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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 

V.Zakarauskienė, 
direktorė 

Visos pedagogės Metodinis 
kabinetas 

01-31  STEAM projektas i dalis grupės aplinkoje 
„Tyrinėju, sodinu, daigelius aš auginu“ 

Grupių mokytojos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visos grupės Grupių palangės 

01-31  Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“ A.Milbutienė 
 R.Būdaitė 
M.Gailiūtė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visų grupių vaikai  

01-12  Respublikinis ikimokyklinio-

riešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas 

„Kas pirks, kas parduos, kas pagros ir 

uždainuos?“ 

D.Vaitkaitienė, meno 
(muzikos) mokytoja 
M.Gailiūtė, meno (dailės) 
mokytoja 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visi pageidaujantys 
pedagogai su vaikais 

Facebook 
gr.“Kas pirks, 
kas parduos, kas 
pagros ir 
uždainuos/ 
grupėse 

04 9.15 Praktinis užsiėmimas „Dantukų priežiūra“ S.Valukonytė, sveikatos 
priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Drambliukų“ grupės 
vaikai 

Grupėje 

08-26  STEAM projektas „Skubios pagalbos tarnybos 
numeris 112“ 

E.Reševičienė 
J.Reševičiūtė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Pelėdžiukų“ gr.vaikai ir 
tėveliai 

Grupėje 

09 9.00 Nuotraukų koliažo vaikų kūrybos paroda 
„Gražiausias vardas – Lietuva“ 

M.Gailiūtė, meno (dailės) 
mokytoja 
 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visų gr.vaikai Koridorius 

aplink muzikos 

salę/youtube 

10 9.15 Praktinis užsiėmimas „Dantukų priežiūra“ S.Valukonytė, sveikatos 
priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Voveriukų“ grupės 
vaikai 

Grupėje 

10  Kūrybinių darbų paroda „40 paukščių diena“ ir 
eilėraščio Lietuvai iliustracijos 

M.Gailiūtė, meno (dailės) 
mokytoja 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
  

10 10.30 Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“ 
( jungiasi etnokultūriniai regionai) 

D.Vaitkaitienė 
K.Sakalė 
G. Jurevičienė 
V.Juškonienė 
F.Šlipaitienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Žiniukų“, 
„Smalsučių“, 
„Boružiukų“, 
„Drambliukų“gr.vaikai 

Muzikos salė 

15-22  Knygelės „Būk mano draugas“ kūrimas ir 

pristatymas 

A.Milbutienė, soc.pedagogė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Visos grupės Grupėse  

17 9.15 Praktinis užsiėmimas „ Mūsų akytės“ S.Valukonytė, sveikatos 

priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Ančiukų“ grupės 

vaikai 

Grupėje  



18-30  Tiriamoji veikla interviu „Vaikų patirtis 

ir požiūris į patyčias“ 

A.Milbutienė, soc.pedagogė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Priešmokyklinių 

gr.vaikai 

Grupėse  

22-24  STEAM projektas „Stebuklingas vanduo 

(eksperimentai su vandeniu)“ pasaulinei 

vandens dienai 

Grupių 

mokytojos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
 Grupėse  

22 13.30 Atviros veiklos įstaigos mokytojoms “Skaičių 
karalystė“ aptarimas 

E.Rinkevičė 
K.Vilčinskaitė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 Visos mokytojos Muzikos salė 

23 12.30 Mokyklos tarybos posėdis Dėl pritarimo 2021 
metų veiklos planui 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

Direktorė Mokyklos tarybos nariai Metodinis 
kabinetas 

23 13.30 Metodinio būrelio pasitarimas dėl metodinių 

priemonių aprobavimo 

Metodinio būrelio 

sekretorius 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Metodinio būrelio 
nariai 

Metodinis 
kabinetas 

24 9.15 Praktinis užsiėmimas „ Vanduo – sveikatos 

šaltinis“ 

S.Valukonytė, sveikatos 

priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Žiniukų“ grupės vaikai Grupėje 

25 9.15 Praktinis užsiėmimas „ Vanduo – sveikatos 
šaltinis“ 

S.Valukonytė, sveikatos 
priežiūros specialistė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
„Smalsučių“ grupės 
vaikai 

Grupėje 

30 10.00 Mokytojos vaidina vaikams. Spektaklis „Ropė“ 
(vaizdo įrašas) 

D.Vaitkaitienė, meno 

(muzikos) mokytoja 

J.Jasunskienė 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Darželio bendruomenė Muzikos salė 

30 13.30 Apskrito stalo diskusija „Vaiko savivertės 
ugdymas“ tiriamosios veiklos rezultatų 
pristatymas grupių mokytojoms 

Švietimo pagalbos 
specialistų komanda 

Direktorė Pedagogų bendruomenė Muzikos salė 

1-31                        Dalyvavimas su ugdytiniais renginiuose, 

konkursuose pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

 direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
                                                                              

 

    Vaikų lankomumo tabeliai iki 03.31 d. 10 val. 

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

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.K.Dovidaitienė 
 

 


