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Ugdomosios veiklos 

priemonių           planas 

                                                                                                            2021 m. gegužės mėn. 

                                                                                                            TVIRTINU 

                                                                                                            Direktorė L. Norvaišienė              

 
Mėnesio 

diena 

Valanda Veiklos pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Dalyvauja Vieta 

3 9-11 Vaikų sukurtos knygos 

pristatymas  „Knygutę aš vartau“ 

D. Baltrušaitienė 

M. Žakaitienė 

I. Martišienė 

Visos grupės Grupės 

3-10 10 eTwinning tarptautinio projekto 

„Tarpkultūrinės komunikacijos 

įgūdžių tobulinimas ir jų 

integravimas užsienio kalbų ir 

kitų dalykų pamokose“: 

respublikinė prevencinė 

edukacija ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio 

amžiaus vaikams „Vaiko teisės ir 

pareigos – Europa 2021“ 

J. Kuktienė 

R. E. Baušienė 

E. Kasiulevičiūtė 

M. Žakaitienė 

M. Bučinskienė 

„Kodėlčiukų“ gr. 

„Smalsučių“ gr. 

„Voveriukų“ gr. 

Grupės 

10 11 „Kamuolio diena“ – Pasaulinės 

Judėjimo sveikatos labui dienos 

paminėjimas 

E. Kulvietienė 

I. Martišienė 

J. Kuktienė 

Visos grupės Darželio lauko 

teritorija 

11 11 eTwinning tarptautinio projekto 

„Tarpkultūrinės komunikacijos 

įgūdžių tobulinimas ir jų 

integravimas užsienio kalbų ir 

kitų dalykų pamokose“: 

tinklaveika ir partnerystė su 

Kauno l/d. „Vaikystė“. Virtualus 

renginys „Knygų mugė kitaip“  

V. Braziulienė 

M. Žakaitienė 

M. Bučinskienė 

„Kodėlčiukų“ gr. 

„Smalsučių“ gr. 

Grupė 

muzikos/aktų 

salė 

13 13.00 Koordinacinės įsivertinimo 

grupės susirinkimas dėl 

giluminio įsivertinimo 

Z. Malinauskienė 

D. Kiškienė 

M. Bučinskienė 

Koordinacinė 

įsivertinimo grupė 

Pavaduotojos 

ugdymui 

kabinetas 

18 

 

 

 

 

8-10 „Dėl daržo, šeimos ir sveikos 

aplinkos“ renginys skirtas 

paminėti šeimos dieną – medelio 

sodinimas 

 

 

A. Šerkšnienė 

A. Maslauskienė 

I. Martišienė 

J. Kuktienė  

Viso grupės Darželio lauko 

teritorija, 

grupės 

19 10 „Lietuvos mažųjų žaidynės“  II 

turas 

E. Kasiulevičiūtė 

R. E. Baušienė 

„Kodėlčiukų“ gr. 

„Smalsučių“ gr. 

„Voveriukų“ gr. 

„Geniukų“ gr.  

„Zuikučių“ gr. 

Grupės, 

darželio lauko 

teritorija 

27 9.30 eTwinning tarptautinio projekto 

„Tarpkultūrinės komunikacijos 

įgūdžių tobulinimas ir jų 

R. E. Baušienė 

J. Kuktienė 

„Smalsučių“ gr. Muzikos/aktų 

salė 



integravimas užsienio kalbų ir 

kitų dalykų pamokose“: 

susitikimas su studentu iš Indijos  

28 10 „Kodėlčiukų“ grupės 

priešmokyklinukų  išleistuvės 

V. Braziulienė 

M. Bučinskienė 

M. Žakaitienė 

„Kodėlčiukų“ gr. Darželio lauko 

teritorija 

28 10 Sveikatingumo diena „Sveikų 

pėdučių takas“ 

Ugdytinių fizinės 

sveikatos ir 

ekologinio ugdymo 

darbo grupė 

Visos grupės  Grupės, 

darželio lauko 

teritorija 

31  „Smalsučių“ grupės 

priešmokyklinukų išleistuvės 

„Kelionė į kosmosą“ 

J. Kuktienė 

R. E. Baušienė 

R. Grigutytė-

Šliaužienė 

„Smalsučių“ gr. Muzikos, aktų 

salė; darželio 

lauko teritorija 

 

 

Mėnesio 

diena 

Valanda Veiklos/renginio pavadinimas  Dalyvaujantys asmenys 

6 13.00 Respublikinė konferencija „Socialinis ir 

emocinis ugdymas atsinaujinančio švietimo 

kontekste“ 

L. Norvaišienė, Z. Malinauskienė 

7 12.00-

15.00 

Seminaras pedagogams „Vaikų pasiekimų 

vertinimas ir įsivertinimas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose“ 

E. Kasiulevičiūtė 

A. Maslauskienė 

D. Baltrušaitienė 

E. Kulvietienė 

A. Šerkšnienė 

  
17,18,19  Ankstyvojo ugdymo forumas „Jausk. Matyk. Tapk.“ A. Šerkšnienė ir kt. užsiregistravę 

pedagogai 

Iki 15  Atliktas 2020/2021 m.m. vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimas ir  pateiktos pavaduotojai 

ugdymui apibendrinamosios vertinimo išvados  

Visi pedagogai 

 

31  Užpildyta ir pateikta pavaduotojai ugdymui 

pedagogų įsivertinimo ir veiklos tobulinimo anketa 

Visi pedagogai 

 

 

 

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

 

Parengė:  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Malinauskienė 

 

 


