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Veiklos planas 2021, gruodis 

Diena 
Valan

da 
Priemonė 

Koordinuoja 

(dalyvauja) 
Vieta 

 

Pagal atskirą 

planą 

 Tradiciniai renginiai.  

 Akcija „Tėvai puošia darželį – 2021“. 

 Akcija „Kočioju kūčiukus – 2021“. 

 Advento skaitiniai grupėse. 

 Bendrystės valanda šeimai: 

„Tradicinis Advento vakaras įstaigos vaikų – tėvų 

– darbuotojų bendruomenei  - kitaip. „ŠILUMOS 

PUODELIS“, vyks: 

 Gruodžio 8 d. (III) nuo 17.00 -17.30 val. 

„Vėjūnė“, „Žvaigždelė“, „Mėnesėlis“, „Lašas“, 

„Spindulys“ 

Gruodžio 9 d. (IV) nuo 17.00 – 17.30 val. 

„Aušrinė“, „Saulutė“, „Debesėlis“, „Vaivorykštė“, 

„Lietutis“. 

 Tėvų paramos ir  

pagalbos darbo 

grupės, 

pageidaujantys. 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojų 

padėjėjos, 

mokytojai, 

  S. Sipavičienė, 

L. Neverauskienė,  

J. Tėvelytė,  

G. Mažeika 

R. Ratkevičienė, 

Mokytojai 

 

 

 

Vidaus 

edukacinės   

erdvės, 

 

 

Kiemo 

teritorija 

 

 

   1-20  

  Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų kūrybinių darbų virtuali paroda 

,,Puošiamės Kalėdoms‘‘ grupėse: ,,Vaivoykštė‘‘, 

,,Spindulys‘‘, ,,Lietutis‘‘, ,,Lašas‘‘, ,,Aušrinė‘‘. 

 

 

  Mokytojai 

 

 

 

Virtuali 

Facebook 

grupė 

,,Puošiamės 

Kalėdoms“ 

  1-15  
Kūrybinės popietės vaikams, dirbtuvėlės ,,Lai 

gerumo liepsnelė negęsta mažose širdelėse‘‘. 

  Mokytojai, Joana      Grupės 

  1-31    Vaikų kūrybinių darbų paroda „Žiemos rūbas“.   J. Tėvelytė Galerija 

   13 
13.00– 

15.00 

Skaitmeninės švietimo transformacijos (EdTech) 

projekto (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

kartu su socialiniais partneriais) mokymai – 

„Darbas su lietuviško ugdymo turinio 

skaitmenizavimo įrankiu „eLKlase“. 

R. Ratkevičienė, 

mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

Salė 

11-19 

iki 12-

20 

 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių 

darbų virtuali paroda ,,Mūsų Šventinė eglutė“, 

grupėje ,,Spindulys“ 

 

A. Jurevičienė 

V. Puišienė 

mokytojai 

Kėdainių l/d 

„Vyturėlis“  

socialinis 

tinklas 

Facebook 

Iki 3  

Tradicinė grupės „Žvaigždelė“ vaikų – tėvų – 

mokytojų inicijuota „Gerumo akcija“, onkologinėmis 

ligomis sergantiems vaikams -„Gerumo dėžė“. 

 V. Kleveckienė, 

 A. Lankutytė 

 „Mamų unija“  

10 grupių 

6-28 

 

10.00 

– 

12.00 

Įstaigos 2021 Veiklos plano rengimas.  

Darbo grupė Metodinis 

     7 
  

16.00 

Edukacinė valanda „Linksmoji abėcėlė“ grupei 

„Vėjūnė“, veda Kauno „Dainavos“ bibliotekos 
A. K. Korickienė Salė 



bibliotekininkas.  

Iki 7   

Įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų edukacinis projektas „Pasidalink šilumos 

puodeliu”. 

 V. Kleveckienė, 

 A. Lankutytė 

 Mokytojai 

Grupės 

7,14,21,

28 
   9.20 

Edukacinis, sveikatos ugdymo užsiėmimas „Mikrobai 

bijo švaros“ grupėse „Saulutė“, „Mėnesėlis“, 

„Vaivorykštė“, ,„Žvaigždelė“.   

VSS Specialistė  

S. Sakalauskienė 

       Grupės 

 

     7 14.00 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacinės komisijos posėdis dėl vyr. mokytojos J. 

Stirbienės, siekiant įgyti mokytojo metodininko 

kvalifikacinės kategorijos. 

Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų 

atestacinės 

komisijos nariai, 

pageidaujantys  

Salė 

     8 

17.30 

– 

18.00  

Renginys šeimai ,,Sušilk prie Kalėdų eglutės“ 

grupėje ,,Vėjūnė“.  

A. K. Korickienė,  

L. Motiejūnienė, 

tėvai 

Kiemas 

8 18:00 
Nuotolinė paskaita „Raktai į vaiko emocinę gerovę“ 

grupės „Vaivorykštė“ tėvams. 

Psichologė       

A. Leikuvienė 

Zoom 

platforma  
Zoom 

 11.45 

Tarptautinis projektas „Say Hello to the World“ 

grupėje „Aušrinė“. Susitikimas su Juodkalnijos 

darželio ugdytiniais. 

