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Eil. 

Nr. 
Data Vaikų grupė Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

1 
2021-02-08 

–2022-05-31 

Visoms 

grupėms 

Ilgalaikis 

"Nykštukų" grupės 

projektas 

“Nuo kilputės prie 

sagutės, nuo 

šniūrelio prie 

siūlelio” 

("simegrafijos" link) 

L-d "Giliukas" 

"Nykštukų" gr. 

mokytojos L. 

Laurinaitienė, G. 

Urbikaitė-Popova, 

B. Šimkutė 

"Nykštukų" gr. 

bendruomenė 
 

2 
2021-02-15 

–2021-12-31 

Visoms 

grupėms 

Respublikinio 

projekto „Sveikata 

visus metus 2021“ 

organizuojamo 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo 

švietimo centro 

veiklos 

įgyvendinimas ir 

sklaida  

Virtuali erdvė 
A. Gedrimienė, 

pedagogai 

Įstaigos grupės ir 

bendruomenė 
 

3 
2021-01-04 

–2021-12-31 

Visoms 

grupėms 

Respublikinis 

projektas „Mes 

rūšiuojame“  

Grupėse  
L. Patkaukienė, 

pedagogai 
Vaikai  

4 
2021-01-04 

–2021-12-22 

Visoms 

grupėms 

Įstaigoje vykdoma 

iniciatyva 

„Aktyviai, 

draugiškai, sveikai“: 

„Judėjimo galia“; 

„Klimatas ir 

sveikata“; „Miego 

galia“; „Būk saugus 

Įstaigos grupės, salės, 

kiemas 

Neformaliojo 

(papildomo) 

ugdymo 

mokytojos, kt. 

mokytojos  

Grupių vaikai, 

mokytojos, tėvai 
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kelyje“; „Tylos 

galia“; „Vaisių ir 

daržovių nauda 

sveikatai“  

5 
2021-01-04 

–2021-12-20 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos patyriminė 

veikla „Mūsų kūno 

galimybės“  

Sporto salė, kiemo 

aktyvios erdvės 

neformaliojo 

ugdymo mokytoja 

N. Medvedeva, 

mokytojos  

Grupių vaikai  

6 
2021-01-04 

–2021-12-20 

Visoms 

grupėms 

Sportinės pramogos, 

žygiai, 

sveikatingumo 

edukacijos šeimoms 

„Pabūkime kartu!“ 

Sporto salė, kiemas, 

miškas, pajūrys 

L. Patkaukienė, L. 

Laurinaitienė, K. 

Antanavičiūtė, G. 

Urbikaitė- 

Popova, I. 

Butkienė 

Vaikai, tėvai, 

mokytojai 
 

7 
2021-04-15 

–2021-11-11 

"Meškučių" 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Trumpalaikis 

projektas "Pasaka 

realybėje - ar 

moliūgas gali virsti 

karieta?" 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja 

Vigita Reikertienė 

"Meškučių" grupės 

vaikai ir tėveliai. 
 

8 
2021-03-01 

–2021-09-01 

"Varpelių" 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Projektas "Pasakų 

lobynas" 
"Varpelių" gr. 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja 

Diana 

Krasnopiorova 

"Varpelių" gr. 

pedagogai, tėvai ir 

ugdytiniai 

 

9 
2021-01-11 

–2021-06-30 

Visoms 

grupėms 

Įstaigoje vykdoma 

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 
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10 
2021-01-05 

–2021-06-30 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos vaikų 

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 

 

11 
2021-05-03 

–2021-06-14 

Visoms 

grupėms 

Vaikų ir tėvų 

kūrybos dirbtuvės, 

šeimos dienai 

paminėti 

„Draugystės 

žiedelių pievelė“  

Virtuali erdvė 

Mokytojos; I. 

Butkienė, R. 

Užpalienė, V. 

Vilkienė 

Grupių vaikai ir 

šeimos 
 

12 
2021-02-05 

–2021-06-01 

Visoms 

grupėms 

Tarptautinis E-

TWINNING 

projektas 

„Matematikos 

šalyje“  

www.etwinning.net., 

Vilniaus lopšelis-

darželis „Žiedas“ 

G. Urbikaitė-

Popova, L. 

Laurinaitienė 

„Nykštukų“ grupė 
Paraiška Nr. SI-15, 

2021-02-05  

13 
2021-03-01 

–2021-05-31 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos 

sveikatinimo ir 

ekologinio tako 

kūrimas  

Lauko erdvė 

Ekologinio 

projekto vadovė 

L. Patkaukienė, 

direktoriaus 

pavaduotojos: A. 

Gedrimienė, J. 

