
 

 

Spalio mėn. renginiai 
 

Š.m. spalio 11 d. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos dainų 

konkursas „Dainų dainelė“  – dalyvauja meninio ugdymo 

mokytojos Reginos Bočkienės paruoštas mišrus ansamblis 

 

Rudens skrybėlių paradas „Mano rudeninė skrybėlė“– dalyvauja 

„Skruzdėliukų“, „Obuoliukų“, „Aitvarėlių“ ir „Bitučių“  gr. 

vaikai 

 

Rudens vakarojimai „Senolių išminties gija“                                             

(pagal grupių planus) 

 

Vaikų piešinių paroda „Rudens šėlsmas“ – sambūrio „Purienų 

žiedas“ veikla. Dalyvauja neformaliojo švietimo (dailės) 

mokytojos Giedrės Kontrimienės paruošti vaikai 

 

Tarptautinei taikos dienai skirta foto paroda „Miestas vaiko 

akimis“ – dalyvauja „Žirniukų“ grupės vaikai kartu su 

socialiniais partneriais – Panevėžio raj. Dembavos lopšelio-

darželio „Smalsutis“ ugdytiniais 

 

Vaikų kūrybinių darbų  paroda „Rudens lapų simfonija“ – 

bendradarbiaujant Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų dailės 

mokytojų būreliui ir Kauno lopšeliui-darželiui „Atžalynas“ – 

dalyvauja neformaliojo švietimo (dailės) mokytojos Giedrės 

Kontrimienės  paruošti vaikai 

 



Išvykos:  

Į Pempininkų biblioteką – dalyvauja „Zuikučių“ grupių vaikai 

Į Pempininkų parką – dalyvauja „Zuikučių“ grupės vaikai 

Į Klaipėdos universiteto botanikos sodą – dalyvauja „Bitučių“ ir  

„Bildukų“ grupių vaikai 
 

Foto paroda „Mano šeima sportuoja gamtoje“ – dalyvauja visi 

norintys 

 

Toliau vykdomi: 

 įstaigos projektas „Aš galiu...“ – dalyvauja ankstyvojo amžiaus 

(lopšelio) vaikai 

 

tarptautinis projektas „Oranžinio traukinio kelionė“ – dalyvauja 

„Boružėlių“, „Drugelių“ ir „Dobiliukų“ grupių vaikai 

 

tarptautinis eTwinning projektas „I play, create and discovery the 

world“ (vert.- Žaidžiu, kuriu, pasaulį atrandu)  – dalyvauja 

„Žvirbliukų“ grupės vaikai 

 

Toliau įgyvendinamos: 

 

Socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo programa „Kimočiai“  

(„Drugelių“, „Spalviukų“, „Bildukų“, „Zuikučių“  gr. vaikai) 

 

Tarptautinė ,,Zipio draugų‘‘ programa 

Dalyvauja „Obuoliukų“, „Skruzdėliukų“, „Aitvarėlių“ir 

„Bitučių“  gr. vaikai 

 

Visuomenės sveikatos biuro specialistės organizuojamos veiklos 

 

Sveikatos valandėlė „Šalmą dėviu – saugus esu“: 

20 d. 10.00 val.- „Skruzdėliukų“ gr. vaikams; 



21 d. 9.45 val. – „Bitučių“ gr. vaikams; 

22 d. 10.00 val. „Aitvarėlių“ gr. vaikams; 

26 d. 10.00 val. „Obuoliukų“ gr. vaikams. 

Sveikatos valandėlė „Net monstrai valosi dantis“: 

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

27 d. 10.00 val. „Drugelių“ gr. vaikams; 

 

Sveikatos valandėlė „Sveiki dantukai – graži šypsena“: 

27 d. 15.00 val.  „Skruzdėliukaų“ gr. vaikams 

28 d. 10.00 val. „Bitučių“ gr. vaikams; 

29 d. 10.00 val. „Obuoliukų“ gr. vaikams. 

 

 Mankšta su šiaurietiško ėjimo lazdomis  

30 d. 10.30 val. „Spalviukų“ gr. vaikams. 

 

 

   


