
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠILELIS“ 

 

Ugdomosios veiklos 

priemonių           planas 

                                                                                                            2021 m. vasario mėn. 

                                                                                                            TVIRTINU 

                                                                                                            Direktorė L. Norvaišienė              

 
Mėnesio 

diena 

Valanda Veiklos pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Dalyvauja Vieta 

02-01/ 

02-10 

 
Respublikinis virtualus dainų 

ir šokių festivalis "Žiemos 

taku" 

I. Martišienė „Voveriukų“ gr. Aktų/muzikos 

salė 

11 13.30 Mokytojų tarybos posėdis dėl 

įtraukiojo ugdymo gairių ir 

kitų einamųjų klausimų 

Direktorė  

L. Norvaišienė 

Mokytojai Aktų/muzikos 

salė 

17 10.30 Žygis, skirtas Lietuvos 

valstybės įkūrimo Vasario 16-

osios dienai paminėti   

V. Braziulienė, 

R.  Grigaitytė-

Šliaužienė, 

I. Martišienė,  

R. E. Baušienė, 

E. Kasiulevičiūtė, 

A. Maslauskienė 

Visos grupės, 

pedagogai 

Darželio lauko 

teritorija 

 15 11 eTwinning tarptautinio 

projekto „Tarpkultūrinės 

komunikacijos įgūdžių 

tobulinimas ir jų integravimas 

užsienio kalbų ir kitų dalykų 

pamokose“  „Užgavėnių 

šurmulynės“: tinklaveika ir 

partnerystė kartu su Kauno 

l/d. „Vaikystė“, „Linelis“. 

 
„Kodėlčiukų“ gr. 

„Smalsučių“ gr. 

„Voveriukų“ gr. 

„Geniukų“ gr. 

Aktų/muzikos, 

sporto salės,  

grupės 

02-

01/02-

26 

 Respublikinis mokytojų ir 

kitų specialistų 

eilėraščių „Kuriame vaikams 

– II“ projektas 

D. Kiškienė Vaikai, turintys 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreokių 

Logopedinis 

kabinetas 

1-26 
 

Projekto „Inovacijos vaikų 

darželyje“ veiklos 

„Informatinio mąstymo, 

skaitmeninio raštingumo ir 

inžinerinių gebėjimų 

ugdymas“ 

M. Bučinskienė, 

Z. Malinauskienė 

„Kodėlčiukų“ gr. 

„Smalsučių“ gr. 

„Voveriukų“ gr. 

„Geniukų“ gr.  

Grupės 

02-

01/03-

20 

 eTwinning tarptautinio 

projekto „Tarpkultūrinės 

komunikacijos įgūdžių 

tobulinimas ir jų integravimas 

užsienio kalbų ir kitų dalykų 

pamokose“  

E. Kasiulevičiūtė 

M. Bučinskienė 

Z. Malinauskienė 

R. E. Baušienė 

A. Kilinskienė 

„Smalsučių“ gr. 

„Zuikučių“ gr. 

Grupės 



Kauno ugdymo įstaigų 

kūrybinių dailės darbelių iš 

antrinių žaliavų paroda 

„Mano jausmų Barzdukas 

2021“ 

21 11 Programos „Darni mokykla“ 

veikla įstaigoje „Vandens 

lašas“  

J. Kuktienė 

A. Šerkšnienė 

„Kodėlčiukų“ gr. 

„Smalsučių“ gr.  

„Voveriukų“ gr.  

„Geniukų“ gr. 

„Zuikučių“ gr.  

Grupės, 

darželio lauko 

teritorija 

26 
 

Sveikatingumo diena 

„Vitaminai – mūsų draugai“ 

Ugdytinių fizinės 

sveikatos ir 

ekologinio 

ugdymo darbo 

grupė 

Visos grupės  Grupės, 

darželio lauko 

teritorija 

01-

11/03-

31 

 Tarptautinis ikimokyklinio, 

priešmokyklinio bei pradinio 

ugdymo įstaigų mokytojų, 

ugdytinių, švietimo pagalbos 

specialistų projektas „Drum 

drum drumbacelė“ 

D. Kiškienė „Kodėlčiukų“ gr. Logopedo 

kabinetas 

 

Vasario 2d. “Lietuvos mažųjų žaidynių” 7-ojo sezono konferencija “Nenustokime judėti”. 

Dalyvauja R. E. Baušienė, E. Kasiulevičiūtė. 

 

Vasario 23-24 d. 12.30 respublikinė ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo mokytojų teorinė-

praktinė konferencija „Inovatyvus darželis su STEAM“. Virtuali aplinka.  

Pranešimai: 

1. „Inovacijos diegimo  patirtys Kauno lopšelyje-darželyje „Šilelis“ (direktorė  

L. Norvaišienė, pavaduotoja Z. Malinauskienė); 

2. „Inovatyvių STEAM ugdymo praktikų taikymas Kauno lopšelyje-darželyje „Šilelis“  

(priešmokyklinio ugdymo mokytojos M. Žakaitienė, M. Bučinskienė). 

 

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

 

 

Parengė:  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Malinauskienė 

 

 

 


