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4 d. - akcijos „Pasidalink gerumu su keturkoju draugu“- pabaiga;                                            

(dalyvauja visa įstaigos bendruomenė) 

5 d. Klaipėdos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų  

sportinis renginys „Judrusis uostas“  

(„Švyturio“ arena – dalyvauja „Aitvarėlių“ gr. vaikai) 

 

8 d. akcija „Skanėstai žvėreliams“– išvyka į mišką  

(dalyvauja „Obuoliukų“ gr. vaikai, tėvai ir pedagogai) 

 

14 d. renginys Vasario-16-ajai „Mes mažieji lietuvaičiai“ 

(dalyvauja „Obuoliukų“, „Skruzdėliukų“ ir „Aitvarėlių“ gr. vaikai) 

 

25 d. Užgavėnių šventė „Čiūž čiuželą, vež veželą“ 

(dalyvauja įstaigos bendruomenė) 

 

Sporto renginys „Žiemos išdaigos“; 

(atsižvelgiant į oro sąlygas) 

 

Pramoga „Interaktyvios grindys kviečia žaisti“; 

(Eksperimentų kambarėlyje) 

 

Vaikų piešinių paroda „Mano šalis“; 

 

Įgyvendinami projektai: 

 „Pasek man, mama, pasaką“– „Spinduliukų“ gr. vaikai; 

 „Stebiu, bandau, eksperimentuoju“– „Drugelių“ gr. vaikai; 

 „Žadinu kūrybiškumą“ – „Giliukų“ gr. vaikai; 

 „Mažais žingsneliais į spalvų šalelę" – „Dobiliukų“ gr. meninio ugdymo 

projektas;  

 „Aš myliu, jaučiu ir globoju“ –„Žvirbliukų“ gr. vaikai ; 

„Bitučių“ gr. meninis-kūrybinis projektas  „Istorija apie šaknų žmogučius“; 

 „Kurkime pasaką visa šeima“– „Lašiukų“ gr.vaikai ; 

 „Nuotykiai tvarkos ir netvarkos karalystėje“ – „Boružėlių“ gr.; 



 „Gyvūnai – žmonių draugai“ – „Obuoliukų“ gr. vaikai; 

 ‚Aš noriu pažinti savo miestą“ 

Dalyvauja „Bitučių“ ir „Giliukų“  grupės vaikai; 

 

Ilgalaikis įstaigos ankstyvojo amžiaus grupių projektas „Aš galiu...“ Dalyvauja 

„Ežiukų“, „Pabiručių“, „Spinduliukų“ ir „Pelėdžiukų“ gr. vaikai 

 

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir viešosios bibliotekos 

 Pempininkų filialo ,,Gerviukas“ organizuojamas projektas   

 (dalyvauja logopedo pratybas lankantys vaikai) 

 

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Puriena“, „Žuvėdra“, 

„Želmenėlis“, „Liepaitė“ logopedų organizuojamas bendradarbiavimo projektas 

„Miesto parkas: matau, girdžiu, tariu“ 

(dalyvauja logopedų užsiėmimus lankantys vaikai) 

 

Projektas „Pasakyk pasauliui LABAS“  

(dalyvauja „Žirniukų“ gr. vaikai) 

 

eTwinning projektai  

 
 „A tour round the seasons“ (vert. - „Kelionė metų laikų karuselėje“) 

 dalyvauja  „Žvirbliukų“ gr. vaikai; 

 

 „Kas aš būsiu kai užaugsiu“ dalyvauja „Žvirbliukų“ gr. vaikai; 

 

„AQUA“–  dalyvauja „Lašiukų“ gr. vaikai; 

 

„Medžiai“– dalyvauja „Obuoliukų“ gr. vaikai; 

 

„Little designer“ (vert.- mažasis dizaineris) – dalyvauja „Obuoliukų“ gr. vaikai 

 

 Toliau įgyvendinamos: 

Socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo programa „Kimočiai“  

(„Drugelių“, „Lašiukų“, „Bitučių“, gr. vaikai) 

 

Tarptautinė ,,Zipio draugų‘‘ programa 

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

 


