
                                                                               
VEIKLOS PLANAS 

 2022 M. LAPKRITIS 

Diena 
 

Val. 
 

Priemonė 
Koordinuoja 
(dalyvauja) 

Vieta 

Kasdien 
8.00  – 
8.30 

Rytmetinė mankšta „Dieną pradėk nuo 
mankštos!“ 

G. Mažeika 
 

Kiemo teritorija 

 
Spalio 3 

– 
lapkričio

18 

 

Respublikinis vaikų, tėvų, mokytojų 
STEAM kūrybinis projektas „Mano 
rankose atgyja rudeniniai lapai“ grupėse 
„Lietutis“, „Spindulys“, „Vaivorykštė“. 

Mokytojai 

 
Facebook 
platforma 
 

Spalio 
31  
-

lapkričio  
11 

 

Respublikinė ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtuali 
kūrybinių darbų, fotografijų paroda 

„Žibantys Helovino moliūgai“ grupėse 
„Spindulys“, „Lietutis“, „Vaivorykštė“. 

Grupių 
„Spindulys“, 
„Lietutis“, 

„Vaivorykštė“, 
mokytojai 

Facebook 
grupė 
„Žibantys 

Helovino 
moliūgai“. 

1-30  

Tarptautinė ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų 
ir ugdytinių tėvų paroda“ „Mano 
mylimiausias vaisius“, grupėse „Saulutė“ 
ir „Debesėlis“ 

J. Šyvokienė 
A. Žvirblienė  

Panevėžio 
darželis- 
lopšelis 
„Gintarėlis“ 

1-28  
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų gerumo akcija „Padovanok šilumą 
ukrainiečių vaikams“. 

Darbo grupė 
„Kartos“ 
 

Salė 

1 – 28  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
grupių vaikų, tėvų, pedagogų  kūrybinių 
darbų projektas – paroda „Gerumo 
girlianda“. 

Darbo grupė 
„Kartos“ 
Mokytojai 

Ilgoji galerija 

1 – 16  
Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos namas“, 
Tolerancijos dienai paminėti. 

Darbo grupė 
„Kartos“ 
 

Grupės 

4 9.30 
Bendradarbiavimas tarp grupių „Lietutis“ 
ir „Spindulys“. Veikla „Draugadienis – 
Helovynas, kartu su draugais!“... 

 J. Stirbienė 
 A. Jurevičienė 

Grupės 

8 
10.00 – 
11.00 

STEAM laboratorija/tyrinėjimai 
ikimokyklinio ugdymo grupėse 
„Mėnesėlis“, „Vaivorykštė“, „Saulutė“ 
penkiamečiams. 

  R. Ratkevičienė 
VšĮ „Edulandas“, 
mokytojai 

Grupės 

8, 15, 
22, 29 

18.00 – 
20.00 

  STEP tėvų grupės susitikimas. 
Psichologė  
A. Leikuvienė 

Salė 

9 13.00 

Metodinis pasitarimas. Priešmokyklinukų 
pasiekimų ir pažangos vertinimas, veiklos 
planavimas, bendradarbiaujant meninio 
ugdymo mokytojams ir priešmokyklinio 
ugdymo mokytojams. 

R. Ratkevičienė 
Priešmokyklinio 
ugdymo mokytojai 
Meninio ugdymo 
mokytojai  

Salė 

11 – 22 10.00 

Edukacinis užsiėmimas „Sveika mityba – 
sveikas aš“ grupėse „Debesėlis“,  
„Mėnesėlis“, „Vaivorykštė“, „Žvaigždelė“ 
(pagal atskirą planą).  

S. Sakalauskienė 
VSB sveikatos 
specialistė 

Grupės 

 17.15 
Tėvų paramos ir pagalbos darbo grupių 
susitikimas su direktorium. 

S. Sipavičienė 
 

Seklyčia 



13  

Tarptautinis ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo įstaigų 
kūrybinės raiškos projektas „Gerumo 
niekada nebūna per daug‘‘, Pasaulinei  
gerumo dienai paminėti. 

A. Utkaitė 

Kauno l./d. 
,,Žilvytis 
internetinėje 
svetainėje 
www.zilvytis.ka
unas.lm.lt 

14 – 25  
Vyksta 2022 metų Platusis įstaigos 
veiklos įsivertinimas.   

