
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ NUMATOMA VEIKLA  2022 KOVO MĖNESĮ 

Eil. 

Nr. 
Data Vaikų grupė Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

1 
2021-11-03 

–2024-08-30 

Visoms 

grupėms 

Korupcijos prevencija 

įstaigoje: mokymai 

Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų 

tarnybos sukurtoje 

antikorupcinio švietimo e. 

mokymo platformoje 

https://emokymai.stt.lt/  

https://emokymai.stt.lt/  A. Gedrimienė Darbuotojai  

2 
2020-02-11 

–2024-02-01 

Visoms 

grupėms 

Klaipėdos lopšelio-

darželio „Giliukas“ 

sveikatos stiprinimo 

programa „Augu sveikas ir 

saugus“ 2020–2024 

metams  

Pagal poreikį A. Gedrimienė  

Grupių vaikai, 

pedagogai, 

bendruomenė 

Direktoriaus įsakymas 2020 m. 

vasario 11 d. Nr. V-10 "Dėl 

Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Giliukas“ sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo grupę" 

nariai: L. Vaitkienė, A. 

Gedrimienė, R. Jefimova, R. 

Žilinskienė, N. Medvedeva, I. 

Kasputytė, L. Patkaukienė I. 

Mačiulaitienė, A. Malyševa, V. 

Vilkienė, I. Butkienė, L. 

Laurinaitienė, V. Reikertienė 

3 
2022-01-10 

–2022-12-31 

"Varpelių" 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Integruojama socialinių 

emocinių įgūdžių ugdymo 

programa KIMOCHIS 

"Varpelių" gr. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytoja D. 

Krasnopiorova 

"Varpelių" gr. 

ugdytiniai, tėveliai 

Programos tikslas - išmokti 

valdyti ir išreikšti jausmus 

pozytiviu būdu. 

4 
2022-01-01 

–2022-12-31 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos tęstinio projekto 

"Judėkime kartu" 2022 m. 

numatyta veikla 

"Mobiliausia grupė" 

Klaipėdos lopštelio-

darželio "Giliukas" lauko 

teritorija bei miškas. 

R. Djakova 

N. Medvedeva, J. 

Kuvšinova, R. 

Djakova 

Prašome kiekvieną grupę 

dalintis nuotraukomis metų 

bėgyje (siųsti R. Djakovai su 

prierašu "Mobiliausia grupė"), 

bei į grupės arba asmeninį 

telefoną parsisiųsti programėlę 

"Map my Walk", kuri padės 

geriau sekti judėjimo rezultatus 

(nueitų atstumų dydį, stebėti 

https://emokymai.stt.lt/


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ NUMATOMA VEIKLA  2022 KOVO MĖNESĮ 

Eil. 

Nr. 
Data Vaikų grupė Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

nueitą trajektoriją žemėlapyje). 

5 
2022-01-01 

–2022-12-31 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos tęstinio projekto 

"Judėkime kartu" 2022 m. 

numatyta veikla 

"Sportuojame gamtoje" 

Klaipėdos lopštelio-

darželio "Giliukas" lauko 

teritorija bei miškas. 

R. Djakova 

N. Medvedeva, J. 

Kuvšinova, R. 

Djakova 

Prašome metų bėgyje dalintis 

akimirkomis, kaip sportuojate 

gamtoje (medžiagą siųsti R. 

Djakovai su prierašu 

"Sportuojame gamtoje"). 

6 
2022-02-01 

–2022-12-15 

Visoms 

grupėms 

Kviečiame dalyvauti 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centro skelbiamame 

projekte „Sveikata visus 

metus 2022“. 

Projekto tikslas – padėti 

vaikams įgyti bendrą 

sveikatos suvokimą, 

išsiugdyti sveikatai 

naudingus gebėjimus, 

įpročius bei nuostatas, 

atsakomybę už savo ir kitų 

sveikatą, paskatinti juos 

rinktis sveiką gyvenimo 

būdą. 

Projekto trukmė – 2022 m. 

sausio–gruodžio mėn. 

Vasario mėnesio iššūkis - 

"Sveikas vargšas 

turtingesnis už ligotą 

karalių" 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centro (toliau - LMNŠC) 

Sveikatos ir saugos 

ugdymo skyriaus 

svetainė: www.ssus.lt. 

