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Mėnesio 

diena 

Valanda Veiklos pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyvauja Vieta 

1- 31 d. 8.30 Projekto „Sveikatiada“ 

iššūkis „Pusryčiai – 

madinga“ 

A. Maslauskienė 

A. Šerkšnienė 

 

Visos grupės, 

pedagogai 

Grupės 

1-21 d.  Respublikinės 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų pedagogų ir vaikų 

virtuali nuotraukų paroda 

„Kalėdų žvaigždė“ 

M. Žakaitienė „Kodėlčiukų“ gr. Grupė 

1-31 d. 
 

Respublikinė kūrybinių 

darbų paroda „Kalėdinė 

angelų šviesa“ 

M. Bučinskienė 

M. Žakaitienė 

„Kodėlčiukų“ gr. Grupė 

4-31d.  Respublikinės 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, tėvų ir 

pedagogų virtuali 

fotografijų paroda 

„Kalėdų angelas“ 

M. Žakaitienė „Kodėlčiukų“ gr. Grupė 

14-18 
 

“eTwinning tarptautinis 

projektas „Tarpkultūrinės 

komunikacijos įgūdžių 

tobulinimas ir jų 

integravimas užsienio 

kalbų ir kitų dalykų 

pamokose“. Bendra 

„Vaikystės“ ir „Šilelio“ 

darželių  edukacinė veikla 

„Šviečiantis gerumo 

medis“  

M. Bučinskienė 

E. Kasiulevičiūtė 

Z. Malinauskienė 

„Smalsučių“  gr. 

„Kodėlčiukų“ gr.  

Grupė, 

darželio 

lauko 

teritorija 

4-31 
 

Projektas „Žiemos 

džiaugsmai“: 

• Kūrybinių darbų 

paroda įstaigoje 

„Nulipdykim sniego 

senį“ 

• Veikiantis kalėdinis 

„Šilelio“ paštas  

•  „Mano draugas 

Sniego senis“ 

• Sportinės, 

pažintinės, meninės, 

M. Žakaitienė,  

R. Jieznytė,  

V. Striga, 

D. Baltrušaitienė, 

J. Kuktienė,  

E. Kasiulevičiūtė 

Visos grupės Grupės, 

darželio 

lauko 

teritorija, 

muzikos/aktų 

salė 



eksperimentinės 

veiklos žiemos tema 

panaudojant 

antrines, gamtines 

žaliavas 

• Kalėdinės eglutės 

įžiebimas lauko 

teritorijoje  
16 d. 10.30 „Zuikučių“ grupės kalėdinė 

šventė 

A. Kilinskienė 

J. Kuktienė 

„Zuikučių“ gr. Grupė 

18 d. 9.30 „Geniukų“ grupės kalėdinė 

šventė 

D. Baltrušaitienė 

R. Jieznytė 

„Geniukų“ gr. Grupė, 

muzikos/aktų 

salė 

18 d.  10.00 „Boružėlių“ grupės 

kalėdinė šventė 

V. Striga 

A. Šerkšnienė 

„Boružėlių“ gr.  Grupė 

21 d.  9.30 „Mažylių“ grupės kalėdinė 

šventė „Kalėdų Senelio 

belaukiant...“ 

V. Striga 

A. Maslauskienė 

K. Gurskienė 

„Mažylių“ grupė Grupė 

21 d.  9.15 „Kodėlčiukų“ grupės 

kalėdinė šventė 

M. Bučinskienė 

M. Žakaitienė 

„Kodėlčiukų“ 

grupė 

Grupė, 

muzikos/aktų 

salė 

21 d.  10.30 „Voveriukų“ grupės 

kalėdinė šventė 

E. Kasiulevičiūtė 

E. Kulvietienė 

„Voveriukų“ 

grupė 

Grupė, 

muzikos/aktų 

salė 

22 d. 11.00 „Smalsučių“ grupės 

kalėdinė šventė  

R. E. Baušienė „Kodėlčiukų“ 

grupė 

Grupė, 

muzikos/aktų 

salė 

 

PASTABA. Atsiradus mėnesio plano pasikeitimams pridedamas „Mėnesio plano papildymas“ 

 

Parengė:  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Malinauskienė 

 


