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Mėnesio 

diena 

Valanda Veiklos pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyvauja Vieta 

02  d. 10.00 Pasaulinės gyvūnų dienos 

minėjimas „Mano 

augintinis“ ir parodos 

pristatymas 

M. Žakaitienė 

M. Bučinskienė 

R. E. Baušienė 

 

 

Visos grupės, 

pedagogai 

Darželio lauko 

teritorija 

1-30  Iniciatyva „Aktyviai, 

draugiškai, sveikai“: 

pagal pasirinktas veiklas 

judėjimo galia; vaisių, 

daržovių nauda 

sveikatai; asmens ir 

burnos higienos svarba; 

klimatas ir sveikata; 

sužalojimų prevencija;  

miego galia; tylos galia; 

būk saugus kelyje; padėk 

sau ir draugui 

V. Striga 

A. Šerkšnienė 

A. Maslauskienė 

Visos grupės, 

pedagogai 

Darželio lauko 

teritorija/grupė 

7 d.  17.00 „Mažylių“ grupės tėvų 

susirinkimas 

A. Maslauskienė 

V. Striga 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

Z. Malinauskienė 

Darželio lauko 

teritorija/aktų 

salė 

8 d. 1030 „Solidarumo bėgimas“  

bėgimas kūno kultūros ir 

sporto dienai paminėti 

M. Bučinskienė 

K. Gurskienė 

Visos grupės Petrašiūnų 

šilas, darželio 

lauko teritorija 

01-02 d. 

 

 

05-09 d. 

12-16 d 

19-23 d.   

10.30 

 

 

10.30 

10.30 

10.30 

Projekto “Olimpinis 

mėnuo” veikla 

lauke/grupėje 

Tema:fizinis aktyvumas 

Tema: sveika mityba 

Tema: vaiko gerovė 

Tema: kokybiškas poilsis 

M. Žakaitienė 

R. Jieznytė 

E. Kasiulevičiūtė 

M. Bučinskienė 

R. E. Baušienė 

J. Kuktienė 

 

„Kodėlčiukų“ gr. 

„Smalsučių“ gr. 

„Voveriukų“ gr. 

Darželio lauko 

teritorija/grupė 

12 d. 10.30 Tarptautinio švietimo 

įstaigų bendruomenių 

ekologinio-socialinio 

švietimo projekto 

„Saulėto oranžinio 

traukinio kelionė“ veikla 

„Moliūgo gimtadienis“ 

A. Kilinskienė 

J. Kuktienė 

R. E. Baušienė 

 

Visos grupės, 

pedagogai 

Darželio lauko 

teritorija 

12 d.  17.30 „Voveriukų“ grupės tėvų E. Kasiulevičiūtė Direktorės Darželio lauko 



susirinkimas  R. Jieznytė pavaduotoja 

ugdymui  

Z. Malinauskienė 

teritorija/aktų 

salė 

15 d. 18.00 „Geniukų“ grupės tėvų 

susirinkimas  

D. Baltrušaitienė 

R. Jieznytė 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

Z. Malinauskienė 

Darželio lauko 

teritorija/aktų 

salė 

17 d.  13.30  „Darnios mokyklos“ 

metodinės darbo grupės 

susirinkimas dėl 

situacijos analizės ir 

veiklų plano koregavimo 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Z. Malinauskienė 

„Žaliosios 

komandos“ nariai 

Aktų salė 

10.12/ 

11.12 

 Virtuali fotografijų darbų 

paroda „Piešiu savo 

vardą“ skirta Lietuvos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių 

D. Kiškienė Specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių turintys 

vaikai 

Logopedo 

kabinetas 

22 13.30 Metodinės darbo grupės 

susirinkimas  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Z. Malinauskienė 

Metodinės grupės 

nariai 

Aktų salė 

1,8, 

15,22,29 

15.00- 

18.00 

“Vaikų fizinio aktyvumo 

skatinimo projektas 

Kauno miesto 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose”  

E. Kasiulevičiūtė 

R. Jieznytė 

M. Bučinskienė 

M. Žakaitienė 

R. E. Baušienė 

 

,,Kodėlčiukų“, 
“Smalsučių”, 
“Voveriukų” gr. 
vaikai, pedagogės 

Sporto 

salė/darželio 

lauko teritorija 

27 d. 13.00 “eTwinning tarptautinio 

projekto „tarpkultūrinės 

komunikacijos įgūdžių 

tobulinimas ir jų 

integravimas užsienio 

kalbų ir kitų dalykų 

pamokose “nuotolinis 

folkloro festivalis 

„Šėltinis – 2020 m” 

 

V. Braziulienė 

I. Martišienė 

„Kodėlčiukų“ gr.  Nuotoliniu 

būdu per 

Google Apps  

30 d. 
 

Sveikatingumo diena 

įstaigoje „Aš laimingas, 

kai judu“ 

Ugdytinių fizinės 

sveikatos ir 

ekologinio ugdymo 

darbo grupė 

Visos grupės  Grupės erdvė, 

darželio lauko 

teritorija 

 

 

 

 

 



 

Mėnesio 

diena 

Valanda Veiklos pavadinimas  Dalyvaujantys asmenys 

6,14,21 10 Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 

savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamo 

projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 

09.2.1-ESFA-V-726-01-0001) mokymai 

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

 Z. Malinauskienė; 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

M. Bučinskienė 

8 10 Kauno m. ir Kauno raj. ikimokyklinių įstaigų 

metodinis renginys ,,Sveikatos stiprinimo ir 

ugdymo praktikos patirtys“ 

 

E. Kasiulevičiūtė 

23 13 “Mokymasis komandoje: esmė, principai, 

nuostatos bei vertybės tarptautiniame 

eTwinning projekte „Tarpkultūrinės 

komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų 

integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų 

pamokose“ 

E. Kasiulevičiūtė 

M. Bučinskienė 

Z. Malinauskienė 

 

 

 

PASTABA. Atsiradus mėnesio plano pasikeitimams pridedamas „Mėnesio plano 

papildymas“ 

 

Parengė:  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Malinauskienė 

 

 


