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Ugdomosios veiklos 

priemonių           planas 

                                                                                                            2021 m.  kovo mėn. 

                                                                                                            TVIRTINU 

                                                                                                            Direktorė L. Norvaišienė              

 
Mėnesio 

diena 

Valanda Veiklos pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Dalyvauja Vieta 

1 10 Nuotolinė edukacija „Saugaus 

eismo mokykla“. 

Organizatorius  

A. Žikevičiaus saugaus eismo 

mokykla  

R. E. Baušienė 

J. Kuktienė 

„Smalsučių“ gr. Grupė, 

muzikos/aktų 

salė 

4 

 

 

 

 

 

1-8 

10.30 Šventinis Kaziuko mugės 

renginys „Atvažiuoja dvi 

Daratos...“ 

 

  

A. Kilinskienė 

A. Maslauskienė 

R. Grigutytė-

Šliaužienė 

V. Braziulienė 

Viso grupės  

 

 

Darželio 

lauko 

teritorija, 

grupės, 

aktų/muzikos 

salė 

Respublikinis ikimokyklinio 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų integruoto dailės ir 

muzikos projektas "Kas pirks, 

kas parduos, kas pagros ir 

padainuos" 

I. Martišienė „Voveriukų“ gr.  

„Geniukų“ gr. 

5 10 Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais - 

Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegija. 

Nuotolinė atvirų durų diena: 

virtuali edukacija vaikams 

„Vanduo - galinga jėga. Ar 

galima suvaldyti?“ 

Z. Malinauskienė 

M. Žakaitienė 

R.E. Baušienė 

E. Kasiulevičiūtė 

„Kodėlčiukų“ gr.  

„Smalsučių“ gr.  

„Voveriukų“ gr.  

 

10 13.30 VGK posėdis: 

1) dėl specialiųjų poreikių 

vaikų kalbos pokyčių 

įvertinimo 

2) kiti einamieji klausimai 

Z. Malinauskienė VGK nariai Aktų/muzikos 

salė 

18 
 

Įstaigos tarybos susirinkimas 

dėl 2021 m. įstaigos veiklos 

plano pritarimo 

L. Norvaišienė Tarybos nariai Virtuali 

aplinka 

1-31 
 

Projekto „Inovacijos vaikų 

darželyje“ veiklos „Kalba 

kaip muzika, muzika kaip 

kalba“ 

M. Bučinskienė, 

Z. Malinauskienė 

„Kodėlčiukų“ gr. 

„Smalsučių“ gr. 

„Voveriukų“ gr. 

„Geniukų“ gr.  

„Zuikučių“ gr. 

Grupės, 

darželio lauko 

teritorija  



1-25  eTwinning tarptautinio 

projekto „Tarpkultūrinės 

komunikacijos įgūdžių 

tobulinimas ir jų integravimas 

užsienio kalbų ir kitų dalykų 

pamokose“: tinklaveika ir 

partnerystė su Kauno l/d. 

„Vaikystė“. Virtuali kūrybinė 

paroda „Pavasario giesmė“ 

E. Kasiulevičiūtė 

M. Bučinskienė 

Z. Malinauskienė  

„Kodėlčiukų“ gr. 

„Smalsučių“ gr. 

„Voveriukų“ gr. 

„Geniukų“ gr. 

„Zuikučių“ gr. 

Grupės 

21 11 Programos „Darni mokykla“ 

veikla įstaigoje „Vandens 

lašas“ skirta Žemės dienos 

paminėjimo progai: 

1) Kūrybinių darbų 

paroda „Ką slepia 

vandenynai?“; 

2) Ekskursija  į darželio 

pagalbines patalpas 

„Vandens kelias“  

J. Kuktienė 

A. Šerkšnienė 

M. Bučinskienė 

„Kodėlčiukų“ gr. 

„Smalsučių“ gr.  

„Voveriukų“ gr.  

„Geniukų“ gr. 

„Zuikučių“ gr.  

Grupės, 

darželio lauko 

teritorija 

 

 

22-26 

  Draugiškoji SEU olimpiada J. Kuktienė 

R.E. Baušienė 

 

„Smalsučių“ gr.   

 

 

Grupės  „Sąmoningumo didinimo 

mėnuo be patyčių“ 

 „Kodėlčiukų“ gr. 

„Geniukų“ gr. 

„Voveriukų“ gr.  

Zuikučių“  gr. 

26 10 Sveikatingumo diena 

„Kvėpavimo nauda“ 

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 

 

 

2021-03-30 pedagogų forumas „STEAM“ atradimai ir įžvalgos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje“.  

Pranešimas „STEAM metodo taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, R. E. Baušienė ir 

 E. Kasiulevičiūtė, virtuali aplinka.  

 

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

 

Parengė:  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Malinauskienė 


