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Veiklos planas 2022, gruodis 

Diena Valanda Priemonė 
Koordinuoja 

(dalyvauja) 
Vieta 

 

Pagal atskirą 

planą 

 Tradiciniai renginiai.  

 Akcija „Tėvai puošia darželį – 2022“. 

 Akcija „Kočioju kūčiukus – 2022“. 

 Advento skaitiniai grupėse. 

Tradicinė Advento popietė šeimai: gruodžio 1 d. 

(ketvirtadienį): 

  16.00 -16.30 val. grupėje „Saulutė“ 

  17.00 – 18.00 val. grupėje „Žvaigždelė“ 

 Tėvai 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojų 

padėjėjai.  

Mokytojai 

  S. Sipavičienė, 

L. Neverauskienė,  

J. Tėvelytė,  

G. Mažeika 

 

 

Vidaus 

edukacinės   

erdvės 

 

 

Salė 

 

11.14 – 

12.16 
 

Grupės „Spindulys“, „Lietutis“, „Aušrinė“, 

„Vaivorykštė“ dalyvauja Respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

vaikų, tėvų, pedagogų virtualioje kūrybinių darbų 

parodoje „Kalėdine eglute, šviesk kitaip“. 

Mokytojai, tėvai 

Virtuali 

uždara 

Facebook 

grupė 

11.28-

12.23 
 

Grupės „Saulutė“, „Debesėlis“  dalyvauja 

Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikų, tėvų, pedagogų virtualioje 

kūrybinių darbų parodoje „Kalėdinis vainikas, 

STEAM“ 

Mokytojai, tėvai 

Kauno 

„Nemuno“ 

mokykla 

Virtuali uždara 

Facebook 

grupė 

11.21-

12.20 
 

Grupė „Saulutė“ dalyvauja Šalčininkų lopšelio - 

darželio „PASAKA“ Respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų, 

pedagogų virtualioje kūrybinių darbų parodoje 

„Advento žibintų šviesoje“. 

Mokytojai, tėvai 

Virtuali 

uždara 

Facebook 

grupė 

11.28 – 

12.19 
 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

gerumo akcija „Padovanok šilumą ukrainiečių 

vaikams“. 

Darbo grupė 

„Kartos“ 

 

Gimtadienio 

medis 

7  9.30 
Tėvų savanorystė grupėje ,,Aušrinė‘‘ – ,,Snaigės‘‘, 

panaudojant antrines medžiagas. 

Mama  

R. Griškevičiūtė 

V. Šalčienė  

J. Stirbienė 

Grupė 

1-8  

Priešmokyklinio ugdymo grupės „Žvaigždelė“ 

inicijuota „Mamų unijos“ akcija įstaigoje 

„Dalinkimės gerumu“. 

Grupės „Žvaigždelė“ 

mokytojai, tėvai 

savanoriai 

Grupė 

„Žvaigždelė“ 



1-23  

Grupės „Spindulys“, „Lietutis“, „Aušrinė“, 

„Vaivorykštė“, „Žvaigždelė“ dalyvauja 

Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikų, mokytojų, tėvų kūrybinių 

darbų virtualioje parodoje „Eglutės puošmena“.  

Mokytojai, tėvai 

Virtuali 

uždara 

Facebook 

grupė 

2 
12.00-

16.00 

Pranešimas tarptautiniame simpoziume „Meninio 

ugdymo gerinimas: pedagogų patirtys, tyrimai, 

kūrybinė raiška“. 

  J. Tėvelytė VDA 

5 9.30 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, 

priešmokyklinio ugdymo grupės „Vėjūnė“ 

edukacinė išvyka dalyvauti kūrybiniame projekte 

„Kamilis Sen-Sansas Žvėrių karnavalas“.  

  

R. Grybienė 

R. Mizgaitienė 

D. Tūskienė 

Kauno Viktoro 

Kuprevičiaus 

progimnazija 

11.05 -

12.31 
 

Grupės „Spindulys“, „Lietutis“, „Aušrinė“, 

„Vaivorykštė“ dalyvauja Respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogų, ugdytinių ir jų tėvų kūrybinių darbų 

parodoje „Snaigių miestas“. 

Mokytojai, tėvai  

Virtuali 

uždara 

Facebook 

grupė 

6, 9,  

16, 20 
9.30 

Edukaciniai užsiėmimai „Žiemos pavojai“ grupėse 

„Vaivorykštė“, „Mėnesėlis“, „Žvaigždelė“, „Vėjūnė“ 

 VS specialistė  

S. Sakalauskienė  
 Grupės 

6 9.30 
Tėvų savanorystė grupėje „Vaivorykštė“ 

„Meduolinių pirštinių dekoravimas“. 

