
                                                           
               

  

                                           KĖDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PURIENA“ 

DARBO PLANAS 

2022 M. SPALIO MĖN. 

 

SU MOKYTOJO DIENA! 
                                    SU MOKYTOJO DIENA!SSSS 

I. RENGINIAI 

 

Data  Laikas  Vieta  Renginio pavadinimas Atsakingas  

7 d. 13. 30 val. Zoom 

platforma 

Paskaita lopšelio-darželio 

„Puriena“ mokytojams 

„Pasirengimas „Mąstymo 

mokyklos“ akreditacijai“. 

Lektorė: Giedrė Lečickienė,  

UAB Thinking 

Organisations vadovė  (pagal 

projektą Nr. 2020-1-LT01-

KA101-077615 „Ankstyvojo 

mąstymo mokykla – 

mokymasis mokyti kitaip“). 

A. Nesterovienė 

3,17 d. 9 val. Grupės Pamokėlė „Mūsų emocijos“. K. Orechovaitė 

10 d. 13val. Salė  Mokymai lopšelio-darželio 

„Puriena“ bendruomenės 

nariams psichinės / emocinės 

sveikatos gerinimui: „Streso 

ir perdegimo sindromo 

atpažinimas ir įveikos  būdai 

(I dalis)“. Lektoriai: Vilma 

Judenienė, psichologė; 

Deividas Judenis, Labdaros 

ir paramos fondas „Tavo 

svajonė“ (finansuojama 

Kėdainių rajono 

savivaldybės administracijos 

visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios 

programos lėšomis).  

A. Nesterovienė 

Z. Dzidzinavičienė 

13 d.  13.30 val. Salė Metodinė valanda – gerosios 

patirties sklaida. Vizito į 

Graikiją pagal projektą Nr. 

A. Nesterovienė 

R. Činikienė 



2020-1-LT01-KA101-

077615 „Ankstyvojo 

mąstymo mokykla – 

mokymasis mokyti kitaip“ 

pristatymas. 

19 d. 13 val. 

 

Salė  Mokymai Kėdainių r. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų pedagogams 

„Mąstymo įpročių“ ugdymo 

metodo taikymas Kėdainių 

lopšelyje-darželyje 

„Puriena“ II d. Lektorė – 

mokytoja metodininkė Greta 

Stundžienė (remiama 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi programos). 

Z. Dzidzinavičienė 

10, 24 d. 9 val. Grupės  Pamokėlė „Sveika mityba“. K. Orechovaitė 

27 d. 13.30 val. Salė  Metodinė valanda – gerosios 

patirties sklaida: 

informacijos iš seminarų 

perteikimas, lankstinuko 

„Gamtos menas vaikų 

ugdyme“ (E. Rajunčienė) 

pristatymas. Metodinių 

priemonių: „Mokausi pažinti 

spalvas“ (G. Stundžienė), 

„Skaitmeninė priemonė 

prielinksnių vartojimui (M. 

Unikaitė), „Linksmosios 

geometrinės figūros“ (G. 

Žiužnienė), „Muzikos 

instrumentai kortelėse“ (G. 

Brazinskienė) pristatymas, 

aprobavimas. 

N. Satkauskienė 

24–28 d.   Klimato savaitės renginiai 

(pagal atskirą planą) 

N. Satkauskienė 

Tikslinama  10.30 val. Kiemas  Susitikimas su miškininku. N. Satkauskienė 

3–31 d. 17.30 val. Sporto salė Projektas „Psichologinis 

atsparumas ir ugdymas 

stiprinant bendruomenę: nuo 

atidumo sau iki pasirūpinimo 

kitais“. Mankštos lopšelio-

darželio „Puriena“ 

darbuotojams (finansuojama 

Kėdainių rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 

lėšomis).  

A. Nesterovienė 



 

 

PROJEKTO „SVEIKATA – RAKTAS Į SĖKMINGĄ UGDYMĄ(SI)“ VEIKLOS 

Projektas Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0051 bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo 

lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos 

fondas 

 

II. ORGANIZACINIAI DARBAI 

 

Administraciniai susirinkimai (kiekvieną pirmadienį 9 val., atsakinga direktorė A. 

Nesterovienė). 

Pasitarimai pedagogams (pirmą mėn. pirmadienį 14 val., atsakinga direktorės pavaduotoja 

ugdymui  Z. Dzidzinavičienė). 

Rekomendacijų tėvams rengimas (vyresnioji logopedė M. Unikaitė). 

Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų 

metodinių priemonių kūrimo projekte „Stalo žaidimai“ (vyresnioji logopedė M. Unikaitė). 