A. Gedrimienė, 

pedagogai 

Ikimokyklinių 

ugdymo įstaigos 

komanda - 

„JŪROS VĖJO 

VAIKAI“ 

Pastaba. Įvykdytų iššūkių 

lauksime iki kovo 1 d. 

Neužmirškite įrašyti 

atstovaujamos įstaigos 

pavadinimą. 

Darbus ir pateiktis siųsti: Irena 

Pečiulienė, tel. (8 5) 2766775, 

el. paštas 

irena.peciuliene@lmnsc.lt. 

7 
2021-10-01 

–2022-08-31 

Visoms 

grupėms 

Nemokama nuotolinių 

mokymų programa 

„Patyčių prevencija ir 

intervencija“ 

Nuotoliniai mokymai 

vyksta prisijungus prie 

portalo reaguok.vma.lm.lt 

Pedagogai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Pedagogai ir švietimo pagalbos 

specialistai įvykdę nuotolinių 

mokymų kursą gauna Pedagogų 

kompetencijų tobulinimo ir 

plėtros centro pažymėjimą apie 

http://www.ssus.lt/
mailto:irena.peciuliene@lmnsc.lt
http://reaguok.vma.lm.lt/


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ NUMATOMA VEIKLA  2022 KOVO MĖNESĮ 

Eil. 

Nr. 
Data Vaikų grupė Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

įgytas kompetencijas. 

8 
2022-02-28 

–2022-05-31 

Visoms 

grupėms 

Pažintinio - meninio 

ugdymo projekto įstaigos 

ugdytinių kūrybinių darbų 

paroda ,,Miesto veidas 

keičiasi. Praeitis ir 

dabartis“. 

Klaipėdos m. l.-d. 

„Giliukas“ FB puslapyje, 

KPŠKC virtualioje 

erdvėje. 

Neformaliojo 

(papildomojo) 

ugdymo 

mokytoja A. 

Bartkuvienė. 

Įstaigos 

ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai. 

Paminint Klaipėdos m. įkūrimo 

770 m. metines.  

9 
2022-02-08 

–2022-05-31 

Visoms 

grupėms 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centro organizuojamas 

tęstinis saugaus eismo 

projektas „AUGU 

SAUGUS IR 

ATSAKINGAS“. Projekto 

tikslas – prisidėti prie 

saugesnės aplinkos 

kūrimo, ugdyti eismo 

dalyvių saugaus eismo 

kompetenciją. Komandos 

pavadinimas – „Klaipėdos 

l.-d. "Giliuko" 

prešmokyklinukai“ 

Virtuali erdvė - 

www.ssus.lt. 

I. Mačiulaitienė, 

L. Patkaukienė, 

V. Vilkienė, A. 

Gedrimienė 

"Boružėlių", 

"Pelėdžiukų" 

grupių 

priešmokyklinukai 

ir mokytojos 

Originaliausi darbai bus 

skelbiami tinklalapyje 

www.ssus.lt. 

Darbai (aprašymai, vaizdo 

medžiaga) siunčiami: 

Iki 10 MB – el. paštu 

irena.knisevskiene@lmnsc.lt, 

laiške nurodant savo 

kontaktinius duomenis, 

atstovaujamą komandą; 

Didesni nei 10 MB – 

naudojantis 

https://wetransfer.com/, 

nurodant adresatą - 

irena.knisevskiene@lmnsc.lt, 

savo el. paštą, tekstiniame lauke 

nurodant savo kontaktinius  

duomenis, o vaizdo įrašus – el. 

paštu 

vilius.dinstmanas@lmnsc.lt. 

10 
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  

http://www.ssus.lt/
http://www.ssus.lt/
mailto:irena.knisevskiene@lmnsc.lt
https://wetransfer.com/
mailto:irena.knisevskiene@lmnsc.lt
mailto:vilius.dinstmanas@lmnsc.lt
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Eil. 

