
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠILELIS“ 

 

Ugdomosios veiklos 

priemonių           planas 

                                                                                                            2021 m. balandžio mėn. 

                                                                                                            TVIRTINU 

                                                                                                            Direktorė L. Norvaišienė              

 
Mėnesio 

diena 

Valanda Veiklos pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Dalyvauja Vieta 

1 10 Tarptautinė vaikų  knygos diena 

skirta pažymėti H. K. Anderseno 

gimimo dienai 

V. Braziulienė Visos grupės Grupė, 

muzikos/aktų 

salė 

6 

 

 

 

 

10.30 Velykinis šventinis renginys „U-

u pavasaris!“ 

 

 

M. Žakaitienė 

M. Bučinskienė 

R. Grigutytė-

Šliaužienė 

V. Braziulienė 

Viso grupės Darželio lauko 

teritorija, 

grupės 

7 8.15 Pasaulinės sveikatos dienos 

paminėjimas: 

1)rytinės mankštos fleshmobo 

šokis ,,Banana cha-cha“ 

K. Gurskienė „Kodėlčiukų“ gr.  

„Smalsučių“ gr.  

„Voveriukų“ gr. 

Muzikos/aktų 

salė; sporto 

salė, grupė 

13 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

KTU Vaižganto progimnazijos 

būsimų pirmokų mokytojų 

komandos organizuojamas 

renginys ,,Įtraukiantys ir įdomūs 

nuotoliniai užsiėmimai su 

būsimais pirmokais“ 

 

 

M. Bučinskienė 

M. Žakaitienė 

 

 

 

„Kodėlčiukų“ gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzikos/aktų 

salė 

20 15 R. Baušienė 

J. Kuktienė 

„Smalsučių“ gr.  

 

15 13.30 Metodinis  grupės susirinkimas 

dėl projektų įgyvendinimo: 

1) renginių ciklo „Gyvasis 

pasaulis ir sveikas „Aš“; 

2) projekto „Inovacijos 

vaikų darželyje“  

Z. Malinauskienė Visi pedagogai Aktų/muzikos 

salė 

8,15, 

22,29 

9.00- 

9.45 

Projektas „Kalbos skatinimo 

žaidimai ankstyvajame amžiuje“ 

D. Kiškienė 

V. Striga 

A. Šerkšnienė 

A. Maslauskienė 

 

„Boružėlių“ gr. 

„Mažylių“ gr. 

Grupės 

1-30 
 

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  



1-30 11 Programos „Darni mokykla“ 

numatomos veiklos: 

1) vaikų kūrybinių darbų paroda 

iš antrinių žaliavų „Pavasario 

žiedai“; 

2)Petrašiūnų šilo globa ir 

švarinimas 

3)ekskursija į Petrašiūnų 

vandenvietę  

J. Kuktienė 

A. Šerkšnienė 

 

 

 

F. Barkauskienė 

 

M. Bučinskienė  

„Kodėlčiukų“ gr. 

„Smalsučių“ gr.  

„Voveriukų“ gr.  

„Geniukų“ gr. 

„Zuikučių“ gr.  

Grupės, 

darželio lauko 

teritorija 

23 10 Pasaulinės knygos dienos 

paminėjimas – vaikų sukurtos 

knygos pristatymas 

V. Braziulienė „Kodėlčiukų“ gr. 

„Smalsučių“ gr.  

„Voveriukų“ gr.  

„Geniukų“ gr. 

„Zuikučių“ gr. 

„Boružėlių“ gr. 

„Mažylių“ gr. 

Muzikos/aktų 

salė; grupės 

23 9 Atvira veikla „Šokiai su 

netradicinėmis priemonėmis“ 

K. Gurskienė „Kodėlčiukų“ gr. 

„Voveriukų“ gr. 

Muzikos/aktų 

salė; sporto salė 

29 9 Tarptautinė kovos su triukšmu 

diena 

A. Maslauskienė 

V. Striga 

Visos grupės Grupės 

1-29 15 „Sveikatiados šokio virusas“ 

skirtas tarptautinei šokio dienai 

paminėti 

K. Gurskienė 

I. Martišienė 

Visos grupės Muzikos/aktų 

salė; sporto salė 

30 10 Sveikatingumo diena „Švari 

aplinka - laimingas vaikas“ 

Ugdytinių fizinės 

sveikatos ir 

ekologinio ugdymo 

darbo grupė 

Visos grupės  Grupės, 

darželio lauko 

teritorija 

 

 

Mėnesio 

diena 

Valanda Veiklos/renginio pavadinimas  Dalyvaujantys asmenys 

7 15-17.30 Forumas tema „Įtraukusis ugdymas(is) – kur link?“.    

 

L. Norvaišienė 

Z. Malinauskienė 

D. Kiškienė ir kt. užsiregistravę 

pedagogai 

23 13 Seminaras „Mokymasis komandoje: 

bendradarbiavimas ir veikimas kartu tarptautiniame 

eTwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos 

įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio 

kalbų ir kitų dalykų pamokose“ 

E. Kasiulevičiūtė 

M. Bučinskienė 

Z. Malinauskienė 

 

 

Stebimos veiklos 

 

Grupė Pedagogas Veikla Stebėtojas 

„Kodėlčiukai“ K. Gurskienė „Šokiai su netradicinėmis 

priemonėmis“ 

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

 

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

 

Parengė:  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Malinauskienė 

 


