaitkaitienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
 Muzikos salė 

27 9.30 Mokytojos vaidina vaikams. Spektaklis 

„Ropė“ 

D.Vaitkaitienė 

J.Jasunskienė 

V.Krukonienė 

direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

Darželio bendruomenė Muzikos salė 

1-31  Dalyvavimas su ugdytiniais renginiuose, 

konkursuose pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

 direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
  

 

Pastaba: Dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių mėnesio veiklos planas gali būti papildomas, koreguojamas. 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.K.Dovidaitienė 
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