Blaževičienė  

Bendruomenė  

14 
2021-03-01 

–2021-05-31 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos kalbos 

ugdymo projekto 

"Keliaujame kalbos 

takeliu" edukacinių-

Girulių biblioteka 
I. Mačiulaitienė, 

A. Gedrimienė  

Vyresniųjų grupių 

vaikai 
 

http://www.etwinning.net/
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pažintinių 

ekskursijų 

organizavimas - 

„Kur gyvena 

knygos?“  

15 
2021-03-01 

–2021-05-31 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos 

neformaliojo 

ugdymo mokytojos 

jogos valandėlė 

vaikams „Judėkime 

kitaip!“  

Tikslinama N. Medvedeva 
Darželio 

„Gintarėlis“ vaikai 
 

16 
2020-09-07 

–2021-05-31 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos 

įgyvendinama 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

socialinio - 

emocinio intelekto 

ugdymo programa 

"Kimochis", 

"Smalsučių" grupėje 

"Smalsučių" grupė 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja 

Ingrida Butkienė 

"Smalsučių" grupės 

vaikai 
 

17 
2020-09-01 

–2021-05-31 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos vaikų 

patyriminio ugdymo 

organizavimas 

lauko teritorijoje, 

grupėse, salėse ir 

ugdymo 

kabinetuose pagal 

paskirstymą  

Įstaigos grupių 

aikštelėse, 

gamtosauginėje 

erdvėje - darže, 

vabalų miestelyje, bei 

kitose erdvėse  

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo, 

neformaliojo, 

meninio ugdymo 

mokytojai 

Ikimokyklinukai ir 

priešmokyklinukai 
 

18 
2021-03-01 

–2021-05-30 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos ekologinio 

ugdymo projekto 

"Gamta - mūsų 

Gamtamokslinės 

erdvės: grupių 

palangės ir daržas 

Mokytojos: D. 

Krasnopiorova, L. 
Vaikai, pedagogai  
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namai" renginys 

kviečiantis grupes 

pasirūpinti daržu  

Patkaukienė, 

grupių mokytojos 

19 
2021-02-22 

–2021-05-30 

Visoms 

grupėms 

Klaipėdos apskrities 

vyriausiojo policijos 

komisariato 

bendruomenės 

pareigūnų saugaus 

eismo pamokėlės 

vaikams  

Įstaigos salės, ugdymo 

kabinetai, virtuali 

erdvė 

R. Gricanova, A. 

Gedrimienė, B. 

Šimkutė, A. 

Malyševa  

Vyresniųjų grupių 

vaikai 

Kai galės susitikti su 

pareigūnais kontaktiniu 

būdu 

20 
2021-05-26 

–2021-05-28 

Visoms 

grupėms 

"Boružėlių" ir 

"Pelėdžiukų" 

priešmokyklinių 

grupių 

atsisveikinimas ir 

išleistuvės 

„Pamojuokim 

švelniai rankele...“ 

Grupė, grupės 

aikštelė, meninio 

ugdymo kabinetas, 

Girulių miškas 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai, 

neformaliojo 

(papildomojo) 

ugdymo 

mokytojai, 

meninio ugdymo 

mokytoja 

"Boružėlių" ir 

"Pelėdžiukų" 

grupės vaikai 

 

21 
2021-05-03 

–2021-05-28 

Visoms 

grupėms 

Tėvams paruošti 

stendinę medžiagą 

„Mokome vaikus 

saugaus eismo 

taisyklių“  

Informacinė lenta, 

virtuali erdvė 
A. Malyševa    

22 2021-05-27 9:15 
Visoms 

grupėms 

Įstaigoje ugdomoji 

veikla vaikų 

socialinių, 

pažintinių, kalbinių, 

meninių gebėjimų 

ugdymas ir 

saviraiškos 

Ugdymo kabinetas 
Mokytoja Giedrė 

Urbikaitė-Popova 

"Meškučių" grupės 

vaikai 
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skatinimas 

kasdieninėje 

veikloje "Meškučių" 

grupėje tema "Mano 

šeima" 

23 2021-05-25 9:30 
Visoms 

grupėms 

Įstaigoje ugdomoji 

veikla pedagoginio 

poveikio priemonės 

lavinant vaikų 

spalvų pažinimo 

įgūdžius, ieškant 

naujų vaikų 

saviraiškos formų 

„Spalvų išdaigos“ 

Grupės aikštelė Vilma Vilkienė 

Priešmokyklinė 

"Boružėlių" grupės 

vaikai  

 

24 
2021-05-03 

–2021-05-21 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos šeimos 

dienos paminėjimas 

su ikimokyklinio 

amžiaus grupėmis 

„Rūpesčiu ir meile 

užauginti“ 

Grupės, muzikos salė, 

virtuali erdvė 
Grupių mokytojos Grupių vaikai  

25 2021-05-05 

"Varpelių" 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų foto 

nuotraukų paroda 

„AR MATAI? AR 

GIRDI? 

PAVASARIS 

ATEINA!“  

 

Alytaus „Vilties“ 

mokykla-darželis 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja 

Diana 

Krasnopiorova 

"Varpelių" gr. 

vaikai 
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26 2021-05-03 13:30 
Visoms 

grupėms 

Pedagogų 

susirinkimas 
Virtuali konferencija 

L. Vaitkienė, A. 

Gedrimienė, 

pedagogai 

Pedagoginė 

bendruomenė 

DARBOTVARKĖ: 

1. Pasidalinimas 

atvirosiomis 

ugdomosiomis 

veiklomis:  

1) Netradicinių 

metodinių priemonių 

pritaikymas ankstyvojo 

amžiaus vaikų meninių-

pažintinių-

komunikacinių 

gebėjimų ugdymuisi 

tems „Mano dantukai“ 

(veikla filmuojama) 

"Meškučių" grupė, 

mokytoja V. 

Reikertienė; 

2) Vaikų socialinių-

emocinių-pažintinių 

gebėjimų ugdymas(is) 

kasdieninėje veikloje 

„Skleidžiasi pirmi 

žiedai“ "Žuvyčių" 

grupėje, mokytoja R. 

Užpalienė. 

2. Einamieji klausimai 

 


