
 

 Veiklos planas 

               2021, Kovas 

Diena Valanda Priemonė 
Koordinuoja 

(dalyvauja) 
Vieta 

1 13.00 

Mokytojų ir mokytojų padėjėjų kvalifikacijos 

tobulinimas, tema „Sveikatingumas. Virtualus 

vizitas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą 

Suomijoje.“. 

VšĮ Mokymosi 

mokykla, 

Besimokančių 

darželių tinklas 

Nuotolinis 

1-5 

 

 

10.00 

 

 

Lietuvių kalbos dienos. Viktorina ,,Mįslių 

kraitelė“. ,,Aušrinė“, ,,Mėnesėlis“. 

 

 

V. Šalčienė 

A. Zujeva  

D. Dambrauskienė 

Grupės 

 

 

 

1-8 

 

 

 

 

 

 

Virtuali respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų fotografijų 

paroda ,,Pasaulis vaiko akimis. Žiema – 

2021“. 

 

 

 

 

Darbo grupė 

,,Lietuvos 

valstybinėms 

šventėms ir 

atmintinoms 

dienoms organizuoti 

ir pravesti“ 

  El. svetainė 

https://vaivoryk

ste.kaunas.lm.lt

/ 

 

 

1-11  

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

minėjimas. Akcija ,,Papuoškime darželį 

trispalviais malūnėliais“  

Šventinis bėgimas aplink darželį.  

 

 

 

Darbo grupė 

„Lietuvos 

valstybinėms, 

tautinėms šventėms ir 

atmintinoms dienoms 

organizuoti ir 

pravesti“ 

G. Mažeika 

Kiemo teritorija 

1-12  
Respublikinis projektas „Sveikatiada 

Konkursas „Pietų lėkštė“. 
D. Dambrauskienė Nuotolinis 

1-12  

Respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

projektas „Šiltnamis – edukacinė erdvė visus 

metus“ parodos: 

 Kūrybinių darbų paroda „Kaziukas – 

2021“. 

 Akcija dienai „Be patyčių“ – 

,,Mozaika“. 

 Kūrybinių darbų paroda „Paukščiai 

grįžta“, skirta Žemės dienai paminėti. 

 Kūrybinių darbų paroda, skirta paminėti 

kovo 11-ąją. 

Mokytojai 
Edukacinės 

erdvės 

1-30  
Tarptautinis eTwinning projektas 

„Matematikos šalyje“ grupėje „Aušrinė“. 

A. Zujeva 

V. Šalčienė 
Grupė 

1-31 

 

 

 

 

 

„Vaikų linijos“, šalies ugdymo įstaigų 

iniciatyva „Sąmoningumo didinimo mėnuo 

BE PATYČIŲ“. 

 

Mokytojai,  

K. Bubelienė  

A. Leikuvienė  

J. Tėvelytė  

L. Neverauskienė  

  Nuotolinis 

 1-31 

 
 

Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių 

emocinės raiškos ir jausmų projektas 

K. Bubelienė) 

A. Leikuvienė  
Salė 

https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/
https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/
https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/


,,Šypsena – kelias į draugystę“. L. Motiejūnienė 

S. Karpienė 

  1-31   
Lietuvos Mažųjų Žaidynės I etapas.  

  

G. Mažeika 

Grupių mokytojai 

Salėje ir Zoom 

platformoje 

1-31  

Vaikų ir šeimos kūrybinių darbų, bundančios 

gamtos kompozicijų paroda ,,Žemė bunda“, 

skirta Žemės dienai paminėti. 

L. Motiejūnienė 

A. Rekašienė 

Galerija 

2,5,9,12 

 

 

 

9.15 

 

 

 

Edukacinis užsiėmimas „Dantukų priežiūra“. VSS S. Valukonytė „Vaivorykštė“ 

„Žvaigždelė“ 

„Mėnesėlis“ 

„Aušrinė“ 

2-10  

Grupės ,,Aušrinė“ ugdytinių paroda 

tarptautinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikų darbų virtualioje 

parodoje  ,,Aš esu šios žemės vaikas“. 

V. Šalčienė 

A. Zujeva 
 Nuotolinis 

3 9.30 

Grupių „Vaivorykštė“ ir „Spindulys“ akcija, 

skirta mėnesiui „BE PATYČIŲ“ – „Draugystė 

ir globa“. 

