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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 

10.25-
11.26 

 STEAM projektas „Rudenėli, AČIŪ“ K.Sakalė 
G.Jurevičienė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Visos grupės 

Pageidaujantys 
Respublikos pedagogai 

su vaikais 

Grupėse 
FB grupė 

,,Rudenėli, ačiū“ 

3-26  STEAM projektas „Morkadienis“ D.Vaitkaitienė 
K.Sakalė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Visos grupės 

Pageidaujantys 
Respublikos pedagogai 

su vaikais 

Grupėse 
FB grupė 

,,Morkadienis“ 

04 9.20 Edukacinė valandėlė „Kelionė po sveiko 
maisto šalį“ 

S.Valukonytė, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė 
direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
„Pelėdžiukų“ grupės 

vaikai 

„Pelėdžiukų“ 
grupė 

05 9.00 STEAM kūrybinės dirbtuvės „Pyragėlį aš 
kepiau“ 

Grupių mokytojos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Visos grupės Grupėse 

8-30  STEAM projektas „Šviesos stalo mozaika“ Gabrielė Lukštienė 
Irida Limanauskienė 
Jūratė Mačiulskienė 
Virginija Paskačimienė 
Rita Grikštienė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
Ankstyvojo amžiaus 
grupių vaikai. 
Pageidaujantys 
Respublikos pedagogai 
su vaikais 

„Ežiukų“ 
„Nykštukų“ 
„Ančiukų“  
FB grupė 
„Šviesos stalo 
mozaika“ 

8-12  STEAM projektas „Mano svajonių miestas“ Grupių mokytojos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
Visos grupės 

 
Grupėse 

08 13.30 Metodinė valandėlė (metodinių priemonių 
pristatymas) 

 direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
 Metodinis 

kabinetas 

08 9.15 Edukacinis rytmetis „Senojo žibinto pasaka 
vaikams“ 

D.Vaitkaitienė 
A.Milbutienė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
„Ančiukų“ grupės vaikai Muzikos salė 

9.45 „Drambliukų“ grupės 
vaikai 

10.15 „Boružiukų“ grupės 
vaikai 



10.45 „Voveriukų“ grupės 
vaikai 

11.15 „Žirniukų“ grupės vaikai 

09-19  STEAM projektas „Šviesos eksperimentai“ G.Lukštienė 
R.J.Mačiulskienė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
Visos grupės Grupėse 

/muzikos salėje 

09 9.15 Edukacinis rytmetis „Senojo žibinto pasaka 
vaikams“ 

D.Vaitkaitienė 
A.Milbutienė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
„Nykštukų“ grupės 
vaikai 

Muzikos salė 

9.45 „Ežiukų“ grupės vaikai 

10.15 „Meškiukų“ grupės 
vaikai 

10.45 „Pelėdžiukų“ grupės 
vaikai 

11.15 „Smalsučių“ grupės 
vaikai 

11.45 „Žiniukų“ grupės vaikai 

11 9.20 Edukacinė valandėlė „Kelionė po sveiko 
maisto šalį“ 

S.Valukonytė, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė 
direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
„Voveriukų“ grupės 
vaikai 

„Voveriukų“ 
grupė 

15-19  STEAM projektas „Mano vardo raidė“ K.Sakalė 

G.Jurevičienė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

  

15 13.00 Išvyka į renginį Šiaurės šalių literatūros 
(bibliotekų) savaitė 2021 

K.Sakalė direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

„Smalsučių“, „Žiniukų“ 
gr. vaikai 

Sandėlių g.7 

16  Renginių ciklas Tarptautinė Tolerancijos 
dienai paminėti „Tolerancijos miestas“ 

A.Milbutienė 

R.Būdaitė 

M.Gailiūtė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

„Smalsučių“, „Žiniukų“, 
„Voveriukų“, „Žirniu-
kų“, „Meškiukų“, 
„Pelėdžiukų“ gr.vaikai 

Grupėse  

16 11.00 Fizinio aktyvumo užsiėmimas. Veda VSB 
specialistas 

S.Valukonytė, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

„Voveriukų“ grupės 
vaikai 

Sporto salė 

16  Išvažiuojamosios edukacijos „Vabzdžių 
karalystė Zoologijos sode“ 

G.Jurevičienė direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

„Smalsučių“ grupės 
vaikai 

Smalsučių 
grupė 

 K.Sakalė 

D.Bisigirskienė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

„Žiniukų“ grupės vaikai Žiniukų grupė 

18 9.20 Edukacinė valandėlė „Kelionė po sveiko 
maisto šalį“ 

S.Valukonytė, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

„Žirniukų“ grupės vaikai „Žirniukų“ 
grupė 



18  Akcija „Sportuojantis koridorius“ L.Kanė 
A.Milbutienė 
E.Rinkevičė 

M.Gailiūtė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Visos grupės Koridorius 
aplink muzikos 
salę 

19 11.30 VGK posėdis grupių mikroklimatui įvertinti R.Būdaitė 

A.Milbutienė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

VGK nariai Metodinis 
kabinetas 

22-30  STEAM projektas “Seku, seku pasaką“ Grupių mokytojos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
„Smalsučių“, „Žiniukų“, 
„Voveriukų“, „Žirniu-
kų“, „Meškiukų“, 
„Pelėdžiukų“ gr.vaikai 

Grupėse  

23  Darbo grupės pasitarimas dėl 2022 m. veiklos 
plano rengimo 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Direktorė Darbo grupės nariai Metodinis 
kabinetas 

25 9.20 Edukacinė valandėlė „Kelionė po sveiko 
maisto šalį“ 

S.Valukonytė, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

„Smalsučių“ grupės 
vaikai 

„Smalsučių“ 
grupė 

25 11.00 Atvira veikla įstaigos pedagogams 
„Matematika su muzika“ 

V.Juškonienė 

D.Vaitkaitienė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

„Voveriukų“ grupės 
vaikai 

Muzikos salė 

29  Spektaklis draugo dienai paminėti „Katinėlis ir 
gaidelis“ skirtas respublikiniam emocinės ir 
kalbinės raiškos projektui „Vaidiname pasaką“ 

A.Milbutienė 

E.Rinkevičė 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

„Smalsučių“, „Žiniukų“ 
gr.vaikai 

muzikos salė 

29 13.30 Apskrito stalo diskusija „STEAM metodais 
parengtų ir įgyvendintų projektinių veiklų 
aptarimas 

 direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 Metodinis 
kabinetas 

  Dalyvavimas su ugdytiniais renginiuose, 

konkursuose pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

 direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

  

Bus domimasi:  
El. dienyno “Mūsų darželis“ funkcijų užtikrinimo 

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 


