
2023 M. VASARIO MĖNESIO 

VEIKLOS PLANAS 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 

Stendinio pranešimo „Lėlyte, pažaisk su manimi“ pristatymas tarptautiniame renginyje „Projektų mugė“. Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos Eglė D., Jurgita Š. 2023-02-14  

PEDAGOGINĖ STEBĖSENA, PAGALBA MOKYTOJUI 

Trumpalaikis ir ilgalaikis ugdomosios veiklos planavimas, planavimo kokybė 

STEAM veiklų integracija ugdymo procese  

Pilietiškumo ugdymas įvairaus amžiaus grupėse 

PROJEKTAI, TEMINĖS SAVAITĖS ĮSTAIGOJE 

Projektinė savaitė ,,Ką vadiname gimtine?“ priešmokyklinio ugdymo „Linelių“ ir „Žibuoklių“ grupėse, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos Dalia A., Jolanta K., Diana S. Alina J. 

Projektinė savaitė „Kas yra Užgavėnės?“ „Purienų“ ir „Lelijų” grupėse, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ieva. J., Lina 

K., Raimonda A., Rasa J.  

 

ŠVENTĖS, PRAMOGOS, KITI RENGINAI 

Vasario 16-osios šventinis rytmetis ,,Lietuvos šalelėj augti gera“. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Eglė D., Ginvilė 

B., meninio ugdymo mokytoja Aušra. 2023-02-15 

Viktorina „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Dalyvauja „Dobiliukų”, „Pakalnučių“ gr. vaikai, mokytojos Eglė D., Julija M., 

Indrė M., Ginvilė B.  

Užgavėnių šurmulys „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“. Mokytojos Ramutė L., Dalia A., J. Škultinienė. 2023-02-21. 

SVEIKATOS STIPRINIMAS 

Susitikimas su sveikatos specialiste „Švarūs dantukai“. Dalyvauja „Rugiagėlių“ gr. vaikai, visuomenės sveikatos biuro 

specialistė Ingrida, mokytojos Asta Š., Lina Z. 

Pramoga skirta Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklos 30-ąjam gimtadieniui paminėti. „Judrūs 

koridoriai“. Neformaliojo švietimo mokytoja Asta T. 

Projekto „Sveikata visus metus 2023“, kurį organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vasario 

mėnesio iššūkis: „Sveikata – ne viskas, tačiau be jos – viskas niekas“. Dalyvauja „Purienų“, „Varpelių“, „Snieguolių“, 

„Žibuoklių“ gr. vaikai, mokytojos Raimonda, A.  Karolina N., Vilija K., Laura D., Diana S. 

PARODOS ĮSTAIGOJE 

 

Priešmokyklinio ugdymo „Linelių” gr. kūrybinių darbų paroda „Ką žinau apie žvaigždes?“. Priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja Dalia 

 

Kūrybinių darbų paroda „Linksmasis siūlas“. Neformaliojo švietimo mokytoja Lijana R. 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

 

Sportinė pramoga „Sportuojame drauge“. Dalyvauja Klaipėdos lopšelių-darželių „Pumpurėlis“ ir „Papartėlis“ 

priešmokyklinio amžiaus grupių vaikai neformaliojo švietimo mokytoja Asta T. 2023-02-09` 

 

Šventinys rytmetys-viktorina ,,Pažinkime Lietuvą kartu“. Dalyvauja Klaipėdos lopšelių-darželių „Pumpurėlis“ ir 

„Pušaitė“ priešmokyklinio amžiaus grupių vaikai, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Diana S. Alina J., Jolanta K. 

Dalia A. 2023-02-14 

 



„Užgavėnių kaukių dirbtuvės“. Dalyvauja Klaipėdos lopšelių-darželių „Pumpurėlis” ir „Alksniukas“ ikimokyklinio 

amžiaus vaikai. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ginvilė ir Indrė. 

