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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 10.00 Muzikinis rytmetis „Muzika kitaip“ , 
skirtas tarptautinei muzikos dienai paminėti 

D.Vaitkaitienė, meno(muzikos) 
mokytoja 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

„Voveriukų“, „Žirniukų“ 

gr.vaikai 
Muzikos salė 

01 10.00 Edukacinė išvyka į VDU botanikos sodą.  direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
„Žiniukų“ ir „Smalsučių“ 

gr.vaikai ir mokytojos 
Ž.E.Žilibero 

g.6 

05 9.00 Muzikinis sveikinimas mokytojo dienos proga D.Vaitkaitienė, meno(muzikos) 
mokytoja 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Visos mokytojos Muzikos salė 

07 9.20 Edukacinė valandėlė „Kelionė po sveiko 
maisto šalį“ 

S.Valukonytė, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė 
direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
Meškiukų grupės vaikai Meškiukų 

grupė 

07 10.00 Edukacinė išvyka į viešosios V.Kudirkos 
bibliotekos Šančių padalinį. Knygos 
„Raganiukė Vikė“ pristatymas 

K.Sakalė 
G.Jurevičienė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
„Žiniukų“ ir 
„Smalsučių“ gr. vaikai  

Sandėlių g.7 

08 10.00 Muzikinis rytmetis „Muzika kitaip“ , 
skirtas tarptautinei muzikos dienai paminėti 

D.Vaitkaitienė 

M.Gailiūtė 

E.Rinkevičė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

„Žiniukų“, „Smalsučių“  
gr.vaikai ir mokytojos 

Muzikos salė 

14 9.20 Edukacinė valandėlė „Kelionė po sveiko 
maisto šalį“ 

S.Valukonytė, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

„Boružiukų“ grupės 
vaikai 

„Boružiukų“ 
grupė 

14 11.30 VGK posėdis anketinės apklausos „Vaikų 
adaptacijos ikimokyklinėje įstaigoje ypatumai“ 
rezultatų aptarimas  

A.Milbutienė 

R.Būdaitė 

VGK pirmininkas VGK nariai Metodinis 
kabinetas 

18-29  STEAM projektas „Kas namelyje gyvena“ E.Reševičienė 

J.Reševičiūtė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

„Pelėdžiukų“ grupės 

vaikai su tėveliais 
„Pelėdžiukų“ 
grupė 

18 13.30 Metodinė valanda „Kolega-kolegai 
,,Inovacijos vaikų darželyje” 

K.Dovidaitienė 

K.Sakalė 

Direktorė  Muzikos salė 

19-29  Vaikų kūrybinių darbų paroda „Rudenėlio 
spalvos“ 

K.Sakalė 

G.Jurevičienė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Visų grupių vaikai Koridorius 

aplink muzikos 

salę 

20 9.30 Rytmetis „Rudenėlis ir jo gėrybės“ D.Vaitkaitienė 
 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

„Nykštukų“ gr.vaikai Muzikos salė 



20 10.15 Rytmetis „Rudenėlis ir jo gėrybės“ D.Vaitkaitienė 
V.Pangonienė 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

„Žirniukų“gr. vaikai  

20 11.15 Rytmetis „Rudenėlis ir jo gėrybės“ D.Vaitkaitienė 
G.Jurevičienė 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

„Smalsučių“ gr.vaikai  

21 9.30 Rytmetis „Rudenėlis ir jo gėrybės“ D.Vaitkaitienė 
 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

„Ančiukų“ gr.vaikai  

21 10.15 Rytmetis „Rudenėlis ir jo gėrybės“ D.Vaitkaitienė 
 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

„Voveriukų“ gr.vaikai  

21 11.15 Rytmetis „Rudenėlis ir jo gėrybės“-  
Morkadienis 

D.Vaitkaitienė 
K.Sakalė 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

„Žiniukų“ gr.vaikai  

22 9.30 Rytmetis „Rudenėlis ir jo gėrybės“ D.Vaitkaitienė direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

„Ežiukų“ gr.vaikai  

22 10.15 Rytmetis „Rudenėlis ir jo gėrybės“ D.Vaitkaitienė direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

„Drambliukų“ gr.vaikai  

25 9.30 Rytmetis „Rudenėlis ir jo gėrybės“ D.Vaitkaitienė direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

„Boružiukų“ gr.vaikai  

25 10.15 Rytmetis „Rudenėlis ir jo gėrybės“ D.Vaitkaitienė direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

„Pelėdžiukų“ gr.vaikai  

26 10.00 Rytmetis „Rudenėlis ir jo gėrybės“ D.Vaitkaitienė 
Z.Ferencienė 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

„Meškiukų“ gr.vaikai  

21 9.20 Edukacinė valandėlė „Kelionė po sveiko 
maisto šalį“ 

S.Valukonytė, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

„Drambliukų“ grupės 
vaikai 

„Drambliukų“ 
grupė 

21 9.30-

12.00 

„Mūsų kiemo obelis“ (spalio 21 d. pasaulinei 
obuolio dienai paminėti) 

 direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

Visos grupės Darželio 
kiemas 

25-28  STEAM kūrybinė maisto laboratorija “Super 
galių super desertas iš sodo, daržo, miško 
gėrybių“ 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupių 
mokytojos 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

Visos grupės Grupėse  

25 13.30  Tėvų anketinės apklausos „Mano vaiko 
adaptacija“ ( a n k s t y v o j o  i r  
p r i e š m o k y k l i n i o  a m ž i a u s  
v a i k ų )  rezultatų pristatymas ir 
rekomendacijos įstaigos pedagogams 

A.Milbutienė 
R.Būdaitė 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

Visi pedagogai Muzikos salė 

28 9.20 Edukacinė valandėlė „Kelionė po sveiko 
maisto šalį“ 

S.Valukonytė, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

„Žiniukų“ grupės vaikai „Žiniukų“ 
grupė 

29 9.00 „Pokštas arba.........helovinas pas mus“ D.Vaitkaitienė direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

„Žiniukų“, „Smalsučių“, 

„Voveriukų“, „Žirniukų“, 

“Pelėdžiukų“, „Meškiukų“ 

gr.  

Muzikos salė 

  Dalyvavimas su ugdytiniais renginiuose, 

konkursuose pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

 direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

  



Bus domimasi: 

• Specialistų dokumentacijos peržiūra, aptarimas 

• Vaikų pasiekimų vertinimas 

• Mėnesio vaikų lankomumo tabeliai iki 10.29 d. 10 val. 

 

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

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.K.Dovidaitienė 