A. Utkaitė 

 J.   Stirbienė 

  A. Rekašienė 

Nuotolinis 

susitikimas 

5  

D. Dambrauskienė skaito pranešimą 

„Inovatyvi mažųjų vasara“ metodinių renginių 

cikle ,,Vaikų ugdymo lauke patirtys“ KPKC. 

D. Dambrauskienė Nuotolinis 

5 – 12  

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų 

Trikrepšio festivalis, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. 

  G. Mažeika    Salė 

9 13.15 Metodinė valanda „Naratyvinis ugdymas“. J. Tėvelytė Zoom platforma 

10 10.00 

Projektinė veikla ,,Draugystės tiltas Kaunas – 

Šiauliai“. Renginys skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės  atkūrimo dienai paminėti 

,,Aš myliu savo Lietuvą mažytę“. 

L. Motiejūnienė 

Šiaulių l/d ,,Dainelė“ 

mokytoja  

A. Švambarienė 

Vaizdo 

susitikimas 

Google Meet 

platformoje 

02.10 – 

03.10 
 

Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualus 

kūrybinis projektas-paroda „Spalvingiausi 

paukščiai“ grupėje „Vaivorykštė“ ir 

„Spindulys“. 

A. Utkaitė 

J. Stirbienė 
Nuotolinis 

15-26  

Edukacinė veikla „Magiški kiaušiniai“ 

grupėse: „Saulutė“, „Mėnesėlis“, Debesėlis“, 

„Aušrinė“. 

https://www.facebook.com/magiskikiausiniai/ 

 J. Šyvokienė   Grupės 

02.15 – 

03.12 
 

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų kūrybinių 

darbų paroda-konkursas „Lietuvos atspindžiai 

mano languose“ grupėje „Vaivorykštė“, 

„Spindulys“. 

A. Utkaitė 

J. Stirbienė 
Nuotolinis 

02.15 – 

03.15 
 

Respublikinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

paroda „Vandens eksperimentų pasaulis vaiko 

akimis“ grupėse „Spindulys“, „Vaivorykštė“.  

A. Utkaitė 

B. Rekašienė 

J.   Stirbienė 

Nuotolinis 

16,19 9.15 
Edukacinis užsiėmimas „Mūsų akytės“. VSS Simona 

Valukonytė 

„Vėjūnė“ 

„Lašas“ 

https://www.facebook.com/magiskikiausiniai/


16 - 11  

Lietuvių kalbos dienos, literatūrinių kūrinių 

skaitymas, inscenizavimas. Knygos ,,Aš“ -  

puslapio ,,Aš ir mano šeima“ kūrimas. 

Darbo grupė 

,,Valstybinėms 

šventėms ir 

atmintinoms dienoms 

organizuoti ir 

pravesti“,  

mokytojai, ugdytinių 

šeimos 

  Biblioteka 

  Grupės 

16 11.00 

Tarptautinis projektas „Pasakyk pasauliui 

labas“ priešmokyklinėje grupėje „Vėjūnė“ . 

G. Mažeika 

L. Motiejūnienė 

S. Karpienė 

  Grupė 

16-30  

Tarptautinis eTtwinning projektas ,,STEAM 

ugdymas ir jo taikymas ikimokyklinio 

amžiaus vaikų kasdieninėje veikloje“, grupėje 

„Aušrinė“, „Mėnesėlis“. 

A. Zujeva  
„Aušrinė“ 

„Mėnesėlis“ 

22-26  

Šalies draugiškoji SEU olimpiada 

„Dramblys“ gr. „Lašas“, „Vėjūnė“, 

„Aušrinė“. 

https://www.dramblys.lt/articles/kvieciame-

registruotis!-draugiskoji-seu-olimpiada--

dramblys---ikimokyklinukai--pradinukai-ir-5-

8-kl--mokiniai- 

Mokytojai Grupės 

22-31  

,,Sveikatiados" iššūkis  – „Saldintą gėrimą 

keičiu į vandenį“, skirtas „Vandens dienai“ 

paminėti (22 d.) 

  D. Dambrauskienė  
Projektas 

„Sveikatiada“. 