 

 

EDUKACINIAI RENGINIAI 

 

Išvyka į Apollo boulingo klubą žaisti boulingo žaidimą. Dalyvauja priešmokyklinio ugdymo „Linelių“ gr. vaikai, 

mokytojos Dalia A., Jolanta K. 2022-02-02 

 

Išvyka į Mažiosios Lietuvos istorijos muziejų dalyvauti edukacijoje „Kaukių gamyba”. Dalyvauja priešmokyklinio 

ugdymo „Linelių“ gr. vaikai, mokytojos Dalia A., Jolanta K. 2022-02-07 

 

Išvyka į Kretingos muziejaus tradicinių amatų centrą dalyvauti edukacijoje „Duonos kepimas“. Dalyvauja „Dobiliukų”, 

„Pakalnučių“ gr. vaikai, mokytojos Eglė D., Julija M., Indrė M., Ginvilė B. 2023 m. sausio 9, 23 d. 

 

Išvyka į P. Domšaičio. galeriją dalyvauti edukacinėje veikloje „Lietuvos trispalvė“. Dalyvauja priešmokyklinio 

ugdymo „Žibuoklių“ gr. vaikai, mokytojos Diana S. Alina J. 2022-02-10 

Išvyka į „Linksmo lagamino“ studiją dalyvauti pramoginėje-edukacinėje veikloje. Dalyvauja „Žibuoklių“ gr. vaikai, 

mokytojos Diana S., Alina J. 2023-02-28. 

 

DALYVAVIMAS MIESTO, RESPUBLIKOS, TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE, AKCIJOSE, 

PARODOSE 

Dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų mažųjų skaitovų konkurse „Lietuva šalis mana“, kurį organizuoja 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Alksniukas“. Dalyvauja „Pakalnučių“ gr. ugdytiniai, mokytojos Ginvilė B., Indrė M. 2023-

02-13 

Dalyvavimas piešinių konkurse ,,Sostinės įkūrėjo Gedimino šypsena“, kurį organizuoja VŠĮ ,,Gedimino miesto 

mokykla“ bei odontologijos klinika ,,Neodenta“. Konkursas vyks 2023-01-23 iki 2023-03-13 d. Dalyvauja „ Linelių“ 

gr. vaikai, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Dalia A. Jolanta K. 

 

Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo vaikų projekte „Interaktyviais raidžių 

labirintais“. Projektą organizuoja Kauno  lopšelis-darželis „Svirnelis“. Projekto trukmė 2023 m. sausio 25 d.–2022 m. 

vasario 15 d. Dalyvauja „Pakalnučių“ gr. vaikai, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ginvilė B., Indrė M. 

 

Dalyvavimas tarptautiniame eTwining projekte „ Lietuvai – 105 maži žingsneliai (105 small steps for Lithuania“). Nuo 

2023-02 iki 2023-04 mėn. Dalyvauja „Purienų“ ir „Žibuoklių“ gr. vaikai, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raimonda 

A., priešmokyklinio ugdymo mokytoja Alina J. 

 

Dalyvavimas projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I etape. Dalyvauja Priešmokyklinio ugdymo „Linelių“, „Žibuoklių 

grupių vaikai, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Dalia A., Jolanta K., Diana S. Alina J., neformaliojo švietimo 

mokytojos 

 

Dalyvavimas respublikinėje IU ir PU amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje  „STEAM šviesos stalo laboratorija“. 

„Purienų“ gr. vaikai, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raimonda, neformaliojo švietimo mokytoja Vida N.  

 

Dalyvavimas Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir mokytojų kūrybinių darbų parodoje „Aprenk lėlę 

Klaipėdos krašto tautiniais rūbais“. Dalyvauja priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai su neformaliojo ugdymo 

mokytoja Lijana. Darbai bus eksponuojami nuo 2023 m. vasario 13 d. I. Kanto viešosios bibliotekos Kalnupės 

padalinyje. 

 

Dalyvavimas tarptautiniame projekte „Langas į Lietuvą“. Dalyvauja „Žibuoklių“ gr. vaikai, priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja Alina J. 

