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VEIKLOS PLANAS 

 

MOKYTOJŲ METODINIS SUSIRINKIMAS 

Pedagogų bendradarbiavimas organizuojant projektinę veiklą. 

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiavimo ir matavimo patirtys. Atvira veikla. D. Stonkienė. 

STEAM veiklos ir vaikų adaptacija ankstyvajame amžiuje. Pranešimas PŠKC ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų metodiniame susirinkime. A. Juškienė.  

 

RENGINIAI VAIKAMS 

Priešmokyklinių grupių viktorina „Ką aš žinau apie Lietuvą?“. R. Lesanavičienė, D. Armanavičienė, D. 

Stonkienė, G. Barauskienė. 

 

RENGINIAI PATYČIŲ PREVENCIJAI 

Paskaitėlė „ Apie tai, kas yra ir nėra patyčios?“. I. M. Mažuknaitė. 

Kūrybinės raiškos savaitė patyčių prevencijai „Draugaukim“. J. Škultinienė. 

 

SVEIKATOS STIPRINIMAS 

Sveikatos valandėlė „Noriu augti saugioje aplinkoje”. I. M. Mažuknaitė. 

Sveikatos valandėlė  priešmokyklinukams „ Pakalbėkime apie maisto švaistymo mažinimą”.                         

I. M. Mažuknaitė. 

Sportinė pramoga „Kaip aš pažįstu darželį?“.  A.Tutlienė. 

 

PROJEKTAI, KŪRYBINĖS RAIŠKOS IR  PROJEKTINĖS SAVAITĖS 

Projektinė savaitė „Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“. K. Narvydaitė,  J. Škultinienė. 

Respublikinis projektas „Vanduo ir bundanti gamta STEAM veikloje”. K. Narvydaitė, A. Juškienė, I. 

Mažeikienė. 

Kūrybinės raiškos savaitė „Nuo sėklytės iki daigelio“. R. Juknaitė, V. Kielienė. 

Kūrybinės raiškos savaitė skirta Žemės dienai „Mažos rankelės apglėbia žemelę”.  E. Dapšauskienė, 

D. Bušeckienė, I. Belskienė. 

Projektas „Kalba kaip muzika, muzika kaip kalba“ „Varpelių“ ir „Snieguolių“ grupėse. L. Kasputienė 

(kovas-balandis) 

 



PARODOS 

„Akelės baisininkės,  rankelės  darbininkės“. K.Narvydaitė,  J. Škultinienė. 

Trumpalaikio projekto ,,Mažieji smėliautojai”  - ,,Rugiagėlių” ir ,,Saulučių” grupių paroda ,,Smėlio 

stebuklai”. D. Bušeckienė, A. Šeinienė, A. Juškienė. 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNRIAIS 

„Mano knygelė“. Bendra kūrybinių darbelių paroda su lopšelio-darželio „Papartėlis“  priešmokyklinukais. 

D. Stonkienė, R. Lesanavičienė 

 

TĘSIAMOS PROGRAMOS 

Socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo programa „Kimočiai“  „Purienų“ grupėje. 

Tarptautinė ,,Zipio draugų‘‘ programa „Žibuoklių“grupėje. 

 

DALYVAVIMAS MIESTO, RESPUBLIKOS PROJEKTUOSE, PARODOSE 

Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių fotografijų konkursas „Sustabdyk 

gerumo akimirką”. Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė”. A. Juškienė. 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų virtualus kūrybinis projektas- paroda 

„Spalvingiausi paukščiai“. D. Armanavičienė, G. Barauskienė. 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų integruotas muzikos ir dailės projektas 

„Kas pirks, kas parduos, kas pagros ir padainuos“. K. Narvydaitė,  J. Škultinienė. 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų virtualus projektas „Mano Lietuva – iš 

daug dalelių“. I. Jokšienė. 

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ organizuojama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ankstyvojo amžiaus vaikų ir pedagogų projektas „Kuriame kitaip“. A. Juškienė. 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ organizuojama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 

kūrybinių darbų  virtuali paroda „Linksmosios kojinaitės“. A. Juškienė. 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų virtuali STEM paroda-kūrybinės 

dirbtuvės „Mes mylime Lietuvą“. K. Narvydaitė. 

 Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lietuvių liaudies dainų ir šokių festivalis „Sėjau 

rūtą“. A. Čeledinienė. 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų kūrybinių darbų virtuali paroda 

„Nuotraukos rėmelis draugui“, kurią organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“. A. Šeinienė. 

 

 


