
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠILELIS“ 

Ugdomosios veiklos 

priemonių  planas 

                                                                                                            2020 m. birželio  mėn. 

                                                                                                            TVIRTINU 

                                                                                                            Direktorė  L. Norvaišienė 

 
Mėnesio 

diena 

Valan

da 

Veiklos pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyvauja Vieta 

1 10.30 Šventinis rytmetys 

priešmokyklinukams 

ir jų tėveliams „Lik 

sveikas, „Šileli“ 

M. Žakaitienė 

M. Bučinskienė 

R. E. Baušienė 

V. Braziulienė 

„Kodėlčiukų“, 

„Smalsučių“  

priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai 

Darželio lauko 

teritorija 

1 10 Veikla grupėje/lauke, 

skirta tarptautinei 

vaikų gynimo dienai 

paminėti 

J. Kuktienė 

E. Kasiulevičiūtė 

R. Jieznytė 

„Geniukų“ gr. 

„Zuikučių“ gr. 

„Voveriukų“ gr. 

Grupė, darželio 

lauko teritorija 

3 11 Atvira veikla tema 

„Laimingas vanduo – 

mano draugas“ 

J. Kuktienė 

 

„Zuikučių“ gr. Grupė, darželio 

lauko teritorija 

1-12 
 

Respublikinis 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

nuotraukų – kūrybinių 

darbų projekto 

„Vabalai – mano 

draugai“ 

įgyvendinimas 

A. Šerkšnienė 

R. E. Baušienė 

„Boružėlių“ gr. 

„Smalsučių“ gr. 

Darželio lauko 

teritorija 

10 13 Metodinės grupės 

susirinkimas dėl 

eTwinning 

tarptautinio projekto 

„Tarpkultūrinės 

komunikacijos 

įgūdžių tobulinimas ir 

jų integravimas 

užsienio kalbų ir kitų 

dalykų pamokose“ 

metodinės dienos 

M. Bučinskienė 

E. Kasiulevičiūtė, 

Z. Malinauskienė 

Visi pedagogai Aktų/muzikos 

salė 

16-19 10-12 Vasaros stovykla 

vaikams „Auk ir 

pramogauk“ 

I. Martišienė 

K. Gurskienė 

A. Maslauskienė 

R. Jieznytė 

„Kodėlčiukų“ gr. 

„Voveriukų“ gr. 

„Smalsučių“ gr. 

„Zuikučių“ gr. 

„Mažylių“ gr. 

Grupė/salė/darže

lio lauko 

teritorija 



„Boružėlių“ gr. 

26 13 Mokytojų tarybos 

posėdis; 1.Dėl tarpinių 

įstaigos 2020 m. 

veiklos rezultatų; 

2.Dėl ugdytinių 

pasiekimų ir pažangos  

lygio, atitinkančio 

vaiko raidą;  3.VGK 

veiklos ataskaita; 

4.Sveikatos stiprinimo 

programos “Augame 

sveiki” įgyvendinimo 

L. Norvaišienė 

Z. Malinauskienė 

Visi pedagogai Aktų/muzikos 

salė 

16-26 10-12 Įvairios veiklos lauke 

(pagal projektus 

“Vaikų vasara” ir 

“Lauko žaidimai”) 

Eglė 

Kasiulevičiūtė 

„Kodėlčiukų“ gr. 

„Voveriukų“ gr. 

„Smalsučių“ gr. 

„Zuikučių“ gr. 

„Mažylių“ gr. 

„Boružėlių“ gr. 

Darželio lauko 

teritorija, 

Petrašiūnų šilas 

30 10 Lauko pavėsinės, 

skirtos vaikų 

tyrinėjimui ir 

eksperimentavimui, 

atidarymas 

I. Martišienė 

K. Gurskienė 

„Kodėlčiukų“ gr. 

„Voveriukų“ gr. 

„Smalsučių“ gr. 

„Mažylių“ gr. 

„Boružėlių“ gr. 

„Zuikučių“ gr. 

Darželio lauko 

teritorija 

 

 

Stebimos   STEAM veiklos 

 

 

Grupė Pedagogas Stebėtojas 

„Kodėlčiukai“ Marina Bučinskienė 

Modesta Žakaitienė 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

„Boružėlės“  Audronė Šerkšnienė Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

„Voveriukai“ Eglė Kasiulevičiūtė Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

„Mažyliai“ Audronė Maslauskienė Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

„Zuikučiai“ Jurgita Kuktienė Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 



Rasa Baušienė 

„Geniukai“ Daiva Baltrušaitienė 

Rugilė Jieznytė 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

 

PASTABOS: Atsiradus mėnesio plano pasikeitimams  pridedamas „Mėnesio plano 

papildymas“. 

Įstaigoje vykstantys renginiai gali būti filmuojami ir fotografuojami jų populiarinimo tikslais. 
 

 

Parengė: direktorės pavaduooja ugdymui                                                   Zita Malinauskienė 

 