Nr. 
Data Vaikų grupė Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

11 
2022-03-14 

–2022-05-20 

Visoms 

grupėms 

Minint Klaipėdos miesto 

įkūrimo 770 Jubiliejų 

pažintinio - meninio 

ugdymo projekto įstaigos 

ugdytinių kūrybinių darbų 

paroda „Klaipėdos 

simbolis- senovinis 

burlaivis Meridianas“ 

Klaipėdos l.-d. "Giliukas" 

FB puslapyje ir įstaigos 

foje. 

Neformaliojo 

(papildomojo) 

ugdymo 

mokytoja A. 

Bartkuvienė, 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytoja L. 

Laurinaitienė 

Įstaigos 

ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai. 

Klaipėda - jūrinis miestas. 

Vaikai susipažins su burinio 

laivo paskirtimi, konstrukcija ir 

proporcijomis. 

12 
2022-03-14 

–2022-04-30 

"Nykštukų" 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Trumpalaikis projektas 

"Mano tėvelis buvo 

kalvelis" 

"Nykštukų" grupė 

Giedrė Urbikaitė 

Popova, Laima 

Laurinaitienė, 

Birutė Šimkutė 

"Nykštukų" gr. 

bendruomenė  

13 
2022-02-28 

–2022-04-30 

Visoms 

grupėms 

Pažintinio - meninio 

ugdymo projekto įstaigos 

ugdytinių kūrybinių darbų 

virtuali paroda „Klaipėdos 

senamiestis buvo, yra ir 

bus‘. 

Klaipėdos l.-d. "Giliukas" 

FB puslapyje ir įstaigos 

foje. 

Neformaliojo 

(papildomojo) 

ugdymo 

mokytoja A. 

Bartkuvienė, 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytoja V. 

Vilkienė. 

Įstaigos 

ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai. 

Minint Klaipėdos miesto 

įkūrimo 770 Jubiliejų. 

14 
2022-02-15 

–2022-04-15 

Visoms 

grupėms 

Tarptautinis projektas - 

kūrybinių darbų paroda 

„Draugystė pynė. Mažųjų 

abėcėlė“  

Projekto „Draugystės 

pynė. Mažųjų abėcėlė“ 

kūrybiniai darbai bus 

eksponuojami Klaipėdos 

miesto pedagogų švietimo 

ir kultūros centre (Baltijos 

pr. 51), Klaipėdos 

Martyno Mažvydo 

progimnazijoje (Baltijos 

pr. 53), Klaipėdos 

Medeinės mokykloje 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytoja D. 

Krasnopiorova, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos I. 

Mačiulaitienė, L. 

Patkaukienė 

Grupių mokytojos, 

vaikai 

Skatinti ugdytinių 

bendradarbiavimą, saviraišką, 

kūrybiškumą, pagarbą vienas 

kitam, siekiant į bendrą veiklą 

įtraukti specialiųjų poreikių 

turinčius mokinius, vaikus, 

lavinti negalią turinčių mokinių 

smulkiąją motoriką; 

Vykdyti mokytojų gerosios 

patirties sklaidą, 

bendradarbiaujant su kitomis 



KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ NUMATOMA VEIKLA  2022 KOVO MĖNESĮ 

Eil. 

Nr. 
Data Vaikų grupė Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

(Panevėžio g. 2), taip pat 

šių įstaigų interneto 

svetainių bei socialinių 

tinklapių „Facebook“ 

paskyrose. 

šalies ugdymo įstaigomis bei 

lituanistinėmis mokyklomis iš 

įvairių Europos valstybių. 

15 
2022-03-07 

–2022-04-01 

"Šimtakojų" 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Trumpalaikis projektas 

''Raidžių pasaulyje'' 
Grupėje 

Jelena 

Kuvšinova, 

Anžela Malyševa 

''Šimtakojų'' grupės 

vaikai, mokytojos, 

tėvai 
 

16 
2022-03-04 

–2022-04-01 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos tęstinio projekto 

''Judėkime kartu'' 2022 m. 

numatyta veikla. Sveiki 

dantukai.  

Grupėse 

Visų grupių 

mokytojos, 

mokytoja Jelena 

Kuvšinova 

Nijolė Medvedeva, 

Renata Djakova, 

Jelena Kuvšinova 
 

17 
2022-03-14 

–2022-03-31 

"Varpelių" 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Piešiniai "Dainų dainelės" 

konkursui 
dainele@lrt.lt 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytoja D. 

