
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VAIVORYKŠTĖ“ IR KAUNO ,,PAPARČIO“ 

PRADINĖS MOKYKLOS BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS PLANAS 

2021/2022 m. m. 

Tikslas: Plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą – partnerystę tarp ugdymo įstaigų, siekiant 

motyvuoti ugdytinius mokytis ir dermės, siekiant sėkmingo perėjimo iš ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos (priešmokyklinio ugdymo grupės)  į mokyklą. 

DATA PRIEMONĖ KOORDINUOJA, 

DALYVAUJA 

LAUKIAMAS 

REZULTATAS 

VIETA 

2021, 

spalis 

 

Tėvų susirinkimas 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėje 

„Aušrinė“  

L/d ,,Vaivorykštė” 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

R. Ratkevičienė, 

,,Paparčio” pradinės 

mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

E. Kurklietienė,  

Mokytojai 

Užtikrintas 

tęstinumas ir dermė 

tarp priešmokyklinio 

ir pradinio ugdymo 

programų; pasiekimų 

ir pažangos 

vertinimo su šeima 

svarba ugdymo 

kokybei ir 

sėkmingam 

pasirengimui 

mokyklai. 

Nuotolinis 

Akcija 

,,Tolerancijos 

takelis“, skirtas 

tarptautinei 

Tolerancijos 

dienai.  

Piešimas ant 

akmenėlių. 

L/d „Vaivorykštė“ 

priešmokyklinės 

grupės mokytojos A. 

Zujeva ir V. Šalčienė, 

J. Tėvelytė, meninio 

ugdymo mokytoja. 

„Paparčio“ pradinės 

mokyklos mokytojas, 

mokiniai. 

Įgis žinių apie 

draugystės sampratą, 

toleranciją, stiprins 

pasitikėjimą savimi 

bei aplinka, ugdys 

kūrybiškumą. 

Kiemo 

teritorija.  

2021, 

lapkritis 

Akcija, skirta 

tarptautinei 

sveikinimosi 

dienai  

„Paparčio“ pradinės 

mokyklos mokytoja R. 

Strazdauskienė, IVa 

kl. mokiniai. 

L/d „Vaivorykštė“ 

priešmokyklinės 

grupės mokytojos ir 

ugdytiniai 

Priešmokyklinukai 

sužinos apie 

sveikinimosi svarbą, 

išmoks pasisveikinti 

skirtingais būdais. 

Daželio kiemo 

teritorija 

2021, 

gruodis 

Kalėdinė puokštė 

mokyklos 

ugdytiniams ir 

įstaigos 

bendruomenei. 

L/d ,,Vaivorykštė” 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

R. Ratkevičienė, 

priešmokyklinės 

grupės „Aušrinė“ 

mokytojai, ugdytiniai 

su šeima 

Priešmokyklinukai 

su šeima ir 

mokytojais gamins 

puokštes iš gamtinės 

medžiagos 

mokiniams, 

mokytojams. Plėtos 

STEAM ugdymo(si) 

kompetencijas. 

L/d 

„Vaivorykštė“ 

Mokykla . 

2022 

gegužė 

Dalyvaujame 

ilgalaikės masinio 

futbolo programos 

L/d „Vaivorykštė“ 

meninio ugdymo 

mokytojas  G. 

Ugdys sveikatos 

kompetenciją, 

bendravimą, 

L/d 

„Vaivorykštė“ 



„Sugrąžinkime 

vaikus į 

stadionus“ 

projekte 

„Futboliukas“. 

Projektas 

finansuojamas 

Sporto rėmimo 

fondo lėšomis. 

Mažeika, l/d 

ugdytiniai, „Paparčio“ 

pradinės mokyklos 

mokiniai ir mokytojas. 

 

bendradarbiavimą, 

toleranciją. Mokysis 

komandinio žaidimo 

taisyklių, emocijų 

valdymo. Suteiks 

džiugių emocijų. 

darželio 

kiemas. 

2022, 

birželis 

Susitikimas su 

būsimais 

mokiniais 

„Paparčio“ pradinės 

mokyklos mokytojai ir 

IV-ų kl. mokiniai. 

L/d „Vaivorykštė“ 

priešmokyklinės 

grupės mokytojos ir 

ugdytiniai. 

Susipažins su 

mokyklos kiemo 

erdvėmis, atliks 

užduotis kartu su 

mokiniais. 

Kauno 

,,Paparčio“ 

pradinės 

mokyklos 

erdvės, 

kiemas 

2022  

birželis  

Lietuvos teniso 

sąjungos ir 

Tarptautinės 

teniso federacijos 

projektas „Junior 

Tennis Initiative“.  

L/d „Vaivorykštė“ 

meninio ugdymo 

mokytojas  G. 

Mažeika, l/d 

ugdytiniai, „Paparčio“ 

pradinės mokyklos 

mokiniai ir mokytojas. 

Supažins su tenisu, 

plėtos sveikatos 

kompetenciją, 

išmoks valdyti 

emocijas, įgis 

pasitikėjimo.  

L/d 

„Vaivorykštė“ 

darželio 

kiemas. 

 

Parengė: L/d „Vaivorykštė“ priešmokyklinės grupės mokytojos A. Zujeva ir V. Šalčienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Rasa Ratkevičienė. 

Suderinta su ,,Paparčio” pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Kurklietienė. 


