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Veiklos planas, 2021 spalis 
                  

Diena 

 

Val. 
 

Priemonė 
Koordinuoja 
(dalyvauja) 

Vieta 

1,4-8 
 

 
 
 

 
Nuo 11 – 

22  

Pagal 

atskirą 
planą 

Spalio 1 - oji Tarptautinė Muzikos 
diena! 

Muzikinės improvizacijos tema 
„Ruduo“, bendradarbiaujant su 
šeima (namuose pagamintais 

muzikos instrumentais). 
Muzikos instrumentų paroda. 

 

L. Neverauskienė 
Mokytojai 

Salė  
 

 
 
 

 
Galerija 

 

1 - 29  
Vaikų kūrybinių darbų meninė 

paroda „Rudeniniai medžiai“ 
J. Tėvelytė Galerija 

1 - 29   

STEAM veikla grupėse „Vėjūnė“ ir 

„Saulutė“ – „Šitake grybų 
auginimas“ (tarpgrupinis 
bendradarbiavimas, dalijantis 
gerąja patirtimi). 

A. K. - Korickienė 

L. Motiejūnienė 
J. Šyvokienė 
A. Žvirblienė 

 

Nuotolinis 

1 - 29  

Pasaulinei gyvūnų globos dienai -  
spalio 4 d. inicijuota grupės 
„Vėjūnė“ gerumo akcija įstaigoje 

„Vaikai – gyvūnams“. 

A.K. - Korickienė 

L. Motiejūnienė 
 

Grupė 

1 - 30 
9.15 – 

10.00 

Praktiniai užsiėmimai vaikams 
„Emocijų debesėliai“ su Kimochis, 

skirti paminėti Pasaulinę psichikos 
sveikatos dieną, grupėms 
„Debesėlis“, „Saulutė“,  „Mėnesėlis“, 

„Vėjūnė“, „Lašas“, „Aušrinė“, 
„Žvaigždelė“, „Vaivorykštė“. 

  A. Leikuvienė 
  K. Bubelienė 
  V. Piluckytė 

Grupės 

4 17.15 

Tėvų susirinkimas priešmokyklinio 
ugdymo grupėje „Aušrinė“, apie 

vaikų amžiaus tarpsnio ypatumus, 
pasiekimų ir pažangos vertinimo su 
šeima svarba ugdymo kokybei ir 

sėkmingam pasirengimui mokyklai,  
užtikrinti. 

 
 
 

 V. Šalčienė 
 A. Zujeva 

 S. Sipavičienė 
 R. Ratkevičienė 
 E. Kurklietienė, 

„Paparčio“ pradinės 
mokyklos 

direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  

  Salė 

4 10.00 

Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 
etnokultūros  projekto ,,Pažink 
tautos lobyną‘‘ projektas ,,Ganau, 

ganau aveles‘‘, skirtas pasaulinei 
Gyvūnijos dienai pažymėti.  

V. Šalčienė 
A. Lagunavičienė 

Gr. 
,,Aušrinė‘‘ 



5, 

12,19,26 
9.20 

Edukacinis užsiėmimas „Kelionė po 
sveiko maisto šalį“ grupėse 

„Aušrinė“, „Vėjūnė“, „Saulutė“, 
„Žvaigždelė“. 

S. Valukonytė, VS 

specialistė 
Grupės 

5 Tarptautinė Mokytojo diena! Sveikiname mokytojus ♥ 

5-15  

Įstaigos vaikų – tėvų – mokytojų 
bendruomenės rudens gėrybių 

kūrybinė paroda „Ką pasėjai – tas 
užaugo!“, skirta įstaigos naujokams 
pagerbti. 

D. Dambrauskienė 
ir darbo grupė 

Kiemas 

6  

Respublikinė, priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, nuotolinė video 
paroda „Tau, mokytojau“, skirta 
Tarptautinei Mokytojo dienai“ 

paminėti. 

A. Zujeva 

V. Šalčienė 

Gr. 
Aušrinė/ 
nuotolinis 

6 10.30 

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų kūno kultūros pedagogų 
asociacijos akcija, skirta paminėti 

Kūno kultūros ir sporto dieną 
„Mažoji mylia – 2021“.  

G. Mažeika 
D. Dambrauskienė 
Mokytojai 

 
 

Kiemas 

6 17.00 
Edukacinė popietė „Mano mylimas 
augintinis“ grupėje „Mėnesėlis“,  

Pasaulinei gyvūnų dienai. 