Krasnopiorova 

"Varpelių" gr. 

Kitos grupės  

18 
2022-03-10 

–2022-03-31 

Visoms 

grupėms 

Kovo 11-ają - Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dieną minint 

pažintinio - meninio 

ugdymo projekto įstaigos 

ugdytinių kūrybinių darbų 

paroda ,,Sveikinu laisvą 

Lietuvą“. 

Klaipėdos l-d. "Giliukas" 

FB puslapyje ir įstaigos 

foje. 

Neformaliojo 

(papildomojo) 

ugdymo 

mokytoja A. 

Bartkuvienė, 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytoja M. 

Jablonskienė. 

Įstaigos 

ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai.  

Vaikai susipažins su Lietuvos 

istorija, šventinių atvirukų 

paskirtimi. 

19 
2022-03-07 

–2022-03-31 

"Varpelių" 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Respublikinis projektas 

„KIMOCHIS 

PASAKOJE“ (kovo 7- 31 

d.) - 

Kauno lopšelio-darželio 

„Pasaka“  

D. 

Krasnopiorova, 

M. Jablonskienė 

"Varpelių" gr. 

vaikai 

Kuriant pasaką Kimochis 

personažų dėka ugdyti vaikų 

emocinį intelektą, skatinti 

pozityvų elgesį, lavinti 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius, 

mailto:dainele@lrt.lt


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ NUMATOMA VEIKLA  2022 KOVO MĖNESĮ 

Eil. 

Nr. 
Data Vaikų grupė Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

kalbinius, meninius gebėjimus. 

20 
2022-03-01 

–2022-03-31 

Visoms 

grupėms 

Respublikinis 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų projektas 

"Močiutės linksmieji 

žodeliai. Pamario kraštas" 

Uždara Facebook grupė 

"Močiutės linksmieji 

žodeliai. Pamario kraštas" 

Neformaliojo 

ugdymo 

mokytoja Aurika 

Skardžiutė ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytoja Lina 

Patkaukienė 

Priešmokyklinė 

"Pelėdžiukų" grupė  

21 
2022-03-01 

–2022-03-31 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos vaikų piešinių 

parodos -„Mano Klaipėdai 

770 metų“  

Koridoriuje  

D. 

Krasnopiorova, 

G. Urbikaitė-

Popova,J. 

Kuvšinova, A. 

Mališeva 

Grupių vaikai 
 

22 
2022-03-01 

–2022-03-31 

Visoms 

grupėms 

Respublikinis 

„Sąmoningumo didinimo 

mėnuo be patyčių 2022“ - 

teminis mėnuo „Mūsų 

rankos ir žodžiai skirti ne 

patyčioms“  

Grupės, salės, ugdymo 

kabinetai 

L. Laurinaitienė, 

R. Užpalienė, 

grupių 

mokytojos 

Vaikai, pedagogai 
 

23 
2022-03-01 

–2022-03-31 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos ekologinio 

ugdymo projekto teminė 

savaitė -„Mano miestas - 

KLAIPĖDA“  

Grupės 

L. Patkaukienė, 

I. Mačiulaitienė, 

V. Vilkienė, R. 

Djakova 

Vaikai, pedagogai Tikslas - mokausi rūšiuoti 

24 
2022-01-17 

–2022-03-31 

Visoms 

grupėms 

Kalbos projekto 

"Keliaujame kalbos 

takeliu" organizuojama 

rubrika „Mūsų šnekoriai“.  

Vaikų pamąstymai apie 

gimtąjį miestą Klaipėdą. 

Skirta miesto 770 metų 

Vaikų mintys bus 

publikuojamos įstaigos 

internetiniame puslapyje. 

V. Žemgulė, V. 

Vilkienė ir 

grupių 

mokytojos 

Visų L.-d. 

"Giliuko" grupių 

vaikai, tėveliai, 

mokytojos ir 

socialiniai 

partneriai. 

Mokytojos ir tėveliai surenka ir 

užrašo pačias įdomiausias vaikų 

mintis, pasakymus apie mūsų 

miestą KLAIPĖDĄ.  

