
 2020 M. KOVO MĖN. VEIKLOS  PLANAS 

2–13 d. edukacija „Magiški kiaušiniai“ 

(dalyvauja „Obuoliukų“ gr. ir eksperimentų kambarėlyje  

užsiėmimus lankantys vaikai) 

***** 

Sveikatos valandėlė „Prausiuosi, kad būčiau švarus ir sveikas“ 

3 d.  10.00 val. „Bildukų“ gr. vaikai, 

4 d. 10.00 val. „Spalviukų‘ gr. vaikai; 

5 d. 10.00 val. „Žvirbliukų“ gr. vaikai; 

6 d. 10.00 val. „Žiogelių“ gr. vaikai; 

12 d. 10.00 val. „Žirniukų“ gr. vaikai; 

13 d. 10.00 val. „Zuikučių“ gr. vaikai. 

 

9 d. 10.00 val. Sveikatos valandėlė- interaktyvi veikla 

 „Iš kur ant mūsų stalo atkeliauja pieno produktai“ - „Bitučių“ gr. vaikai. 

 

Sveikatos valandėlė „Vandens reikšmė mūsų organizmui“ 

18 d. 10.00 val. „Bitučių“ gr. vaikai; 

20 d. 10.00 val. „Giliukų“ gr. vaikai; 

23 d. 10.00 val. „Žiogelių“ gr. vaikai. 

 

***** 

3 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato edukacija 

„Policininko profesija“ 

(dalyvauja „Drugelių“, Žvirbliukų“, „Žiogelių“ ir „Aitvarėlių“ gr. vaikai); 

 

4 d. Jūrų muziejaus edukacijos  

„Delfinas ir aš“ (dalyvauja „Žiogelių“, „Bitučių“ gr. vaikai),  

„Kaip atsiranda perlas“ (dalyvauja „Lašiukų“, „Giliukų“ gr.vaikai); 

 

8 d. Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkursas „Dainų dainelė“ 

(dalyvauja meninio ugdymo mokytojos Reginos Bočkienės vadovaujamas  

mišrus ansamblis); 

 

10 d. Šventinis priešmokyklinukų  koncertas įstaigoje  

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-čiui paminėti  

„Mes mylim Lietuvą“ 

(žiūrovai – „Žiogelių“, „Lašiukų“, „Giliukų“ gr. vaikai); 

 

Vaikų piešinių paroda įstaigoje „Mano šalis“; 

 



Respublikinė piešinių paroda „Mano miestas“ 

(bendradarbiavimo projekto „Purienų žiedas“  veikla) 

 

Iki 2020-03-11 Gerumo akcija „Padovanokime vaikams knygą“ 

(dalyvauja įstaigos bendruomenė) 

 

16 d. 17.00 val.  

Miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventinis koncertas Žvejų kultūros rūmuose 

 „Vaikystė pasakos taku“  

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-čiui paminėti 

(dalyvauja meninio ugdymo mokytojų parengti vaikai) 

 

Sportinė pramoga „Draugystės krantas“  

16 d. 9.20 val.  - dalyvauja „Spalviukų“ ir „Žvirbliukų“ gr. vaikai, 

18 d. 9.45 val. – dalyvauja „Bildukų“ ir „Žirniukų“ gr. vaikai; 

 

Projektas „Susipažinkime su sporto šakomis“  

24 d. 10.30 val. -  Ledo ritulys  

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

 

VŠĮ “Vaiko labui“ veiksmo savaitė „Be patyčių“ 

(dalyvauja priešmokyklinių grupių  vaikai) 

 

„Draugystės diena“  

(dalyvauja visi darželio vaikai) 

 

20 d. 11.15 val. Akcija pasaulinei Žemės dienai paminėti 

 „Mažasis princas ir lapė“ 

(dalyvauja įstaigos bendruomenė); 

 

27 d. 10.00 val. Teatro diena „Buvo buvo, kaip nebuvo“ 

(dalyvauja Klaipėdos m. lopšelių-darželių  „Versmė“, „Šaltinėlis“, „Nykštukas“, 

„Vyturėlis“, „Vėrinėlis“ teatrine pakraipa dirbančių mokytojų paruošti vaikai); 

 

Lietuvos Lėlių teatro šventė „Molinuko teatras“ 

(dalyvauja Neformaliojo švietimo mokytojos Dagnos Volkovaitės parengti vaikai)  

 

Tarptautinės Žemės dienos paminėjimui skirta vaikų kūrybinių darbų paroda 

,,Linksma žemėje gyventi"  

partneriai- Panevėžio raj.  Dembavos l.-d. ,,Smalsutis"; 

 



Vaikų kūrybinių darbų paroda-projektas  ,,Laiškai iš gamtos“ 

 (dalyvauja „Aitvarėlių“ gr. ir Kauno raj. Zapyškio l.-d. vaikai) 

 

Smėlio stalo pramogos  

(dalyvauja 4-5 m. vaikai) 

 

Vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Pasakų personažai“ 

 miesto vaikų  bibliotekoje ,,Gerviukas“  

(dalyvauja „Skruzdėliukų“ gr. vaikai) 

 

Respublikinė  vaikų piešinių  paroda, skirta  tautodailės metams paminėti 

„Močiutės langas“  

(dalyvauja „Aitvarėlių“ gr. vaikai) 

 

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.  vaikai; 

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

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

projektas; 

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

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

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

„Mus augina pasakos“ – „Skruzdėliukų“ gr. vaikai; 

 

 ‚Aš noriu pažinti savo miestą“- „Bitučių“ ir „Giliukų“  gr. vaikai; 

 

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

(dalyvauja „Ežiukų“, „Pabiručių“, „Spinduliukų“ ir „Pelėdžiukų“ gr. vaikai) 

 

***** 

Respublikinis projektas „Mano žalioji palangė“ 

Dalyvauja „Žvirbliukų“, „Spinduliukų“ ir „Giliukų“ gr. vaikai; 

 

Respublikinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ 

(dalyvauja įstaigos bendruomenė) 

 



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

„Želmenėlis“, „Liepaitė“ logopedų organizuojamas bendradarbiavimo projektas 

„Miesto parkas: matau, girdžiu, tariu“ 

(dalyvauja logopedų užsiėmimus lankantys vaikai) 

 

Respublikinis projektas „Olimpinė karta“ 

 

Meninis-kūrybinis projektas „Pasakų lobiai“  

Dalyvauja lopšelių-darželių „Puriena“, „Žuvėdra“, „Nykštukas“ vaikai; 

 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro, ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų logopedų metodinio būrelio ir miesto viešosios bibliotekos projektas  

„Čia meiliais žodeliais takai pabarstyti“ 

(dalyvauja logopedų pratybas lankantys vaikai) 

 

***** 

Tarptautinio projekto „Pasakyk pasauliui Labas“  veikla  „Aš ir mano miestas“  

(dalyvauja „Žirniukų“ gr. vaikai); 

 

eTwinning projektai  

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

 dalyvauja  „Žvirbliukų“ gr. vaikai; 

 

 „My dream job“(vert.- mano svajonių darbas) -  „Žvirbliukų“, „Lašiukų“ ir 

„Drugelių“ gr. vaikai; 

 

„AQUA“–  „Giliukų“ gr. vaikai; 

 

„Medžiai“– „Obuoliukų“ gr. vaikai; 

 

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

„Mokykim vaikus pažinti pinigus“ – „Obuoliukų“  gr. vaikai 

 

***** 

 Toliau įgyvendinamos: 

Socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo programa „Kimočis“  

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

 

Tarptautinė ,,Zipio draugų‘‘ programa 

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


