
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ NUMATOMA VEIKLA  2021 BIRŽELIO MĖNESĮ 

 Data Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

1 
2021-02-08 

–2022-05-31 

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 

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 

Respublikinis projektas „Mes 

rūšiuojame“  
Grupėse  L. Patkaukienė, pedagogai Vaikai  

4 
2021-01-04 

–2021-12-22 

Įstaigoje vykdoma iniciatyva 

„Aktyviai, draugiškai, sveikai“: 

„Judėjimo galia“; „Klimatas ir 

sveikata“; „Miego galia“; „Būk 

saugus kelyje“; „Tylos galia“; 

„Vaisių ir daržovių nauda 

sveikatai“  

Įstaigos grupės, salės, kiemas 

Neformaliojo (papildomo) 

ugdymo mokytojos, kt. 

mokytojos  

Grupių vaikai, 

mokytojos, tėvai 
 

5 
2021-01-04 

–2021-12-20 

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 

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 

Trumpalaikis projektas "Pasaka 

realybėje - ar moliūgas gali virsti 

karieta?" 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Vigita 

Reikertienė 

"Meškučių" grupės 

vaikai ir tėveliai. 
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8 
2021-03-01 

–2021-09-01 
Projektas "Pasakų lobynas" "Varpelių" gr. 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Diana 

Krasnopiorova 

"Varpelių" gr. 

pedagogai, tėvai ir 

ugdytiniai 

 

9 
2021-01-11 

–2021-06-30 

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 

 

10 
2021-01-05 

–2021-06-30 

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 2021-06-23 9:00 
Įstaigoje organizuojama Rasos 

šventė „Joninių vainikai“ 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

grupėse ir grupių aikštelėse 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, neformaliojo 

(papildomojo) ugdymo 

mokytojai, meninio 

ugdymo mokytoja 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus grupių vaikai 

Šventės 

organizavimui 

idėjas teikti 2021 

m. birželio 21 d. 

pedagogų 

susirinkimui 

12 2021-06-22 9:15 

Įstaigoje atvira ugdomoji veikla 

vaikų gamtos pažinimui 

pritaikytos socialinės aplinkos 

kūrimas lauke "Daržo gėrybės“ 

"Meškučių" grupės aikštelėje Mokytoja B. Šimkutė 
"Meškučių" grupės 

vaikai 
 

13 2021-06-21 13.30 Pedagogų susirinkimas 
Įstaigos kieme, prie Kneipo 

tako 
A. Gedrimienė Pedagogai 

Darbotvarkė:  

1.  Įstaigoje 

organizuojama Rasos 

šventė „Joninių vainikai“ 

(pedagogų teikiami 

pasiūlymai šventės 

organizavimui). 

2 Einamieji klausimai 
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14 2021-06-17 9:30 

Sveikatingumo žygis iki Girulių 

paplūdimio su "Pelėdžiukų" 

grupės vaikais 

Girulių paplūdimys, miškas 

Neformaliojo ugdymo 

mokytoja N. Medvedeva, 

mokytoja M. Jablonskienė  

"Pelėdžiukų" grupės 

ugdytiniai ir 

personalas 

 

15 2021-06-15 10:0 
Sveikatingumo žygis prie jūros 

su "Smalsučių" grupe 
Girulių miškas, paplūdimys 

Neformaliojo (kūno 

kultūros) mokytoja N. 

Medvedeva, mokytoja A. 

Stancelienė 

"Smalsučių" grupės 

ugdytiniai ir 

personalas 

 

16 
2021-03-01 

–2021-06-15 

Sveika mokykla. Antrojo 

ketvirčio tema – „Vakcinacija – 

geriausias būdas įveikti 

epidemijas ir pandemijas“ 

Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centro svetainės 

Sveikatą stiprinančių mokyklų 

puslapio skiltyje „Geroji 

patirtis“ 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos Lina 

Patkaukienė, Ineta 

Mačiulaitienė, Vilma 

Vilkienė 

Priešmokyklinės 

"Pelėdžiukų" ir 

"Boružėlių" grupės 

 

17 
2021-05-03 

–2021-06-14 

Vaikų ir tėvų kūrybos dirbtuvės, 

šeimos dienai paminėti 

„Draugystės žiedelių pievelė“  

Virtuali erdvė 
Mokytojos; I. Butkienė, R. 