Mokytojos inicijuoja veiklas, 

kurių metu vaikai skatinami 

drąsiai reikšti savo mintis 



KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ NUMATOMA VEIKLA  2022 KOVO MĖNESĮ 

Eil. 

Nr. 
Data Vaikų grupė Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

jubiliejui paminėti. 

Dalyvauja visi darželio ir 

lopšelio grupių vaikai, 

socialiniai partneriai. 

nurodyta tema ir užrašo 

įdomiausias vaikų mintis 

25 
2022-01-13 

–2022-03-31 

Visoms 

grupėms 

Pažintinio - meninio 

ugdymo projekto įstaigos 

ugdytinių kūrybinių darbų 

paroda "Mūsų Lietuvos 

Laisvė užaugo", minint 

Sausio 13-osios įvykių 

metines 

Klaipėdos m. lopšelio 

darželio "Giliukas" FB 

puslapis 

Neformaliojo 

(papildomojo) 

ugdymo 

mokytoja Asta 

Bartkuvienė 

Įstaigos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai. 

 

26 
2022-01-01 

–2022-03-31 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos tęstinio projekto 

"Judėkime kartu" 2022 m. 

numatyta veikla "Juoko 

terapija draugui" 

Klaipėdos lopšelis-

darželis "Giliukas" 
R. Djakova 

N. Medvedeva, J. 

Kuvšinova, R. 

Djakova 

Prašome dalintis juokingais 

vaikų pasakymais, 

išsireiškimais, reakcijomis, 

šmaikštavimais, juoko įrašais ir 

kita šypseną keliančia medžiaga 

nuotraukų, vaizdo bei garso 

klipų ar teksto pavidale iki 2022 

m. kovo 28 d. (medžiagą siųsti 

R. Djakovai su prierašu "Juoko 

terapija") 

27 
2022-03-01 

–2022-03-30 

Visoms 

grupėms 

Nacionalinio projekto 

„Sveikata visus metus 

2022“ kovo mėnesio 

iššūkis: 

"Nepamesk galvos: saugus 

ir sveikas" (kaip elgtis 

įvairiose sveikatai 

pavojingose situacijose) 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centro (toliau - LMNŠC) 

Sveikatos ir saugos 

ugdymo skyriaus 

svetainė: www.ssus.lt. 

Pedagogai 
Vaikai, pedagogai, 

tėvai, bendruomenė 

Įrašykite atstovaujamos įstaigos 

pavadinimą: Klaipėdos lopšelio-

darželio "Giliukas" komanda - 

„JŪROS VĖJO VAIKAI“  

Darbus ir pateiktis siųsti iki 

balandžio 1 d.: Irena Pečiulienė, 

tel. (8 5) 2766775, el. paštas 

irena.peciuliene@lmnsc.lt. 

28 
2022-01-17 

–2022-03-28 

Visoms 

grupėms 

Tarptautinė virtuali 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų fotografijų paroda 

Socialinio tinklo 

Facebook uždara grupė 

,,Laiko žingsniu nuo 

Mėmelburgo iki 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytoja Lina 

Patkaukienė, 

Priešmokyklinė 

"Pelėdžiukų" grupė  

http://www.ssus.lt/
mailto:irena.peciuliene@lmnsc.lt
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Eil. 

Nr. 
Data Vaikų grupė Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

,,Laiko žingsniu nuo 

Mėmelburgo iki 

šiuolaikinės Klaipėdos 

šiuolaikinės Klaipėdos“ . ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytoja Ingrida 

Butkienė 

29 2022-03-22 13:30 
Visoms 

grupėms 

Pagal kvalifikacijos 

tobulinimo planą 2022 m.  

Kryptis: IUM 

bendruomenės narių 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo kokybė 

Paskaita „Pedagogų 

atsakomybės ir pareigos“ 

(2 akad. val.)  

Microsoft Teams virtuali 

erdvė 

Lektorius, 

teisininkas 

Romas Turonis 

Pedagogai 

Pedagogų registracija iki 2022 

m. kovo 21 d. semi+ 

Pedagogai ir darbuotojai 

paskaitoje turės galimybę 

paklausti. 

