
                                                       
   

 

                                           KĖDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PURIENA“ 

DARBO PLANAS 

2022 M. LAPKRIČIO MĖN. 
 

I. RENGINIAI 

 

Data  Laikas  Vieta  Renginio pavadinimas Atsakingas  

4 d.  13 val. 

(pedagogai) 

14 val. 

(personalas) 

Salė  Projektas „Psichologinis atsparumas ir 

ugdymas stiprinant bendruomenę: nuo 

atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“. 

Kūrybinės dirbtuvės lopšelio-darželio 

„Puriena“ darbuotojams. Lektorė E. 

Venslovienė, Kėdainių dailės mokyklos 

mokytoja (finansuojama Kėdainių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšomis).  

Z. Dzidzinavičienė 

4 d. 9.30 val. Salė Duonutės šventė. G. Brazinskienė 

R. Vigelienė 

9 d.  13.30 val. Salė  Metodinė valanda – gerosios patirties 

sklaida. Paskaita „Skaitmeninių įrankių 

panaudojimas ugdymo procese“. Lektorė – 

mokytoja R. Venslovienė. Metodinių 

priemonių: „Raidės“ (R. Venslovienė), 

„Žaidžiu ir skaičiuoju“ (G. Žiužnienė), 

„Priemonė skaičiavimui“ (A. 

Mikolajūnienė) pristatymas. Visuminio 

įsivertinimo rezultatų apristatymas (L. 

Rušienė). 

N. Satkauskienė 

11 d. 10 val. „Atžalyno“ 

gimnazija 

Konferencija „Ekologinis ugdymas 

Kėdainių rajono švietimo įstaigose“ 

(bendradarbiaujant kartu su „Atžalyno“ 

gimnazijos ekologų komanda). 

N. Satkauskienė 

14–15 d.  13 val.  Salė Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojo vaidmuo, ugdant 

skirtingų ugdymosi poreikių turinčius 

vaikus“ modulis  Kėdainių l/d „Puriena“ 

mokytojams: „Raidos ypatumai 

ikimokykliniame amžiuje: prieraišumo 

svarba, kognityvinių procesų raida, emocinė 

raiška, elgesio bei adaptacijos sunkumai“. 

Lektorė – Arūnė Jakutienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos psichologė. 

A. Nesterovienė 

15 d. 9 val. Direktorės 

kab. 

Direkcinis pasitarimas „Dėl pasiruošimo 

Kalėdinėms šventėms bei grupių, lauko 

teritorijos papuošimo“. 

A. Nesterovienė 



 

II. 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 

15 d.  17.20 val. Bendruo-

menės 

kambarys 

Tėvų komiteto posėdis: 

1. 1. Dėl 1,2 % paramos lėšų panaudojimo. 

2. 2. Tėvų apklausos rezultatų pristatymas, 

analizė. 

3. Dėl idėjų generavimo lopšelio-darželio 

kalėdiniam pasipuošimui. 

A. Varkulienė 

18, 25 d. 13 val. Salė Mokymai lopšelio-darželio „Puriena“ 

bendruomenės nariams psichinės / emocinės 

sveikatos gerinimui: „Streso ir perdegimo 

sindromo atpažinimas ir įveikos  būdai (II ir 

III dalis)“. Lektoriai: Vilma Judenienė, 

psichologė; Deividas Judenis, labdaros ir 

paramos fondas „Tavo svajonė“ 

(finansuojama Kėdainių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšomis).  

A. Nesterovienė 

16 d. 9 val. Grupės Tolerancijos dienos paminėjimas. 

„Tolerancijos namas“. 

R. Činikienė 

14–25 d.   Europos atliekų mažinimo savaitė. Teminė 

kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų paroda.  

N. Satkauskienė 

E. Rajunčienė 

23 d. 17.15 val.  Salė  Paskaita „Pelėdžiukų“  ir „Ąžuoliukų“ 

grupių tėveliams „Tėvų įtaka vaikų kalbos 

raidai“. 

M. Unikaitė 

M. Mockienė 

7,14 d.  9 val. Grupės  Pokalbiai su ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikais 

„Taisyklingas dantų valymas“. 

K. Orechovaitė 

21,28 d. 9 val. Grupės  Pokalbiai su ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikais „Mano 

higiena“. 

K. Orechovaitė 

Nuo 29 d.  16 val. Salė  Kalėdiniai skaitiniai. Advento pradžia. R.Vigelienė 

G. Brazinskienė 

30 d. 16 val. Kiemas Šešėlių teatras „Pasaka apie žibintą“ 

mikrorajono vaikams.  Pramoga  „Žibintų 

šventė – džiugus Kalėdų laukimas“. 

N. Satkauskienė,  

E. Rajunčienė 

2 kartus 

per 

mėnesį 

14 val.  Salė  „Mąstymo įpročių“ diegimo veiklų 

aptarimas. 

G. Stundžienė 

R. Činikienė 

2 kartus 

per 

savaitę 

17 val. 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 

Data  Laikas  Vieta  Renginio pavadinimas Atsakingas  

Visą mėn.  Pagal 

sudarytą 

grafiką 

Sporto salė, 

lauko aikštelės 

Fizinio aktyvumo pratybos: tinklinio 

ir badmintono žaidimai. 

Mokytojos 



 

 

III. ORGANIZACINIAI DARBAI 

 

Administraciniai  susirinkimai (kiekvieną pirmadienį 11 val., atsakinga direktorė A. Nesterovienė). 

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

ugdymui  Z. Dzidzinavičienė). 

Metinė inventorizacija (lapkričio 9–23 d., atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui  Z. 

Dzidzinavičienė). 

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

dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, N. Satkauskienė). 

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

dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, N. Satkauskienė). 

Dalyvavimas Lietuvos žaliųjų judėjimo (LŽJ) tarptautinėje gamtosauginių mokyklų programoje. 

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

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

ugdymo programą,  R. Vigelienė). 

Stendiniai pranešimai „Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos 

klausimai“,  „Sveika mityba ir nutukimo prevencija“ (atsakinga visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti 

sveikatos priežiūrą mokykloje K. Orechovaitė). 

 

IV. STEBĖSENA 

 
Mokytojos A. Mikolajūnienės veiklų priežiūra (rengimasis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai) 

(atsakingos: direktorė A. Nesterovienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Z. Dzidzinavičienė). 

Sporto projekto „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą(si)“ veiklų priežiūra (atsakinga direktorės 

pavaduotoja ugdymui Z. Dzidzinavičienė). 

Popietinio darbo organizavimas grupėse (atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui Z. 

Dzidzinavičienė). 

 

 INFORMACIJA 

 

14–25 d. – darbelių iš antrinių žaliavų paroda, skirta Europos atliekų mažinimo savaitei (mokytojos N. 

Satkauskienė, E. Rajunčienė). 

 

Atviros veiklos:  

9 d. 10.15 val. „Spalvota muzikos gama“ (meninio ugdymo (muzika) mokytoja G. Brazinskienė). 
16 d. 9 val. „Raidės, skaičiai – mano draugai“ (mokytoja metodininkė R. Vigelienė). 

22 d. 9 val. „Linksmoji mokyklėlė“ (vyresnioji mokytoja V. Jasenkaitė).  

 

        

 

 

  Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                                                    Zita Dzidzinavičienė  

  
__________________________________ 

 