 

Dalyvavimas respublikinėje virtualioje STEAM tyrinėjimų, eksperimentų, atradimų labaratorijoje „Vandens lašelio 

išdaigos“, kurią organizuoja Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“. Dalyvauja „Purienų“ gr. vaikai,  ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja Rasa J. 

 



Organizavimas Mažosios Lietuvos regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių virtualią parodą, 

skirtą Klaipėdos krašto prisijungimui prie Lietuvos 100-mečiui paminėti ,,Mes – Klaipėdos krašto piliečiai“. Nuo 2023 

m. sausio 16 d. iki vasario 20 d. Organizatorės ikimokyklinio ugdymo mokytojos Raimonda, Rasa. 

 

Organizavimas eTwinning tarptautinį projektą „Natų šokis su skaičiais“ (Dance of notes with numbers). Ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja Indrė. 

 

Dalyvavimas eTwinning tarptautiniame projekte „Mokslo menas“ (SienArt). Dalyvauja „Pakalnučių“ gr. vaikai su 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indre. Nuo 2023-01-01 iki 2023-05-01. 

Dalyvavimas eTwinning tarptautiniame projekte „Mokausi eksperimentuodamas“ (I Learn by experiments). Dalyvauja 

„Pakalnučių“ gr. vaikai su mokytoja Indre. Nuo 2023-01-01 iki 2023-05-01. 

METODINIAI, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

 

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. 2023-02-02, 12 val. Meninio 

ugdymo mokytoja Aušra. PŠKC. 

 

Ikimokyklinio ugdymo direktoriaus pavaduotojų ugdymui  forumas „Įtraukaus ugdymo link. Kaip sekasi diferencijuoti, 

individualizuoti ir personalizuoti ugdymo turinį“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia. 2023-02-09, 10 val. PŠKC 

 

Ikimokyklinio ugdymo logopedų metodinio būrelio susirinkimas. Logopedė Lina. 2023-02-23, 13 val. PŠKC 

 

 Konferencija „Ateities fizinio ugdymo pamoka“. 2023-02-13. Neformaliojo švietimo mokytoja Asta T. VDU švietimo 

akademija (virtuali aplinka) 

 

Kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ieva J., neformaliojo 

švietimo mokytoja Asta T. 2023 m. vasario 2. 3,10, 15 d. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras ( virtuali aplinka) 

 

Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai „Projektų mugė 2023“. 2023-02-04. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Dalia J. Klaipėdos Gedminų progimnazija 

 

Metodinis renginys „Žaismė ir atradimai vaikų akimis” 2023-10-10. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Alina J. Kauno 

švietimo inovacijų centras (virtuali aplinka) 

 

Seminaras „Kaip auginsime priešmokyklinuko pasiekimus ir pažangą“. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Alina. 2023-

02-28 . Kauno švietimo inovacijų centras (virtuali aplinka) 

 

ADMINISTRACINIAI PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, KITA VEIKLA 

Bendruomenės susirinkimas. Dienotvarkė: 1. Atnaujinti lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ nuostatai 

2. Įstaigos darbas vasarą 3. Einamieji reikalai. 2023-02-02. 13.00–15.00 val. 

 

Tėvų tarybos posėdis. Dienotvarkė: 1. Supažindinimas su 2023 metų veiklos planu. 2. Įstaigos darbas vasaros metu 3. 

Paramos lėšų panaudojimo planavimas. Direktorė Asta L. 

 

Direkcinis pasitarimas: 1. 2023–2025 m. strateginiame plane numatytų tikslų, uždavinių ir priemonių aptarimas. 2. 

Įvairių įstaigos veiklos sričių efektyvumo užtikrinimo priemonių aptarimas, saugių erdvių bei pozityvios emocinės 

aplinkos kūrimas.  Direktorė Asta. L., pavaduotojos Jolanta R., Dalia J. 

 

Mokytojų metodinės tarybos posėdis. Darbotvarkė: 1. 2023 m. mokytojų metodinės tarybos veiklos planas. 2. 2023 m. 

Steam veiklos planas. 3. Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo aktualijos (planavimas, vaikų pasiekimų 

vertinimas). 2023-02-10, 10.30 val. 