U. Šabunauskaitė -

Latkauskienė 
Grupė 

6 9.30 

Grupės „Mėnesėlis“ bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais, tėvų savanorystė, išvyka į 

Kauno Suzuki pradinę mokyklą. 

Mama, mokytoja 

E. Butėnienė 

D. Dambrauskienė 

Kauno Suzuki 

pradinę 

mokyklą. 

7 9.00 
Edukacinė veikla  - kalėdinės ekologinės žvakės 

gamyba. Grupės „Vėjūnė“ „Žvaigždelė“. 

R. Grybienė 

V. Kleveckienė 

 

 

Seklyčia 

8 17.00 
Tėvų savanorystė priešmokyklinio ugdymo grupėje 

„Žvaigždelė“ „Kalėdinis žaisliukas“. 
I. Mockienė 

Grupė 

„Žvaigždelė“ 

9 
9.00-

12.30 

Respublikinis renginys „Futboliuko Kalėdos“ 

grupėje „Mėnesėlis“. 

D. Dambrauskienė 

G. Mažeika  

Nacionalinė 

Futbolo 

Akademija 

9  

Lietuvos vaikų kūrybinis konkursas „Su atšvaitu 

saugiau“ priešmokyklinio ugdymo grupėje 

„Žvaigždelė“. 

V. Kleveckienė 

A. Lankutytė 
 Virtuali erdvė 

13 13.15 

Pasitarimas dėl įstaigos Plačiojo veiklos 

įsivertinimo rezultatų aptarimo ir panaudojimo, 

įstaigos veiklos kokybei užtikrinti. 

Darbo grupės  Seklyčia 

13 9.30 
Tėvų Savanorystė grupėje ,,Aušrinė‘‘ – ,,Spalvoti 

meduoliai“ 

Mamos: 

D. Banevičienė 

D. Silickienė 

D.Titenė 

V.Šalčienė,  

J. Stirbienė 

  Grupė 

14  

Priešmokyklinio ugdymo grupės „Žvaigždelė“ 

dalyvauja Respublikiniame ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių ugdymo įstaigų projekte „Pagalba 

V. Kleveckienė 

A. Lankutytė 

Virtuali 

aplinka 



ir tarpusavio pasitikėjimu grįstas šeimos ir 

darželio bendradarbiavimas, laiduojantis sėkmę 

ugdant vaiko asmenybę“. 

14 
10.00 – 

11.00 

STEAM laboratorija/tyrinėjimai priešmokyklinio 

ugdymo grupėse „Vėjūnė“, „Žvaigždelė“. 

  R. Ratkevičienė 

VšĮ „Edulandas“, 

mokytojai 

Grupės 

19 
13.15 -

14.15  

Šventinė popietė įstaigos darbuotojams,  

susikaupimo valanda bendrystėje, 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais 

Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla. 

S. Sipavičienė 

R. Ratkevičienė 

L. Neverauskienė  

 

 Salė 

12.19- 

01.11 
 

Priešmokyklinio ugdymo grupės „Žvaigždelė“ 

inicijuota Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali fotografijų 

paroda „Žiemos šiluma puodelyje“ el. darželio 

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

 

 

A. Lankutytė 

V. Kleveckienė 

J. Tėvelytė 

L. Neverauskienė 

G. Mažeika  

R. Ratkevičienė 

Grupės, 

įstaigos el. 

svetainė 

1, 6, 13, 

20 

18.00 – 

20.00 

STEP tėvų grupės susitikimas.  

 

Psichologė  

A. Leikuvienė  
 Gr. „Lietutis“ 

30  

Grupės „Spindulys“, „Lietutis“, „Aušrinė“, 

„Vaivorykštė“ dalyvauja Respublikinėje 

ikimokyklinio priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

įstaigų ugdytinių, jų tėvų, mokytojų kūrybinių 

darbų parodoje „ Netradicinė kalėdinė eglutė.“ 

Mokytojai, tėvai 

Kauno 

lopšelis- 

darželis 

„Varpelis“ 

 
10.30 – 

11.45 
    Įstaigos 2022 m. Veiklos plano rengimas.  

  Darbo grupė Metodinis 

 9.30 

Priešmokyklinio ugdymo grupės „Žvaigždelė“ 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

Edukacinė išvyka į „Paparčio“ pradinę mokykla. 

  Mokytojai 

„Paparčio“ 

pradinė 

mokykla 

 11.45 

Tarptautinis projektas „Pasakyk pasauliui labas“  

(„Say Hello to the World“) priešmokyklinio 

ugdymo  grupėje „Vėjūnė“. 

Mokytojai 

G. Mažeika 

Nuotolinis, 

grupės 

patalpose 

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

nariai 

 Salė 

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

koreguojamas.  

 

Parengė: Rasa Ratkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

„Su Naujais – 2023 artėjančiais metais! 

   

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


 


