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D. Val. Renginio pavadinimas Atsakingas Kuruoja Dalyvauja Vieta 
Pirmadieniai 

13.30 

Darbiniai pasitarimai dėl informacijos 

perteikimo 

K.Dovidaitienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Direktorė Visos pedagogės Metodinis 

kabinetas 

02  STEAM projektas „Išmest neleidau...ir gėlių 

pieva Mamai pražydo“ 

K.Vilčinskaitė 

V.Pangonienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Visos grupės Darželio kiemas 

04  Edukacinis užsiėmimas „Ugniagesių globėjo 

šv. Florijono diena“ 

Grupių mokytojos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Visos grupės grupėje 

04 13.30 Programos "Zipio draugai" 

priešmokyklinėse grupėse įgyvendinimo 

aptarimas 

A.Milbutienė 
K.Sakalė 

G.Jurevičienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Grupių mokytojos Muzikos salė 

05 9.15 Praktinis užsiėmimas „Saugokime savo 

akytes“ 

S.Valukonytė, sveikatos 

priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

„Ančiukų“ grupės vaikai Grupėje 

06 9.15 Praktinis užsiėmimas „Saugokime savo 

akytes“ 

S.Valukonytė, sveikatos 

priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

„Boružiukų“ grupės 

vaikai 

Grupėje 

07  „Kalbos ir knygos diena“ E.Rinkevičė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

  

10-31  Vaikų kūrybinių darbų paroda “Spalvoti 

akmenukai“ 

M.Gailiūtė, meno (dailės) 

mokytoja 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

„Drambliukų“, „Ančiu- 

kų“, „Voveriukų“, 
„Žirniukų“ gr.vaikai 

Koridorius 

aplink muzikos 

salę 

11- 

06.11 

 STEAM projektas „Pavasaris eina gėlių takais 

– 2021“ 

K.Sakalė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visos grupės Darželio 

kiemas, 

Nemuno 
pakrantė 

11-12  „Pasigamink pats – vaisių desertas“ Grupių mokytojos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Visos grupės Grupėse 

12 9.15 Praktinis užsiėmimas „Saugokime savo 

akytes“ 

S.Valukonytė, sveikatos 

priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Voveriukų“ 

grupės vaikai 

Grupėje 

12-14  „Žaliuoja medelis - skamba varpelis - raktelis“ Grupių mokytojos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Visos grupės Darželio 

kiemas 

13 9.15 Praktinis užsiėmimas „Saugokime savo 

akytes“ 

S.Valukonytė, sveikatos 

priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Meškiukų“ 

grupės vaikai 

Grupėje 



15-31  Molio darbelių paroda „Pieštukinės“ M.Gailiūtė, meno (dailės) 

mokytoja 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

„Boružiukų“, „Smal- 

sučių“, „Žiniukų“ 

gr. vaikai 

Fojė prieš 

muzikos salę 

19 9.15 Praktinis užsiėmimas „Saugokime savo 

akytes“ 

S.Valukonytė, sveikatos 

priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

„Žirniukų“ grupės 
vaikai 

Grupėje 

19 13.30 Metodinė diena  „Gamtamokslinių projektų 
lauko erdvėse bei už įstaigos ribų 
organizavimas ir įgyvendinimas“.     
   

Metodinio būrelio 
pirmininkė 

Direktorė Metodinio būrelio 
nariai 

Metodinis 

20 9.15 Praktinis užsiėmimas „Saugokime savo  akytes“ S.Valukonytė, sveikatos 
priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

„Smalsučių“ grupės 
 vaikai 

Grupėje 

25-26  „Gražiausias žiedas pasaulyje – tai mano 
draugiška šeima“ (šeimos nuotraukų, piešinių 
paroda lauke). 

M.Gailiūtė, meno (dailės) 
mokytoja 

direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

Darželio bendruomenė Darželio                                                 kiemas 

26 9.15 Praktinis užsiėmimas „Saugokime savo  akytes“ S.Valukonytė, sveikatos 
priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

„Žiniukų“ grupės vaikai Grupėje 

28 15.30 VGK posėdis Dėl vaiko elgesio šeimoje ir 
darželyje 

 A.Milbutienė 

M.Gailiūtė 
VGK pirmininkas VGK nariai ir vaiko 

tėvai 
Metodinis 

kabinetas 

1-31  Dalyvavimas su ugdytiniais renginiuose, 

konkursuose pagal atskirus organizatorių 
skelbiamus veiklos planus. 

 direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

  

  

 

Mėnesio vaikų lankomumo tabeliai iki 05 31 d. 10 val. 

Pasiekimų žingsneliai iki 06.04 d.10 val. 

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

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.K.Dovidaitienė 

 

 
 

 