Tėvų savanorystė Kiemas 

7 11.00 

Prevencinės mokymų programos 
VGK pristatymas, organizuojamas 
KPPT. 

 
 

 
 

 

KPPT Ugdymo 

įstaigų 
konsultacinis 

skyrius 
R. Ratkevičienė 
J. Stirbienė 

K. Bubelienė 

Nuotolinis 

7 17.15 

Tėvų susirinkimas grupėje 

„Vaivorykštė“, apie vaikų amžiaus 
tarpsnio ypatumus, pasiekimų ir 
pažangos vertinimo su šeima 

svarbą ugdymo kokybei užtikrinti. 

A. Utkaitė 
L. Blandienė 
 

 

      8/19 
8.00 -

16.00 

NŠA įgyvendinamo projekto 
,,Inovacijos vaikų darželyje” 
(projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-

726-01-0001) mokymų programa 
„Inovatyvus 

ikimokyklinis/priešmokyklinis 
ugdymas. Kaip dirbti su 
ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo metodinės medžiagos 
priemonių rinkiniais?“. 

R. Ratkevičienė 

J. Stirbienė 
  V. Šalčienė 

 

 Nuotolinis 

11 13.00 
Metodinio susirinkimo pranešimas 
„Įtraukusis ugdymas: specialistų 

bendradarbiavimas“ 

V. Piluckytė, 
logopedė 

Salė 



  13 - 18 
Nuo 

10.00 

Grupių „Aušrinė“, „Saulutė“, 
„Žvaigždelė“, „Vėjūnė“ edukacinė 

išvyka į darželio virtuvę (pagal 
atskirą planą). 

V. Maksvytienė,  

mokytojai 
Virtuvė 

18 – 22 
13.30 –
15.00 

Įstaigoje atliekamas Platusis veiklos 
įsivertinimas. 

 R. Ratkevičienė 
Elektronin
ėje erdvėje 

18 – 22  

NŠA įgyvendinamo projekto 
,,Inovacijos vaikų darželyje” 

(projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-
726-01-0001) mokymų programos 
„Inovatyvus 

ikimokyklinis/priešmokyklinis 
ugdymas“, sklaida: edukacinis, 
meninis projektas įstaigoje „Rakto 
istorija“. 

J. Stirbienė, 
R. Ratkevičienė 

Mokytojai 

Grupės 

10.25 – 

11.12 
 

Įstaigos projekto „Rakto istorija“, 

kūrybinių darbų paroda. 

J. Stirbienė 

R. Ratkevičienė 

Galerija 
ir el. 

darželio 
svetainė 

19 17.15 

Tėvų susirinkimas grupėje „Lašas“ 
apie vaikų amžiaus tarpsnio 

ypatumus, pasiekimų ir pažangos 
vertinimo su šeima svarbą ugdymo 
kokybei užtikrinti. 

A. Lagunavičien

ė 
A. Zujeva 

 

     21 17.15 

Tėvų susirinkimas grupėje 

„Debesėlis“ apie vaikų amžiaus 
tarpsnio ypatumus, pasiekimų ir 
pažangos vertinimo su šeima svarbą 

ugdymo kokybei užtikrinti. 

A. Žvirblienė 
A. Lankutytė 

logopedė 
 

26 10.00 

Grupių „Vėjūnė“; „Žvaigždelė“; 
„Aušrinė“ sveikos gyvensenos 
edukacinė veikla „Maitinkis 

linksmai, gyvenk sveikai“ 
(bendradarbiavimas tarp grupių) 

 Mokytojai 
Grupės/ 
nuotolinis 

26 13.15 

Susirinkimas dėl 2021 m. Plačiojo 
įstaigos įsivertinimo metodikos 

pristatymo ir įsivertinimo 
procedūros, įstaigoje.  

 V. Šalčienė 

 Darbuotojai 
Salė 

26 17.15 

Tėvų susirinkimas grupėje 

„Žvaigždelė“ apie vaikų amžiaus 
tarpsnio ypatumus, pasiekimų ir 
pažangos vertinimo su šeima 

svarbą ugdymo kokybei užtikrinti. 

V. Kleveckienė 
A. Lankutytė 
 

 

27  9.15 – 
12.00 

Sferinis kinas darželyje (pagal 
atskirą grafiką). 