30 2022-03-22 

"Bitučių" 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

''Vandenėlis - mūsų 

draugas'' Atvira veikla. 
''Bitučių grupė'' 

mokytoja Jelena 

Kuvšinova 

''Bitučių'' grupės 

vaikai, mokytoja 

Jelena Kuvšinova 

Eksperimentai 

31 2022-03-15 13:30 
Visoms 

grupėms -T 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdis 
Zoom platforma A. Gedrimienė 

VGK, kvietiniai 

tėvai 

Darbotvarkė: 1. Dėl "Viščiukų" 

grupės ugdytinio specialiųjų 

poreikių įvertinimo nuo 13.30 

val. 

2. Dėl "Viščiukų" grupės 

ugdytinio specialiųjų poreikių 

įvertinimo nuo 13.45 val. 

3. Dėl "Bitučių" grupės 

ugdytinio specialiųjų poreikių 

įvertinimo nuo 14.00 val. 

32 2022-03-15 9:0 

"Viščiukų" 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Atvira pažintinė pilietinio 

ugdymo ugdomoji veikla 

įstaigoje "Aš mažas, bet aš 

dalis tavęs" (Suteikti 

galimybę patiems 

mažiausiems miesto 

gyventojams pažinti savo 

"Viščiukų" grupė 
Mokytoja I. 

Butkienė 
vaikai 

 



KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ NUMATOMA VEIKLA  2022 KOVO MĖNESĮ 

Eil. 

Nr. 
Data Vaikų grupė Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

miestą, jaustis tikrais 

miesto piliečiais) 

33 2022-03-10 10:00 
Visoms 

grupėms 

Kovo 11d. Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos 

paminėjimas, tema: „Tu 

pati gražiausia, mano 

Lietuva“ (individualiai 

grupėse) 

(atskirai kiekviena grupė 

pasipuoš savo grupės 

aikšteles trispalviais 

balionais ir greta mėlynu 

ir geltonu balionu, kaip 

palaikymo akcija Ukrainos 

vaikams , kurie išgyvena 

sunkų karo laikotarpį ) 

Įstaigos grupių aikštelės ( 

Skirs dainas, eilėraščius, 

žaidimus Lietuvai, savo 

gimtajai Klaipėdai) 

(foto sklaida, pateiksime 

l-d „Giliukas“ fcb 

tinklapyje) 

I. Butkienė, 

R.Užpalienė, 

muzikos 

mokytoja A. 

Skardžiūtė 

grupių mokytojos, 

vaikai, 

bendruomenė 
 

34 2022-03-10 10:0 
Visoms 

grupėms 

Klaipėdos l.-d. "Giliukas" 

ir Vitės progimnazijos 

"Pelėdžiukų" 

priešmokyklinių grupių 

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos Kovo 11 

d. paminėjimas - „Tu pati 

gražiausia, mano Lietuva“ 

naudojant IKT 

(interaktyvias lentas) 

Teletilto būdu Microsoft 

teams platforma 

A. Skardžiutė, L. 

Patkaukienė, A. 

Gedrimienė, I. 

Rebždienė 

Klaipėdos l.-d. 

„Giliukas“ 

„Pelėdžiukų“ 

grupės 

priešmokyklinukai 

ir Vitės 

progimnazijos 

„pelėdžiukų“ 

grupės 

priešmokyklinukai 

 

35 
2022-02-15 

–2022-03-10 

Visoms 

grupėms 

Pažintinio - meninio 

ugdymo projekto plakatų 

ir kūrybinių erdvinių 

darbų virtuali paroda 

„Minime nepriklausomos 

Klaipėdos l/d "Giliukas" 

FB puslapyje ir įstaigos 

foje. 

Neformaliojo 

(papildomojo) 

ugdymo 

mokytoja A. 

Bartkuvienė, 

Įstaigos 

ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai. 

Vasario 16-osios – Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. 



KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ NUMATOMA VEIKLA  2022 KOVO MĖNESĮ 

Eil. 

Nr. 
Data Vaikų grupė Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

Lietuvos Valstybės 

atkūrimą“. 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytoja J. 

Kuvšinova. 