Grupė „Aušrinė“ 

G. Mažeika 

Nuotolinis, 

grupės 

patalpose 

12-12 

iki 

2022-

01-06 

 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų ugdytinių, jų tėvų (globėjų) ir 

mokytojų kūrybinių darbų paroda ,,Sveiki atvykę į 

senių besmegenių miestą“, grupėje ,,Spindulys“. 

 A. Jurevičienė 

V. Puišienė 

mokytojai 

Kauno 

lopšelis- 

darželis 

,,Varpelis“ 

13  9.30 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

Akcija „Kalėdinė puokštė“, „Paparčio“ pradinės 

mokyklos ugdytiniams ir įstaigos bendruomenei. 

R. Ratkevičienė,  

A. Zujeva 

V. Šalčienė 

Kauno 

,,Paparčio“ 

pradinė 

mokykla. 

14 
13.15-

15.15 

KŠIC kvalifikacijos kėlimo seminaras „Perdegimo 

prevencija: streso valdymas, pozityvumas, 

atsipalaidavimas“ (6 val.). Programa „Pedagogo 

motyvacijos ir produktyvumo stiprinimas švietimo 

sistemos pokyčių sąlygomis“. 

 KŠIC Lektorė  

I.   Čekauskienė 
Salė 

    14  17.00 
Tėvų savanorystė grupėje „Debesėlis“: edukacinis 

renginys vaikams „Kur surasim Kalėdų senelį?“ 

A. Žvirblienė 

A. Lankutytė 

Tėvai 

Kiemas 

 

15 10.30 

Edukacinė išvyka į Lietuvos sporto muziejų 

(https://lietuvossportomuziejus.lt/) grupėms 

„Aušrinė“, „Vėjūnė“. 

Mokytojai 
Kaunas, 

Muziejaus 7 

16 10.30 

Edukacinė išvyka į Lietuvos sporto muziejų, 

grupėms „Saulutė“, „Žvaigždelė“. 

https://lietuvossportomuziejus.lt/ 

Mokytojai 
Kaunas, 

Muziejaus 7 

    16 17.00  
Tėvų savanorystė grupėje „Saulutė“: edukacinis 

renginys vaikams „Kur surasim Kalėdų senelį?“ 

J. Šyvokienė 

A. Žvirblienė 

Tėvai 

 

Kiemas 

https://lietuvossportomuziejus.lt/
https://lietuvossportomuziejus.lt/


16 11.45 

Tarptautinis projektas „Say Hello to the World“ 

grupėje „Aušrinė“. Susitikimas su Juodkalnijos 

darželio ugdytiniais. 

Grupė „Aušrinė“ 

G. Mažeika 

Nuotolinis, 

grupės 

patalpose 

15  10.00  
Grupės „Mėnesėlis“ tėvų savanorystė-Kalėdinė 

pramoga vaikams „Sniegas dykumoje?“. 

Gr. „Mėnesėlis“ tėvai 

D. Dambrauskienė 
Salė 

20 10.00 

Grupės ,,Aušrinė“ programos ,,Žibintų pasaka“ 

filmavimas. Tėvų savanorystė – karnavaliniai rūbų 

kūrimas“.  

A. Zujeva 

V. Šalčienė 

Ž. Gedminienė ir kiti 

tėvai 

 

Salė 

21 
    

14.00 

 

VGK posėdis (pagal VGK dienotvarkę). 

VGK, mokytojai, 

ugdantys vaikus su 

dideliais ugdymo(si) 

poreikiais 

Salė 

22  9.00  
Grupės „Mėnesėlis Kalėdinės programos 

filmavimas „Pirštinė ir ne tik...“ 

L. Neverauskienė 

D. Dambrauskienė 

V. Puišienė  

Salė 

22 13.15  

Metodinis susitikimas „Inovacijos mokytojo darbe: 

SMP, skaitmenizuoto ugdymo turinio kūrimas, 

įsitraukimas į eTwinning projektus, kita“. Veda L. 

Motiejūnienė, J. Tėvelytė, R. Ratkevičienė, J. 

Stirbienė.  

Mokytojai  Salė 

27   13.15 Darželio tarybos posėdis (pagal ĮT dienotvarkę). 
Darželio tarybos 

nariai 

        Salė 

 

 

 

 

9.30 – 

12.00 

 

Ilgalaikės masinio futbolo programos 

„Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ - LFF kartu su 

Lietuvos masinio futbolo asociacija, projektas 

„Futboliukas“ (pagal atskirą grafiką). 

G. Mažeika  

Mokytojai 

 

Salė 

  
Įstaigos kūrybinių darbų paroda „Balta žiema“ 

Kauno „Dainavos“ bibliotekoje. 
J. Šyvokienė 

Kauno 

„Dainavos“ 

biblioteka 

  
Lietuvos teniso sąjungos ir Tarptautinės teniso 

federacijos projektas „Junior Tennis Initiative“ 

(pagal atskirą planą). 

G. Mažeika  

Mokytojai 

 

Kiemas/ 

salė 

  
Respublikinis projektas „Sveikatiada“ (pagal atskirą 

planą). 

D. Dambrauskienė   

Mokytojai 
Grupės 

STEAM veikla – skaitmeninės mokymo(si) priemonės salėje. Veikla su Interaktyviomis grindomis, 

Interaktyvia (SMART) lenta pagal atskirą planą. 

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

koreguojamas. Visos priemonės vykdomos laikantis visų saugumo sąlygų. 

 

Parengė: Rasa Ratkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

„Su Naujais – 2022 artėjančiais metais! 

   



 