Akcija „Gražiname „Purienos“ aplinką“. Rudeninė talka. Lapų labirintas (spalio mėn., 

atsakingi: ūkvedė R. Kalvaitienė, gamtosauginis komitetas).  

Dalyvavimas respublikiniame projekte ,,Kamštelių vajus 2022!“ (mokytoja metodininkė, 

dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, N. Satkauskienė). 

Dalyvavimas respublikiniame projekte „Mes rūšiuojam 2022!“ (mokytoja metodininkė, 

dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, N. Satkauskienė). 

Dalyvavimas Lietuvos žaliųjų judėjimo (LŽJ) tarptautinėje gamtosauginių mokyklų 

programoje (lopšelio-darželio bendruomenė). 

Dalyvavimas tarptautinėje programoje „Zipio draugai“ (mokytoja metodininkė, dirbanti 

pagal ikimokyklinio ugdymo programą, L. Rušienė, mokytoja metodininkė, dirbanti pagal 

priešmokyklinio  ugdymo programą,  R. Vigelienė). 

Prevencinės programos „Kimochi“ vykdymas (ikimokyklinio ugdymo grupių mokytojos).  

Stendinių pranešimų „Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų 

prevencijos klausimai“ ir „Psichikos sveikata“ parengimas (visuomenės sveikatos specialistė, 

vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje K. Orechovaitė). 

31 d. 

 

13–15 val. Bendruo-

menės 

kambarys 

Paskaita bendruomenei 

„Lyderystė. Tolerantiškas 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas“. 

Lektorius - Deividas Judenis, 

Labdaros ir paramos fondas 

„Tavo svajonė“  (remiama 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi programos). 

A. Nesterovienė 

Data  Laikas  Vieta  Renginio pavadinimas Atsakingas  

Visą mėn.  Pagal 

sudarytą 

grafiką 

Sporto salė, 

lauko 

aikštelės 

Fizinio aktyvumo pratybos: 

tinklinio ir badmintono žaidimai. 

Mokytojos 

13 d. 10.30 val. Sporto 

aikštynas 

Fizinio aktyvumo pratybos: 

„Futboliuko“ turnyras. 

A. Mikolajūnienė 



Projekto „Draugaukime su raidėmis ir skaičiais interaktyvioje lentoje“ vykdymas (mokytoja 

metodininkė R. Vigelienė). 

Projekto „Kai sveikas maistas – nereikalingas ir vaistas“ vykdymas (vyresniosios mokytojos 

M. Mockienė ir V. Budzilienė). 

Akcija (šiltuoju metų laiku) „Mankštų karuselė“ (sveikatingumo grupė). 

Pasaulinės gyvūnų dienos minėjimas. Gerumo akcija „Mums rūpi gyvūnai“ (spalio 3–14 d., 

mokytoja metodininkė N. Satkauskienė). 

 

III. STEBĖSENA 

„Mąstymo mokyklų“ elementų taikymas ugdymo procese (atsakingi: direktorė A. 

Nesterovienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Z. Dzidzinavičienė).  

Projekto „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą(si)“ veiklų stebėjimas (direktorės 

pavaduotoja ugdymui Z. Dzidzinavičienė).  

Vyresniosios mokytojos A. Mikolajūnienės veiklos priežiūra (rengimasis aukštesnei 

kvalifikacinei kategorijai) (atsakingi: direktorė A. Nesterovienė, direktorės pavaduotoja ugdymui 

Dzidzinavičienė). 

Atvirų veiklų stebėjimas, refleksija (atsakingi: direktorė A. Nesterovienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui Z. Dzidzinavičienė).  

 

IV. INFORMACIJA 

Atviros veiklos: 

12 d. 10.15 val. „Spalvota muzikos gama“ (meninio ugdymo (muzika) mokytoja G. 

Brazinskienė). 

13 d. 9.30 val. „Mokomės gamtoje“ (mokytoja metodininkė N. Satkauskienė, „Nykštukų“ 

gr.). 

25 d. 9 val. „Daržovių karalystė“ (mokytoja metodininkė L. Rušienė, „Pelėdžiukų“ gr.).  

28 d. 9 val. „Rudenėlis atkeliavo ir linksmybės prasidėjo“ (mokytoja L. Rašimienė, 

„Ąžuoliukų“ gr.);  

Parodos:  

Nuo 10 d.  paroda „Sveiko maisto mugė“ (vyresnioji mokytoja A. Mikolajūnienė). 

Nuo 24 d. kūrybinių darbų paroda „Helovinas – moliūgų fiesta“ (vyresnioji mokytoja R. 

Dirmantienė).    

Iki 15 d.  paroda – konkursas „Mylimo gyvūno portretas“ (mokytoja metodininkė N. 

Satkauskienė). 

    

 

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui                                                           Zita Dzidzinavičienė 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