36 2022-03-09 13:30 
Visoms 

grupėms -T 

Krizių valdymo komandos 

posėdis 
Virtualios konferencijos L. Vaitkienė 

A. Gedrimienė, J. 

Blaževičienė, L. 

Laurinaitienė, R. 

Užpalienė, I. 

Kasputytė, R. 

Jefimova 

Darbotvarkė: 1. Krizių 

valdymas 2021 m.: apžvalga. 2. 

Krizių valdymo plano peržiūra. 

3. Krizių komandos narių 

funkcijos. 

37 2022-03-09 
Visoms 

grupėms 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinė diena 

skirta vaikų kalbos 

aktyvinimo būdams 

„Vaikų kalbinių gebėjimų 

ugdymo svarba 

ikimokykliniame amžiuje“ 

PŠKC 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos: D. 

Krasnopiorova, 

R. Užpalienė, M. 

Jablonskienė 

  

38 2022-03-07 13:30 
Visoms 

grupėms -T 
Pedagogų susirinkimas  Virtuali konferencija Vadovai Pedagogai 

Darbotvarkė: 1. Vaiko gerovės 

komisijos 2021 m. ataskaita. 2. 

Pedagogų pasidalinimai. 3. 

Narių delegavimas į STEAM 

strategijos kūrimo darbo grupę. 

4. Pagalbos bendruomenei 

galimybės dėl karo Ukrainoje. 

5. Vaikų ir pedagogų vasaros 

atostogos. 6. Kovo 11-osios 

šventė įstaigoje 

39 
2022-02-28 

–2022-03-07 

Visoms 

grupėms 

Pilietinio ugdymo projekto 

"Gimtinės spalvos 

kvietimas : Jungiamės prie 

piilietinės akcijos "Vilties 

Šviturys", kuris 

simbolizuoja palaikymą 

socialinio tinklapio 

Facebook grupėje 

"Auklėtoja auklėtojai"ir 

fcb. l-d "Giliukas" 

tinklapyje 

I.Butkienė, A. 

Ilčenko, L. 

Patkaukienė, D. 

Krasnopiorova, 

R. Užpalienė 

Grupių mokytojos 

ir vaikai  



KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ NUMATOMA VEIKLA  2022 KOVO MĖNESĮ 

Eil. 

Nr. 
Data Vaikų grupė Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

Ukrainai, trumpu 

aprašymu ir nuotraukas su 

Vilties Švyturiu 

patalpiname į socialinio 

tinklapio Facebook 

grupėje"Auklėtoja 

auklėtojai". Įrašą pažymėti 

grotažyme 

#viltiesšviturysukrainai. 

40 
2022-02-17 

–2022-03-07 

Visoms 

grupėms 

Pažintinio - meninio 

ugdymo projekto 

kūrybinės dirbtuvės ir 

įstaigos ugdytinių 

kūrybinių darbų paroda 

„Kaukių linksmybės“.  

Klaipėdos l/d "Giliukas" 

lauko erdvėse ir FB 

puslapyje. 

Neformaliojo 

(papildomojo) 

ugdymo 

mokytoja A. 

Bartkuvienė, 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytoja Vigita 

Reikertienė - 

Žemgulė. 

Įstaigos 

ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai. 

"Smalsučių" grupės 

ugdytinių tėveliai. 

Užgavėnės – lietuvių tautos 

tradicija. Teigiamos ir 

neigiamos nuotaikos išraiškų 

kaukėje įgyvendinimas. 

41 
2022-02-08 

–2022-03-07 

Visoms 

grupėms 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centro organizuojamo 

tęstinio saugaus eismo 

projekto „Augu saugus ir 

atsakingas“ vasario 

mėnesio užduotis: 

"Saugi elgsena traukinių 

eismo aplinkoje" 

(geležinkelio stotyje, 

traukinyje, geležinkelio 

pervažoje) 

Originaliausi darbai bus 

skelbiami tinklalapyje 

www.ssus.lt. 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Priešmokyklinių 

grupių vaikai, 

mokytojai 

Darbai (aprašymai, vaizdo 

medžiaga) siunčiami: 

Iki 10 MB – el. paštu 

irena.knisevskiene@lmnsc.lt, 

laiške nurodant savo 

kontaktinius duomenis, 

atstovaujamą komandą; 

Didesni nei 10 MB – 

naudojantis 

https://wetransfer.com/, 

nurodant adresatą - 

irena.knisevskiene@lmnsc.lt, 

savo el. paštą, tekstiniame lauke 

nurodant savo kontaktinius 

http://www.ssus.lt/
mailto:irena.knisevskiene@lmnsc.lt
https://wetransfer.com/
mailto:irena.knisevskiene@lmnsc.lt


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ NUMATOMA VEIKLA  2022 KOVO MĖNESĮ 

Eil. 

