
    2019 M. RUGSĖJO MĖN. VEIKLOS  PLANAS 

Sveikatingumo mėnuo "Augu sveikas ir aktyvus" 

Judumo savaitės renginiai: 

9-13 d. kasdien  8.15 – 8.30 val. Linksma ritminė mankštelė visiems,                    

įstaigos vidiniame kieme 

 

          10 d. 9.15 val. Edukacinė valandėlė „Saugaus eismo ABC“                               

su policijos pareigūnais, priešmokyklinių gr. vaikams 

 

9-13 d.  11.00-12.00 val. Judriųjų žaidimų dienos,  

visos amžiaus grupės, grupių aikštelėse 

 

13 d. 9.30 val. Olimpinio ugdymo valandėlė,                                                        

teatro studija,  priešmokyklinių gr. vaikams 

 

         13 d. 10.30 val. Sveikatos valandėlė „Net monstrai valosi dantis“,  

 „Bildukų“ gr. vaikams 

 

16 -27 d. Akcija „Apibėk mokyklą“, startas 11.00 val.                                        

sporto aikštelė, 3-6 m. amžiaus vaikai 

 

Mankšta ir pasivaikščiojimas su šiaurietiško ėjimo lazdom,  

sporto aikštelė, 11.00 val.: 

17 d. - „Bitučių“ ir  „Giliukų“ gr. vaikams;                                                                  

27 d. - „Žiogelių “ ir  „Lašiukų“ gr. vaikams 
 

18 d. 9.15 val. Išvyka į Girulius prie jūros                                                          

vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus vaikams 

 

18 d. 10.00 val. Žygis į mikrorajono parką                                                    

viduriniojo amžiaus gr. vaikams („Bildukų“, „Žirniukų“, „Spalviukų“, 

„Žvirbliukų“ ir „Zuikučių“) 

 

19 d.  10.00 val. Sveikatos valandėlės „Šalmą dėviu, saugus esu“, 

priešmokyklinių gr. vaikams 

 

20 d.  nuo 7.30 val. įstaigos bendruomenės akcija „Diena be automobilio“ 

 



 

20 d.  11.00 val. Sportinės estafetės                                                                      

sporto aikštelėje, dalyvauja vyresniųjų gr.(„Giliukų“, „Lašiukų“, „Bitučių“ ir 

„Žiogelių“) vaikai 

 

23 d. 10.45 – 12.00 val.  Kamuolio diena                                                            

grupių aikštelėse, sporto aikštyne, dalyvauja 3-6 m. amžiaus vaikai; 

 

Sveikatos valandėlė „Net monstrai valosi dantis“,                                                   

24 d. 10.30 val. „Dobiliukų“ gr. vaikams;                                                                

25 d.  10.30 val. „Boružėlių“ gr. vaikams 

 

26 d. 10.45-12.00 val. Judėk muzikos ritmu,                                                          

sporto aikštyne, 3-6 m. amžiaus vaikai 

 

30 d. 11.00 ir 17.00 val. Solidarumo bėgimas,                                                      

įstaigos teritorija, 3-6 metų vaikai, tėvai, pedagogai, darbuotojai 

__________ 

26 d. 9.15 val.  Teatro „Avilys“ spektaklis 

„Uch-Ach-Ajajai arba Kiemsargių svajonės" 

 

Toliau įgyvendinami projektai: 

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) 

 

 Toliau įgyvendinamos: 

Socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo programa „Kimočiai“  

(„Drugelių“, „Lašiukų“, Giliukų“, „Žiogelių“ ir „Bitučių“ gr.) 

 

Tarptautinė ,,Zipio draugų“ programa 

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

                                            