23 
10.00, 

11.00   

A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

edukacinė programa „Nuo sėklos iki augalo” 

– grupėje „Lašas”, „Vėjūnė”     

 

A. Lagunavičienė  

R. Žukauskaitė 

L. Motiejūnienė  

S. Karpienė. 

  Nuotolinis 

24   
10.00,  

11.00 

A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

edukacinė programa „Rūšiuokime atliekas” – 

grupėse „Lašas”, „Vėjūnė”   

A. Lagunavičienė  

R. Žukauskaitė  

L. Motiejūnienė  

S. Karpienė 

  Nuotolinis 

23,26 9.15 
Edukacinis užsiėmimas „Saugokime mūsų 

žemę“. 

VSS S. Valukonytė „Debesėlis“ 

„Saulutė“ 

25 13.00 

J. Tėvelytė ir darbo grupė „Žaidžiame meną“ 

skaito KKPC pranešimą seminare „Žaidžiame 

meną“. 

J. Tėvelytė  

ir darbo grupė 
Zoom platforma 

29 13.00 

Darbo grupės pasitarimas dėl mokytojų, 

vaikų, tėvų tyrimų „Ugdymo kokybės 

įstaigoje“ (pagal STRAPIS) organizavimo. 

  Darbo grupė  Salė 

      30 13.00 
Darbo grupės pasitarimas dėl „Ikimokyklinio 

ugdymo programos“ atnaujinimo. 
Darbo grupė Salė 

30  

J. Stirbienė ir A. Rekašienė skaito pranešimą, 

„STEAM ugdymas ankstyvojo amžiaus 

grupėje“ respublikiniame ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų forume 

„STEAM atradimai ir įžvalgos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje“.   

J. Stirbienė 

A. Rekašienė 

Zoom platforma 

(nuotolinis) 

https://www.dramblys.lt/articles/kvieciame-registruotis!-draugiskoji-seu-olimpiada--dramblys---ikimokyklinukai--pradinukai-ir-5-8-kl--mokiniai-
https://www.dramblys.lt/articles/kvieciame-registruotis!-draugiskoji-seu-olimpiada--dramblys---ikimokyklinukai--pradinukai-ir-5-8-kl--mokiniai-
https://www.dramblys.lt/articles/kvieciame-registruotis!-draugiskoji-seu-olimpiada--dramblys---ikimokyklinukai--pradinukai-ir-5-8-kl--mokiniai-
https://www.dramblys.lt/articles/kvieciame-registruotis!-draugiskoji-seu-olimpiada--dramblys---ikimokyklinukai--pradinukai-ir-5-8-kl--mokiniai-


   

31 

 

13.00 

Darbo grupės pasitarimas dėl įstaigos 

įsivertinimo pagal STEAM strategiją ir 

kriterijų atitikimą Europos STEAM mokyklų 

tinklo akreditacijai. 

Darbo grupė Salė 

Vasaris - 

kovas 
 

Tarptautinis eTwinning projektas ,,Jeigu šita 

žemė kam priklauso – tai pirmiausia, žinoma, 

vaikams“ grupėse „Vėjūnė“, „Spindulys“. 

L. Motiejūnienė 

A. Rekašienė 

 

eTwinning 

platforma 

 

Vasaris - 

kovas 
 

Tarptautinis eTwinning, nacionalinis STEAM 

projektas ,,Kuriu Lietuvai“, skirtas paminėti 

Lietuvos valstybei ir jos piliečiams svarbias 

datas Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją gr. 

„Spindulys“ grupėse „Vėjūnė“, „Spindulys“. 

A. Rekašienė 

L. Motiejūnienė 

eTwinning 

platforma 

Visus 

metus 
 

Tarptautinis eTwinning projektas 

,,Susidraugauk su savo emocijomis“ . 
L. Motiejūnienė 

A. Rekašienė 

eTwinning 

platforma 

  

Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų ekologinis – 

STEAM projektas ,,Mano pareiga, kad 

šypsotųsi mūsų planeta – žemė“, grupėje 

,,Aušrinė‘. 

V. Šalčienė 

A. Zujeva 
  Nuotolinis 

 

 

Pastaba: planas mėnesio eigoje papildomas, koreguojamas. 

Parengė: Rasa Ratkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 


