
                                                   2021 BALANDŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS  
TVIRTINU 

L./d. direktorė 

V.Zakarauskienė 

2021-03-30 
 

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 

01-02 13.30 Velykų kiemelio parengimas K.Sakalė 
G.Lukštienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Pageidaujantys Darželio kiemas 

01-09  Vaikų piešinių paroda „Rieda Margutis“ M.Gailiūtė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visos grupės Koridorius 

aplink muzikos 
salę 

02 9.30 Akcija „Spalvotų kojinių baletas“ skirta Lietaus 
vaikams (pasaulinė autizmo diena) 

D.Vaitkaitienė, meno 
(muzikos) mokytoja 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Smalsučių“, „Boru-
žiukų“, „Žiniukų“, 
„Ančiukų“, „Dramb-
liukų“gr.vaikai 

Muzikos salė 
YUOTube 

03  Paroda „Gražiausių margučių rinkimai“ M.Gailiūtė, meno (dailės) 
mokytoja 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Grupių mokytojos ir 
auklėtojų padėjėjos 

Gr.facebook 

06-09  Rytmečiai „Velykų nuotykiai darželyje“ D.Vaitkaitienė, meno 
(muzikos) mokytoja 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Darželio bendruomenė Muzikos 

salė/darželio 
kiemas 

06-09  Pramogos „Išmargintas sportas“ M.Gailiūtė meno (dailės) 
mokytoja 
L.Kanė meno (šokio) 
mokytoja 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visos grupės Sporto 

salė/darželio 
kiemas 

8 10.30 Edukacinis projektas „Vieno lašelio 

istorija“ 

K.Sakalė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Žiniukų“ gr. vaikai Nemuno 

pakrantė 

12-16  STEAM projekto „Tyrinėju, sodinu, 

daigelius aš auginu“ perkėlimas į lauko 

erdvę „Daržovių ir gėlyčių nameliai“ 

Ūkvedys ir grupių 
mokytojos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Smalsučių“, „Boru-
žiukų“, „Žiniukų“,  
„Voveriukų“ gr.vaikai 

Darželio kiemas 

1-30  Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ I etapas 
įstaigoje 

L.Kanė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Smalsučių“, „Boru-
žiukų“, „Žiniukų“, 
„Ančiukų“, „Dramb-
liukų“, „Voveriukų“ , 
„Žirniukų“gr.vaikai 

Sporto salė 



14 9.15 Praktinis užsiėmimas „Dantukų priežiūra“ S.Valukonytė, sveikatos 

priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Ančiukų“ grupės 
vaikai 

Grupėje 

14 13.30 Pasidalijimas gerąją darbo patirtimi: vaikų 

konferencijos „Kuriu Gimtinei – 2021“ 

aptarimas 

K.Sakalė 

G.Jurevičienė 

V.Juškonienė 

A.Butkevičienė 

Direktorė Visos pedagogės Muzikos salė 

15 9.15 Praktinis užsiėmimas „Dantukų priežiūra“ S.Valukonytė, sveikatos 

priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Boružiukų“ grupės 
vaikai 

Grupėje 

03.18-

04.30 

 Respublikinis kūrybinis STEAM projektas „ 

IŠKALBINGI PUODYNIŲ RAŠTAI“ 

F.Šlipaitienė 
G.Lukštienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visų gr.vaikai 
Pageidaujantys  
respublikos pedagogai 
su vaikais 

Grupėse, 
darželio kieme 
Fb“Iškalbingi 
puodynių raštai“ 

20  VGK posėdis (esant poreikiui) VGK sekretorius direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
VGK nariai Metodinis 

kabinetas 

03.22-

04.22 

 Respublikinis ankstyvojo amžiaus vaikų 

STEAM projektas „Auk su saulės 

spindulėliu“ 

G.Lukštienė 
J.Mačiulskienė 
K.Vilčinskaitė 
J.Jasunskienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Pageidaujantys  
respublikos pedagogai 
su vaikais 

Fb „Auk su 
saulės 
spindulėliu“ 

21 9.15 Praktinis užsiėmimas „Dantukų 

priežiūra“ 

S.Valukonytė, sveikatos 
priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Smalsučių“ grupės 
vaikai 

Grupėje 

22 9.15 Praktinis užsiėmimas „Dantukų 

priežiūra“ 

S.Valukonytė, sveikatos 
priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Žiniukų“ grupės vaikai Grupėje 

22 10.30 Akcija tarptautinei motinos Žemės dienai 

paminėti „Gėlytes sodinu, kiemelį 

tvarkau“ 

Grupių mokytojos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visos grupės Darželio kiemas 

22 12.30 Mokytojų ir  pagalbos vaikui specialistų 

atestacijos komisijos posėdis dėl Editos 

Rinkevičės ir Astos Milbutienės 

aukštesnės kvalifikacinės kategorijos 

įgijimo 

Atestacinės komisijos 
sekretorius 

Direktorė Atestacinės komisijos 
nariai, kuruojantis 
vadovas 

Metodinis 
kabinetas 

23 10.00 Edukacinis rytmetis „Laiškas žemei“ D.Vaitkaitienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Smalsučių“, „Boru-
žiukų“, „Žiniukų“, 
gr.vaikai 

Muzikos salė 

23  Vaikų piešinių paroda „Dovanoju, tau Mamyte“ K.Vilčinskaitė 
V.Pangonienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
 Koridorius 

aplink salę 

https://www.sanciudarzelis.lt/kurybinis-steam-projektas-paroda-iskalbingi-puodyniu-rastai/
https://www.sanciudarzelis.lt/kurybinis-steam-projektas-paroda-iskalbingi-puodyniu-rastai/


26 13.30 Metodinis pasitarimas „Gamtos mokslai vaikų 
veikloje“ 

K.Vilčinskaitė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Pedagogų bendruomenė Muzikos salė 

27 13.30 Metodinio būrelio pasitarimas dėl metodinių 
priemonių aprobavimo 

Metodinio būrelio 
sekretorius 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Metodinio būrelio 
nariai 

Metodinis 
kabinetas 

28 9.15 Praktinis užsiėmimas „Saugokime savo akytes“ S.Valukonytė, sveikatos 
priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Drambliukų“ gr. vaikai Grupėje 

29 9.15 Praktinis užsiėmimas „Saugokime savo akytes“ S.Valukonytė, sveikatos 
priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Pelėdžiukų“ gr.vaikai Grupėje 

29 11.00 Šokio diena darželyje L.Kanė, meno (šokio) 
mokytoja 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visų grupių vaikai Sporto salė 

30  Muzikinė programa „Visos gėlės tau, 

mamyte“ 

D.Vaitkaitienė 
Grupių mokytojos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visų grupių vaikai Muzikos 

salė 

1-30  Dalyvavimas su ugdytiniais renginiuose, 

konkursuose pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

 direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
  

Mėnesio vaikų lankomumo tabeliai iki 04.30 d. 10 val. 

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

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.K.Dovidaitienė 



 

 


