
2019 M. GEGUŽĖS MĖN.VEIKLOS  PLANAS 

 

20 d. Mankšta, skirta plokščiapėdystės profilaktikai. 

 

21 d. Sveikatos ir sporto šventė Girulių paplūdimyje  

„Su vaikyste ant bangos“  

 (dalyvauja „Obuoliukų“ gr.vaikai) 

 

21 d. Viktorina „ 

(dalyvauja „Bitučių“ ir „Žiogelių“ gr. vaikai) 

 

22 d. Sveiko maisto diena  

(dalyvauja įstaigos bendruomenė) 

 

23 d. Sveikatos ir sporto šventė su šeima „Aš ir tu – sportuojame kartu“ 

(dalyvauja visa įstaigos bendruomenė) 

 

24 d. Sportinė pramoga su socialiniais partneriais – lopšelio-darželio „Bangelė“ 

vaikais –  „Judėk sveikai“ 

 (dalyvauja „Aitvarėlių“ gr. vaikai) 

 

Grupių pasikeitimo projektas „Žaidžiu su draugu“  

(su lopšelio-darželio „Versmė“ vaikais) 

 

Tarptautinis ikimokyklinio muzikinio ugdymo projektas  

„Metai su muzikos garsais“ (siunčiamas meninio ugdymo mokytojos Reginos 

Bočkienės paruošto vaikų  muzikinio pasirodymo  video) 

 

Projektas „Pažink gimtąjį miestą“ su lopšelio-darželio „Želmenėlis“ vaikais 

(dalyvauja logopedo pratybas lankantys vaikai) 

 

11 d. Tarptautinis vaikų ir jaunimo estradinio dainavimo konkursas 

 „Linksmieji perliukai- 2019“ 

 (dalyvauja meninio ugdymo mokytojos Reginos Bočkienės paruoštas mergaičių 

ansamblis.) 

 

15 d. Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo  festivalio  

 „Giest lakštingalėlis–2019“ laureatų koncertas  

(dalyvauja solistas „Giliukų“ gr. ugdytinis Šarūnas Petrošius ir mergaičių 

ansamblis) 



 

2019-04-08  Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinės raiškos festivalis 

 „Vaidinimų kraitelė-2019“  

(„Uti ti ti šalta“ pagal J. Marcinkevičiaus eilėraštį vaidins neformaliojo švietimo 

mokytojos Dagnos Volkovaitės paruošti „Pabiručių“ gr. vaikai) 

 

Teminė kūrybinės raiškos savaitė „Augam meilės apgaubti“  

skirta šeimos dienai paminėti: 

2d. 16 val. „Bildukų“ gr. vaikai, 

2 d. 16.45 val. „Bitučių“ gr. vaikai, 

3 d. 16.00 val. „Žirniukų“ gr. vaikai, 

7 d. 17.00 „Žvirbliukų“ gr. vaikai, 

8 d. 17.00 val.“Spalviukų“ gr. vaikai, 

21 d. 16.30 val. „Zuikučių“ gr. vaikai, 

22 d. 16.30 val. „Boružėlių“ gr. vaikai, 

23 d. 16.30 val. „Obuoliukų“ gr. vaikai, 

24 d.16.00 val. „Aitvarėlių“ gr. vaikai, 

27 d. 17.00 val. „Žiogelių“ gr. vaikai, 

„Spinduliukų“ gr.vaikai, 

17 d. „Lašiukų“ gr. vaikai (P. Domšaičio galerija), 

„Giliukų“ gr.vaikai – edukacija „Darželis mano foto blykstėje“ 

 

Išleistuvės į mokyklą: 

28 d. 14.00 val. „Pelėdžiukų“ grupės vaikai, 

30 d. 13.00 val. „Skruzdėliukų“ gr. vaikai, 

31 d. 16.00 val. „Pabiručių“ gr. vaikai. 

 

 

Foto paroda „Darželis mano foto blykstėje“ Pempininkų vaikų bibliotekoje 

(dalyvauja „Giliukų“ gr. vaikai)  

 

Toliau įgyvendinami grupių projektai: 

,,Mama, tėti, aš moku kalbėti''   

(dalyvauja „Spinduliukų“ gr. vaikai) 

 

Socialinis projektas „Mūsų namai – dorybių žemė“ 

(dalyvauja pageidaujantys vaikai) 

 

Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų logopedų ir viešosios bibliotekos 

 Pempininkų filialo ,,Gerviukas“ organizuojamas projektas   



„Aš seku, pasek ir tu, sekam pasakas kartu“  

(dalyvauja logopedo pratybas lankantys vaikai) 

 

Šiaurės šalių projektas ,,Nordplius Junior“ 

 

eTwinning projektai:  

 „Mes atversim pasakos duris"  

(dalyvauja „Žvirbliukų“, „Lašiukų“  gr. vaikai) 

 

 „Meškiukas Tedis ateina miegoti"  

 (dalyvauja  „Žvirbliukų“ gr. vaikai) 

  

 „Nors dar mažas, bet labai myliu Lietuvą"  

 (dalyvauja „Žirniukų“ gr. vaikai) 

 

 

Toliau įgyvendinamos: 

Socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo programa „Kimočiai“  

(„Obuoliukų“, „Aitvarėlių“gr. vaikai) 

 

Tarptautinė ,,Zipio draugų‘‘ programa 

(„Pelėdžiukų“, „Skruzdėliukų“, „Pabiručių“ gr. vaikai) 

 