R. Ratkevičienė 
V. Šalčienė 

Nuotolinis 

17 13.00 

Praktinių mokymų programa, pagal Nigel 
Risner metodiką. Veda J. Gavėnas, 
sertifikuotas vadybos konsultantas, 
LEGO SERIOUS PLAY metodikos treneris. 

 Darbuotojai Salė 

21-30 
 

Nuo 
10.00 

Pedagoginė priežiūra: vaikų pasiekimų 
vertinimas, rezultatų panaudojimas 
planuojant ugdymo procesą. 

S. Sipavičienė 
R. Ratkevičienė
  

El. dienynas 

21 10.00 
Tėvų savanorystė, edukacinė veikla 

,,Sraigės‘‘, grupėje „Vaivorykštė“. 

A. Utkaitė 

L. Blandienė  
Grupė 

28 10.30 
Bendradarbiavimas tarp grupių 
„Spindulys“ ir „Lašas“, veikla ,,Mažųjų 
draugystės ratas“. 

A. Jurevičienė 
J. Stirbienė 

Kiemas 

11.28 – 
12.01 

 
Advento popietės šeimai (pagal atskirą 

planą). 
  L. Neverauskienė Salė 

29 10.00 

Tėvų savanorystė, grupės „Mėnesėlis“ 
išvyka į Kauno Suzukį pradinę mokyklą, 
„Draugo dienai“ paminėti, aplankyti 
išėjusius į mokyklą draugus. 

D. 
Dambrauskienė 
E. Butėnienė  

Kauno Suzukį 
pradinė 
mokykla. 

30 10.00 

Bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais, priešmokyklinio ugdymo 
grupių „Vėjūnė“ ir „Žvaigždelė“ vaikų 
edukacinė išvyka į VDU „Atžalyno 
progimnaziją“; 

Mokytojai 
VDU 
„Atžalyno 
progimnaziją“; 

 10.00 

Priešmokyklinės grupės „Vėjūnė“ išvyka į 
Prienų krašto muziejų, edukacinė 
programa „Lino kelias iki staklių“ 
visuomeninės, gamtamokslinės 
kompetencijos ugdymui. 

L. Motiejūnienė 
R. Grybienė 

Prienų krašto 
muziejus 

 10.00 

Bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais, priešmokyklinės grupės 
„Vėjūnė“ išvyka į M. Mažvydo 
progimnaziją. 

Mokytojai 
M. Mažvydo 
progimnaziją. 

 13.15 

Metodinis pasitarimas mokytojams – 

„Edukacinis padėklas sensoriniams 

žaidimams, STEAM ugdymui“. 

A. Lankutytė 
R. Grybienė 

R. Ratkevičienė 

Salė 

 10.30 

Priešmokyklinio ugdymo grupių „Vėjūnė“ 

ir „Žvaigždelė“ bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais, Draugo dienos 

minėjimas. Akcija – „Draugystės 

apyrankė“, tikslas: lavins smulkiąją 

motoriką pindami apyrankes; susipažins 

su keliu iki mokyklos, bendraus su 

mokytojais ir mokiniais. Lapkritis Priešmokyklinio ugdymo mokytojai ,,Paparčio“ pradinė mokykla 

Priešmokyklinių 
grupių mokytojai 

„Paparčio“ 
pradinė 
mokykla 

  
Darbo tarybos pasitarimas „Darbuotojų 
psichologinio saugumo užtikrinimas 
Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ 

DT nariai 
Darbuotojai 

Salė 

http://www.zilvytis.kaunas.lm.lt/
http://www.zilvytis.kaunas.lm.lt/


(pagal atskirą planą). 

  Grupės „Lašas“ tėvų ir VGK susitikimas. 

  Mokytojai, 
ikimokyklinio 
ugdymo mokytojo 
padėjėjas, 

  VGK 

Grupė 

  
Savianalizės – metinio veiklos 
įsivertinimo pokalbis su mokytoju (pagal 
atskirą grafiką).  

  R. Ratkevičienė, 
Mokytojai  

Metodinis 

2022 
rugsėjis 
–2023 
birželis 

 
Respublikinis projektas „Sveikatiada“ 
pagal atskirą planą. 

D. Dambrauskienė   
Mokytojai 

Grupės 

STEAM veikla – skaitmeninės mokymo(si) priemonės salėje. Veikla su Interaktyviomis grindomis, 
Interaktyvia (SMART) lenta, Robotu Photon  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. 
 
 
 