Nr. 
Data Vaikų grupė Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

duomenis, o vaizdo įrašus – el. 

paštu 

vilius.dinstmanas@lmnsc.lt. 

42 2022-03-04 9:00 
Visoms 

grupėms 
Ekskursija į traukinių stotį Girulių traukinių stotis 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytoja Lina 

Patkaukienė ir 

logopedė Ingrida 

Kasputytė 

Priešmokyklinė 

"Pelėdžiukų" grupė  

43 
2022-03-01 

–2022-03-04 

Visoms 

grupėms 

"Žuvyčių" grupės 

Užgavėnių kaukių paroda  

"Žuvyčių" grupės lauko 

aikštelė 

"Žuvyčių" 

grupės 

mokytojos 

R.Užpalienė, 

M.Jablonskienė, 

B.Šimkutė 

"Žuvyčių" grupės 

ugdytiniai  

44 
2022-02-21 

–2022-03-04 

"Nykštukų" 

ikimokyklinio 

ugdymo 

grupė, 

"Smalsučių" 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Sveikatingumo valandėlė: 

deguonies kokteiliai  
Relaksacijos kabinetas R. Žilinskienė 

Minėtų grupių 

vaikai ir 

darbuotojai 

Laikomasi grupių izoliacijos 

principo, po kiekvienos grupės 

patalpos išvėdinamos ir 

išvalomos 

45 2022-03-02 13:40 
Visoms 

grupėms -T 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdis 
Ugdymo kabinetas VGK  

VGK, kviestiniai 

pedagogai 

Darbotvarkė: 1. Dėl atvejo 

analizės "Bitučių" grupėje 

46 2022-03-02 13:30 
Visoms 

grupėms -T 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdis  

Ugdymo kabinete, 

kontaktiniu būdu. 
A. Gedrimienė 

VGK nariai, 

kviestiniai tėvai 

Darbotvarkė: 1. Dėl ugdytinio 

atvejų analizės.  

47 2022-03-01 10:00 
Visoms 

grupėms 

Užgavėnių šventė „Žiema, 

žiema, bėk iš kiemo“ 

Grupėse ir lauko 

aikštelėje prie estrados 

Švenčių 

organizavimo 

grupė, grupių 

mokytojos, 

lašininis - I. 

Kasputytė, 

Vaikai, pedagogai, 

bendruomenė 

Lašininio ir Kanapinio kova 

Morės akivaizdoje 

mailto:vilius.dinstmanas@lmnsc.lt


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ NUMATOMA VEIKLA  2022 KOVO MĖNESĮ 

Eil. 

Nr. 
Data Vaikų grupė Veikla Vieta Atsakingi Dalyviai Kita 

Kanapinis J. 

Kuvšinova 

48 
2021-04-01 

–2021-05-07 

Visoms 

grupėms 

Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų smulkiosios 

motorikos lavinimo 

priemonių iš antrinių 

žaliavų paroda "Panaudok 

vėl, priemonę turėk" 

Šiaulių lopšelis-darželis 

"Bitė"  

R. Djakova 

Pažymos Nr. 2021-

05-07 Nr. V15-73 

(2.3.) 

 

49 
2021-04-01 

–2021-05-07 

Visoms 

grupėms 

Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų smulkiosios 

motorikos lavinimo 

priemonių iš antrinių 

žaliavų paroda "Panaudok 

vėl, priemonę turėk" 

Šiaulių lopšelis-darželis 

"Bitė"  

R. Djakova 

Pažymos Nr. 2021-

05-07 Nr. V15-73 

(2.3.) 

 

 


