
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠILELIS“ 

 

Ugdomosios veiklos 

priemonių           planas 

                                                                                                            2021 m. lapkričio mėn. 

                                                                                                            TVIRTINU 

                                                                                                            Direktorė L. Norvaišienė              

 
Mėnesio 

diena 

Valanda Veiklos pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyvauja Vieta 

4  13.15 Mokytojų tarybos 

posėdis 

Direktorė  

L. Norvaišienė 

Visi pedagogai Aktų salė 

12 11.00 Fizinio aktyvumo 

užsiėmimas 

V. Radvilavičiūtė „Voveriukų“ gr. Darželio 

sporto salė 

10-12 11.00 Tarptautinei 

tolerancijos dienai 

skirta veikla „Nutiesk 

draugystės tiltą“ 

V. Striga 

 

 

Visos grupės Darželio 

lauko 

teritorija 

16 9.00-

11.00 

„Šypsenos diena“ 

darželyje  

S. Karalytė 

G. Čibirkienė  

Visos grupės Grupės 

24 10.00 eTwinning 

tarptautinio projekto 

„Tarpkultūrinės 

komunikacijos 

įgūdžių tobulinimas ir 

jų integravimas 

užsienio kalbų ir kitų 

dalykų pamokose“: 

tinklaveika ir 

partnerystė su Kauno 

l/d. „Vaikystė“: „Gera 

dalintis gerumu“  

M. Bučinskienė 

Z. Malinauskienė 

„Kodėlčiukų“ gr. 

„Voveriukų“ gr.  

„Geniukų“ gr. 

„Smalsučių“ gr.  

Virtuali 

aplinka 

1-30  Respublikinis 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

socialinis-meninis 

projektas "Skirtukas 

knygai-2021" 

E. Kulvietienė  

M. Žakaitienė 

D. Baltrušaitienė  

M. Bučinskienė   

„Kodėlčiukų“ gr. 

„Voveriukų“ gr.  

„Geniukų“ gr.  

Grupės 

3, 10, 17, 

24 

15.00- 

18.00 

“Vaikų fizinio 

aktyvumo skatinimo 

projektas Kauno 

miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose”  

E. Kulvietienė 

M. Bučinskienė 

M. Žakaitienė 

D. Baltrušaitienė 

 

 

,,Kodėlčiukų“ gr. 

“Voveriukų” gr. 

“Geniukų” gr. 

vyresnieji vaikai 

Sporto 

salė/darželio 

lauko 

teritorija 



27 10.00 Sveikatingumo diena 

įstaigoje „Judrūs ir kiti 

žaidimai lauke“  

Ugdytinių fizinės 

sveikatos ir 

ekologinio ugdymo 

darbo grupė 

Visos grupės  Grupės, 

darželio 

lauko 

teritorija 

 

 

 

Stebimos veiklos 

 

Grupė Pedagogas Stebėtojas 

„Zuikučiai“ Aldona Kilinskienė Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Atvira logopedo 

veikla 

Daiva Kiškienė Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 
Mėnesio 

diena 

Valanda Veiklos/renginio pavadinimas  Dalyvaujantys asmenys 

15 13.30 Mokymai pedagogams “Kaip dirbti su išmaniąja 

lenta?” 

Visi pedagogai 

25 13.00 Tarptautinė konferencija „Įtraukiojo ugdymo 

įgalinimas per mokymąsi komandoje“. 

Tarptautinis eTwinning projektas 

„Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių 

tobulinimas anglų ir kitų dalykų pamokose“. 

Pranešimas tema „ 

L. Norvaišienė 

Z. Malinauskienė 

22 13 „Turtingų mokymosi aplinkų kūrimas naudojant 

IKT tarptautiniame eTwinning projekte 

„Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių 

tobulinimas ir jų integravimas anglų ir kitų 

dalykų pamokose“ 

M. Bučinskienė 

M. Žakaitienė 

 

 

 

PASTABA. Atsiradus mėnesio plano pasikeitimams pridedamas „Mėnesio plano 

papildymas“ 

 

 

Parengė:  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Malinauskienė 

 