Užpalienė, V. Vilkienė 

Grupių vaikai ir 

šeimos 
 

18 2021-06-11 9:30 
Ekologinio Kneipo takelio 

atidarymas 

Klaipėdos lopšelio - darželio 

"Giliukas" teritorija 

Lina Patkaukienė, Diana 

Krasnopiorova, Nijolė 

Medvedeva, Aurika 

Skardžiutė 

Klaipėdos lopšelio - 

darželio "Giliukas" 

bendruomenė 

 

19 
2021-06-01 

–2021-06-02 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

paminėti dalyvavimas VšĮ 

„Vaikų gildija" inicijuotoje 

akcijoje „Vaikų gildijos žiedai". 

Savo kūrybiškai sukurtomis 

popierinėmis gėlėmis vaikai 

papuošė įstaigos gėlyną. 

Įstaigos lauko erdvė. 

Klaipėdos l-d "Giliukas" ir 

VšĮ "Vaikų gildija" Facebook 

paskyra. 

Neformaliojo ( 

papildomojo) ugdymo 

mokytoja Asta Bartkuvienė, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja ineta 

Mačiulaitienė. 

"Boružėlių" gupės 

ugdytiniai, atsakingos 

mokytojos. 

2021-06-02 

Paraiška Nr. SI-53 

20 2021-06-01 

Akcija "Vaikų gildijos žiedai " 

minint "Tarptautinę Vaikų 

gynimo dieną". 

"Vaikų gildijos" facebook 

paskyra 

Ikimokyklinio ugdyymo 

mokytojos: D. 

Krasnopiorova, M. 

Jablonskienė 

"Varpelių" gr. vaikai 

ir tėveliai 
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21 2021-06-01 
Paminėkime Tarptautinę vaikų 

gynimo dieną išmoningai!  

Įstaigos salės, grupės ugdymo 

kabinetai, grupių lauko 

aikštelės, teritorija 

Pedagogai Vaikai  

22 
2021-02-05 

–2021-06-01 

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  

 

PEDAGOGINĖS STEBĖSENOS PLANAS 

1. Data Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

2. Kovas -rugsėjis 

Gamtos kampelių gamtamokslinėse erdvėse 

funkcionalumas, vaikų užimtumas: „Žalioji 

palangė“, „Sėju pupą, ridikėlį į 

daržiuką prieskonėlių“ 

Grupėse, stebėjimo 

ir  eksperimentavimo 

kabinete, gamtosauginėse 

erdvės: palangė, daržas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 
    

3. Sausis-gruodis 

Metodinių priemonių naudojimo savaitės: 

(šviesos dėžučių ir priedų, interaktyvių 

grindų, interaktyvių lentų, robotukų-bitučių ir 

kt.) funkcionalus naudojimas vaikų ugdymo 

procese 

Grupėse, salėse, ugdymo 

kabinetuose 

Direktorius, 
direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

    

4. 
Birželio 14- 22 

d. 
Metiniai pokalbiai su pedagogais pagal 

susitartą grafiką 
        

5. 
Birželio 22 d., 

9.15 val. 

Atvira ugdomoji veikla vaikų gamtos 

pažinimui pritaikytos socialinės aplinkos 

kūrimas lauke "Daržo gėrybės“ 
„Meškučių“ grupės aikštelė 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytoja  

B. Šimkutė 

  

Veiklos data ir laikas ne vėliau kaip 

prieš 3 d.d. 

skelbiama mūsųdarželis.lt „Numatomos 

veiklos 
 

 

http://www.etwinning.net/

