
                                                
 

                                                                                          

                                           KĖDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PURIENA“ 

DARBO PLANAS 
2023 m. vasario mėnuo 

(Lietuva. Šventės ir tradicijos) 

 

I. RENGINIAI 

 

Data  Laikas  Vieta  Renginio pavadinimas Atsakingas  

9 d. 10 val.  Akcija „Padėkime miško gyventojams 

baltuoju metų laiku“ (bendradarbiaujant 

kartu su  „Atžalyno“ gimnazijos ekologų 

komanda ir Kėdainių miškų urėdijos 

atstovais). Išvyka į Labūnavos 

girininkiją.    

N. Satkauskienė 

6 d. 9 val. Logopedės 

kabinetas 

Mokymai „Darbas su išmaniąja lenta“. Z. Dzidzinavičienė 

7,14 d. 9 val. Grupės Pokalbis – praktinis užsiėmimas 

„Asmens higiena“. 

K. Bartašiūtė 

13 d. 14 val. Bendruom. 

kambarys 

Metodinis susirinkimas „Dėl ugdomųjų 

veiklų įtakos ugdant aktyvų, smalsų, 

motyvuotą vaiką“. 

E. Rajunčienė,  

N. Satkauskienė 

 

 

 

6–14 d. 

15 d.  

 

 

 val. 

 val.  

 

 

Salė  

Salė 

Vasario 16-osios minėjimas:  

Akcija „Laiškai Gediminui“. 

Šventė „Lietuva – tai aš ir tu“ (lietuvių 

liaudies šokių pynė). 

G. Brazinskienė 

G. Žiužnienė 

21 d. 10.30 val. Kiemas Užgavėnių šventė „Oi, žiemužę 

išvarysim!“. 

Etnokultūros 

komanda 

22 d. 14 val. Bendruom. 

kambarys 

Metodinė valanda – gerosios patirties 

sklaida:   informacinio lankstinukų  

„Apie klimato kaitą vaikams“ (G. 

Stundžienė), „Švarūs dantukai – sveiki 

dantukai“ (M. Mockienė) ir metodinių 

priemonių „Linksmosios teatro figūrėles“ 

(R. Dirmantienė), „Lipinu ir mokausi“ 

(L. Bartuševičienė), „Emociukai“ (L. 

Rašimienė), „Kambarys. Prielinksnių 

vartojimas“ (M. Unikaitė) pristatymas. 

Darbo su atnaujinto turinio 

priešmokyklinio ugdymo bendrąja 

programa planavimas.  

N. Satkauskienė 

R. Vigelienė 

27–28 d. 13.30 val. Salė Seminaras „Mokytojo vaidmuo ugdant 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių 

mokinių kalbą“ . lektorė: Kėdainių ŠPT  

logopedė G. Danilevičienė. 

A. Nesterovienė 

Z. Dzidzinavičienė 



 

 

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 

 

III. ORGANIZACINIAI DARBAI 

 

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

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

Z. Dzidzinavičienė). 

Dalyvavimas tarptautinėje programoje „Zipio draugai“ (mokytojos metodininkės  R. Vigelienė, L. Rušienė). 

Dalyvavimas Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ organizuojamoje respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Žiema žiemužė“ (logopedė M. 

Unikaitė). 

Projektas „Juda rankelės, trepsi kojelės“ (mokytoja R. Venslovienė, vasario–balandžio mėn.). 

Dalyvavimas ekologiniame konkurse „Žalioji palangė“ (grupių mokytojos). 

Dalyvavimas respublikiniuose projektuose „Mes rūšiuojam“, „Kamštelių vajus“ (Gamtosauginis komitetas). 

Stendinis pranešimas „Vanduo – gyvybės šaltinis“ (visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos 

priežiūrą mokykloje, K. Bartašiūtė).  

 

IV. STEBĖSENA 

 

Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, A. Mikolajūnienės ir mokytojos, dirbančios 

pagal ikimokyklinio ugdymo programą, R. Venslovienės veiklų priežiūra – rengimasis aukštesnei 

kvalifikacinei kategorijai (atsakingos: direktorė A. Nesterovienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Z. 

Dzidzinavičienė). 

Projekto „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą(si)“ veiklų vykdymas (atsakingos: direktorė A. Nesterovienė, 

direktorės pavaduotoja ugdymui Z. Dzidzinavičienė). 

 

V. INFORMACIJA 

 

10 d. 9 val. atvira veikla „Į ką gali pavirsti vanduo“ ( mokytoja R. Venslovienė, „Žvirbliukų“ gr). 

Paroda „Mąstymo žemėlapius kuriu kartu su šeima“ (mokytoja metodininkė G. Stundžienė). 

Paroda „Laiškas Gediminui“ (meninio ugdymo (muzika) mokytoja G. Brazinskienė). 

 

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui                                                                  Zita Dzidzinavičienė                          

               

Data  Laikas  Vieta  Renginio pavadinimas Atsakingas  

Visą mėn.  Pagal 

sudarytą 

grafiką 

Sporto salė, 

lauko aikštelės 

Fizinio aktyvumo pratybos: tinklinio ir 

badmintono žaidimai. 

Mokytojos 

23 d. 11 val. Salė Seminaras „Fizinio aktyvumo 

skatinimas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose“. Lektorius: V. Simonavičius, 

krepšinio klubo „BC SAVI“ vadovas. 

A. Nesterovienė 

A. Mikolajūnienė 


