
Eil. 

Nr. 
Data Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

1 
2021-01-28 13:30 

–2021-12-28 16:30 

Metodinė diena miesto pedagogams 

„Vaiko socialinis ugdymas(is) ir 

emocinės aplinkos kūrimas įvairioje 

ugdomojoje veikloje“ (4 akad. val.) 

Semi+ registracija, 

Klaipėdos l.-d. 

"Giliukas" virtuali 

konferencija 

A. Gedrimienė ir 

komanda 

Klaipėdos miesto 

pedagogai - soc. 

partneriai 

 

2 
2021-01-11 

–2021-06-30 

Rubrika „Mūsų šnekoriai“. Skirta 

visiems darželio ir lopšelio grupių 

vaikams, socialiniams partneriams 

Medžiaga 

talpinama l.-d. 

"Giliukas" 

facebook puslapyje 

V. Reikertienė ir 

grupių mokytojos 

Visi lopšelio-

darželio "Giliukas" 

vaikai, mokytojos, 

socialiniai partneriai 

 

3 
2021-01-05 

–2021-06-30 

Ekskursijos į logopedės kabinetą. Skirta 

visiems darželio ir lopšelio grupių 

vaikams. ( pagal iš anksto su logopede 

Ingrida susitartą grafiką) 

Logopedo 

kabinetas 

Logopedė 

I. Kasputytė ir 

grupių mokytojos 

L.-d. "Giliukas" 

visų grupių vaikai ir 

mokytojos 

 

4 
2020-12-07 

–2021-03-01 

Įstaigos vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Mirga žvaigždėm ir snaigėm“ 

Įstaigos 

koridoriuose 

D. Krasnopiorova, 

D. Razminaitė,  

A. Bartkuvienė 

Grupių vaikai  

5 
2020-12-01 

–2021-02-26 

Įstaigos akcija „Paukštelių globa 

žiemą“, kvietimas gaminti lesyklas, 

dalyvauti grupių ekskursijose į mišką.  

Kūrybinių darbų paroda  

Miškas, paroda 

koridoriuje ir 

facebook 

D. Krasnopiorova, 

grupių mokytojos 
Grupių vaikai  

6 
2021-01-04 

–2021-02-25 

Konkursas "Gyventi sveikai- gera!" 

organizuojamas LR sveikatos apsaugos 

ministerijos. 

 

N. Medvedeva, 

sveikatingumo 

projekto "Judėkime 

kartu!" KG 

Grupių mokytojos ir 

vaikai 

Atliktų užduočių 

medžiagą siųsti N. 

Medvedevai iki 

2021-02-05 

7 
2021-01-23 

–2021-01-29 

Įstaigos kalbos ugdymo projekto 

"Keliaujame kalbos takeliu" 

organizuojama pramoga „Seku seku 

pasaką“. Skirta visiems darželio ir 

lopšelio grupių vaikams. Mokytojos su 

vaikučiais seks pasakėles, kurias kurs 

panaudojant šviesos staliukus, 

Grupėse 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos" 

I. Mačiulaitienė, 

L. Patkaukienė ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja  

D. Krasnopiorova 

Visų grupių vaikai, 

mokytojos, tėveliai. 
 



Eil. 

Nr. 
Data Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

interaktyvią lentą, įvairius, pačių kurtus 

personažus ir naudodamiesi 

informacinėmis technologijomis dalinsis 

savo kūryba su kitų grupių vaikais ir 

mokytojomis. Kviečiame vaikus, kartu 

su šeima, kurti pasakas ir jomis dalintis 

su draugais. 

8 
2021-01-04 

–2021-01-29 

Rekomendacijų tėvams, pedagogams 

parengimas "Kalbos ugdymo galimybės 

- „Kuo aš galiu padėti savo vaikui?“";  

Metodinių rekomendacijų (informacinio 

lankstinuko) pedagogams ir tėvams 

rengimas tema „Kada kreiptis į 

logopedą?“  

Informaciniame 

stende 

Logopedė I. 

Kasputytė 
Tėvai, mokytojai  

9 2021-01-13 

Pilietinio ugdymo projekto "Gimtinės 

spalvos" pilietinė- socialinė akcija. 

"Atmintis gyva, nes liūdija". Kviečiame 

visoje Lietuvoje, visus kartu, 2021 metų 

sausio 13 d. 8.00 - 8.10 valandą 

dešimčiai minučių languose uždegti 

vienybės ir atminimo žvakutes.  

Visai bendruomenei segėti 

Neužmirštuolės gėlės simbolį.  

Sausio 12d. kviečiame prisijungti 

bendrai akcijai - Padovanok atminties 

simbolį - "Neužmirštuolės žiedas 

kovojusiems už Lietuvos Laisvę " (gėlė 

ant lazdelės papuošime darželio kiemą) 

Grupėse, istaigos 

teritorija 

I. Butkienė, R. 

Užpalienė 

Grupių mokytojos, 

bendruomenė, tėvai 
 

10 2021-01-08 9:10 
Ekskursija į logopedo kabinetą "Vilko 

laiškai" 

Logopedo 

kabinetas 

Logopedė Ingrida 

Kasputytė, 

priešmokyklinio 

Priešmokyklinė 

"Pelėdžiukų" grupė 
 



Eil. 

Nr. 
Data Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

ugdymo mokytoja 

Lina Patkaukienė 

11 2021-01-06 

„Trijų Karalių“ ir "Atsisveikinimo su 

eglute" šventė priešmokyklinėje 

"Boružėlių" grupėje 

Ugdymosi 

kambarys, grupė 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

Ineta Mačiulaitienė 

Priešmokyklinės 

"Boružėlių" grupės 

vaikai 

 

12 2021-01-06 Atsisveikinimo su eglute rytmetis Grupėje 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

neformaliojo 

ugdymo mokytoja 

Vaikai  

13 2021-01-04 13:30 Pedagogų susirinkimas 
Virtuali 

konferencija 

L. Vaitkienė, A. 

Gedrimienė 
pedagogai 

Darbotvarkė: 

1. Renginių ir 

švenčių 

organizavimo 

aptarimas. 

2. Darbo 

organizavimas. 

3. Einamieji 

klausimai 

PEDAGOGINĖS STEBĖSENOS PLANAS 

14 2021 m. sausis Pedagogų veiklos įsivertinimas Virtuali erdvė 

Direktorė 

L. Vaitkienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

A. Gedrimienė  

  

15 2021 m. sausis 
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetai, formos ir būdai 
Virtuali erdvė 

Direktorė 

L. Vaitkienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

A. Gedrimienė 

  



Eil. 

Nr. 
Data Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

16 2021-01 

Ugdytojų bendradarbiavimas, siekiant 

vaikų kalbinio aktyvumo - pasaką su 

užduotimis „Vilkas laiškanešys“ 

Logopedo 

kabinetas 
I. Kasputytė Pagal susitarimą  

17 2021-01 

Pedagogų ir vaiko idėjų realizavimas 

kalbos ir bendravimo priemonėmis - 

„Dalinuosi pasaka“ 

„Boružėlių“ grupė I. Mačiulaitienė  Data tikslinama 

18 2021-01 

Vaikų kalbinių, socialinių, pažintinių 

gebėjimų ugdymasis pritaikant siužetą - 

„Žiemos pasaka“ 

„Pelėdžiukų“ 

grupė 
L. Patkaukienė  Data tikslinama 

19 2021-01-28 

Vaiko socialinis ugdymasis ir emocinės 

aplinkos kūrimas ugdomojoje veikloje 

„Esu toks, koks esu“ 

Virtuali erdvė R. Gricanova   

 

 

Paruošė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė 