R. Ratkevičienė 
Mokytojai 

  Salė 

28 17.00 
Darželio tarybos posėdis, pagal 

numatytą veiklos plano darbotvarkę. 

Darželio tarybos 
nariai 

 

29 13.00 
Savanorystė grupėje „Vėjūnė“. 
Edukacinė veikla „Pažintis su 
terapiniais šunimis“. 

Atstovas  
iš kaniterapijos 
asociacijos 

Kiemas 



A.K. - Korickienė 
L. Motiejūnienė 

  

Seminaras KŠIC „Netipinė aplinka – 

vaikų kūrybiškumui plėtoti. Siekis ir 

rezultatas“. 

A. Lankutytė Nuotolinis 

1 – 30 
 

 

Pedagoginė priežiūra, dėl grupių 
trumpalaikių ir ilgalaikių veiklos 

planų rengimo 2021 – 2022 m. m., 
ugdytinių pasiekimų ir pažangos 
vertinimo. 

  R. Ratkevičienė Metodinis 

1 – 30  

Respublikinis projektas „Olimpinis 

mėnuo“. Dalyvauja priešmokyklinės 
grupės „Aušrinė“ ugdytiniai, 
mokytojai. 

G. Mažeika,  
V. Šalčienė 

A. Zujeva 

Kiemas, 

salė, 
elektronin
ė erdvė 

2021 m. 

rugsėjo 1 
d. – 

lapkričio 

16 d. 

 

Vaikų – tėvų – darbuotojų 

bendruomenė dalyvauja 
Nacionaliniame judumo iššūkyje (LR 
Prezidentūros ir mobiliosios 

programėlės #walk15 kvietimu 
prisijungėme prie NACIONALINIO 

JUDUMO IŠŠŪKIO)  
Kuriame  žalesnę Lietuvą kartu! 

R. Ratkevičienė 

G. Mažeika 

Programėl
ės 
#walk15 

2021 m. 

spalis – 
2022 m. 
birželis  

 

Dalyvaujame ilgalaikės masinio 

futbolo programos „Sugrąžinkime 

vaikus į stadionus“ projekte 

„Futboliukas“. Projektas 

finansuojamas Sporto rėmimo fondo 

lėšomis. 

G. Mažeika  
Mokytojai 

Projekto 
organizatoriai – 
Lietuvos futbolo 

federacija (LFF) 
kartu su Lietuvos 

masinio futbolo  
asociacija (MaFA). 

 

2021 m. 

spalis – 
2022 m. 
birželis 

 

Dalyvaujame Lietuvos teniso 

sąjungos ir Tarptautinės teniso 

federacijos projekte „Junior Tennis 

Initiative“. 

G. Mažeika  
Mokytojai 

Projekto 
organizatoriai – 
Lietuvos teniso 

sąjunga 

 

2021 m. 
rugsėjis – 
2022 m. 

birželis 

 

Respublikinis projektas „Sveikatiada“ 

Pagal atskirą planą. (atsiųs vėliau, 
dabar neturiu) 

D. Dambrauskienė Grupės 

2021 m. 
rugsėjis – 
2022 m. 

birželis 

 
Respublikinis projektas „Šiltnamis-
edukacinė erdvė visus metus“. 

D. Dambrauskienė Šiltnamis 

  STEAM veikla, skaitmeninės mokymo(si) priemonės (pagal atskirą planą):  
Interaktyvios grindys, kurių pagalba: 
• Pasiekiami geresni ugdymo(si) rezultatai; 

• Stimuliuojami regos ir klausos pojūčiai; 
• Palengvinamas darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais; 

• Mokymo procesas tampa lyg žaidimas, taip galime užtikrinti didesnį vaikų dėmesio 



koncentravimą; 
• Lavinami stambiosios motorikos įgūdžiai, atliekant įvairius judesio pratimus. 

Interaktyvi lenta, kurios pagalba mokymas ir mokymasis yra pastovi patirtis. Visa ši 
interaktyvumo, daugialypės terpės objektų ir vaizdo technologijų visuma, sukurta patraukti 

ugdytinių dėmesį ir vaizduotę, suteikti daugiau žinių, ugdo skaitmeninę kompetenciją. 

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

Parengė: Rasa Ratkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
 
 

 
 


