
2021 M.  BALANDŽIO  MĖN. VEIKLOS  PLANAS 

Renginiai: 

4 d. 10.30 val. velykinis rytmetis „Velykų rytą margučiai ritas“; 

12-16 dienomis - ekologinio ugdymo renginių savaitė:                                                    

Organizatorės – mokytojos - A. Mačiulaitienė ir D. Šimkienė; 

Ekologinis renginys „Plastikytės, Kartonytės ir Elementės istorijos“;  

Socialinio projekto „Tavo žinia Žmonijai“ veiklos; 

Akcija pasaulinei  Žemės dienai paminėti ,,Mažasis princas ir lapė’’ 

(mandalos kūrimas iš akmenukų); 

 

Interaktyvi pramoga su išmaniosiomis bitutėmis priešmokyklinio amžiaus vaikams; 

organizuoja neformaliojo švietimo (pažinimo ir tyrinėjimų) mokytoja V. Keršienė; 

Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo festivalis-konkursas „Giest lakštingalėlis“;                   

Dalyvauja meninio ugdymo mokytojos R. Bočkienės paruošti vaikai. 

Parodos:  
 

„Mano margutis“ – „Boružėlių“ gr. vaikų-tėvų-pedagogų kūrybiniai darbai; 
organizatorės – mokytojos  R. Juodikaitytė ir D. Petrošienė; 

 
Virtuali paroda „Miško takučiu pavasarį pagaut skubu“ – organizatorė mokytoja  

A. Grigišienė; 

 
„Augalų pasaulis“ –  organizatorė - neformaliojo švietimo (dailės) mokytoja G. Kontrimienė; 

 
Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, vaikų ir  tėvų 

kūrybinių darbų paroda ,,Lėlės iš kojinių“;  

organizatorės - mokytojos I. Šimkienė, M. Kalendrienė; 

 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei pedagogų virtuali kūrybinių 

darbų paroda „Ką slepia abėcėlė“; organizatorės – Dalia Reizgienė, L. Petrošienė; 

 

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo mokytojų, dirbančių teatrine pakraipa,  fotonuotraukų  

paroda ,,Ku-kū iš po kaukės“, skirta Teatro dienai;  

dalyvauja „Boružėlių“ (mokytojos R. Juodikaitytė ir D. Petrošienė), „Aitvarėlių“ (mokytojos 

D. Reizgienė ir L. Petrošienė),  „Zuikučių“ (mokytojos A. Solovjova ir I. Tamošiūnienė) gr. 

vaikai;  neformaliojo švietimo mokytoja – D. Volkovaitė. 

 

 Projektinė veikla 

Grupių projektai: 

,,Mama, tėti, aš moku kalbėti’’ – dalyvauja „Spinduliukų“ gr. vaikai; 

,,Skruzdėliukų istorijos” – dalyvauja „Skruzdėliukų“ gr. vaikai; 

,,Svogūnėlis” – dalyvauja „Bildukų“ gr. vaikai;  

„Ant močiutės palangės” – dalyvauja „Bildukų“ gr. vaikai; 



„Kviečiu pavasarį” – dalyvauja „Zuikučių“ gr. vaikai; 

„Gėlių darželis“ – dalyvauja „Zuikučių“ gr. vaikai; 

„Kur gyvena knygos“ – dalyvauja „Žirniukų“ gr. vaikai; 

„Jaunieji mokslininkai” – dalyvauja „Dobiliukų“ gr. vaikai. 

„Čiulbėkite, paukšteliai“ – dalyvauja „Spalviukų“ gr. vaikai; 

 

Įstaigos projektai: 

Ilgalaikis ankstyvojo amžiaus grupių projektas „Iš visos širdelės”. Projekto vadovės – 

mokytojos S. Butkuvienė, L. Tankevičiūtė; 

Meninis-kūrybinis projektas „Didžiųjų dailininkų įkvėpti“ – projekto vadovė – neformaliojo 

švietimo mokytoja G. Kontrimienė; 

Ekologinis projektas „Žolelę sodinau – sveikata pasidalinau“;                                        

organizuoja ekologinio ugdymo grupė.  

Miesto projektai: 

Klaipėdos miesto neformaliojo švietimo mokytojų (kūno kultūra)  

organizuojamas projektas 

„Patyriminio ugdymo galimybės ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinėje veikloje“ – įstaigoje 

atsakinga – neformaliojo švietimo mokytoja S. Neniškytė-Belkinienė; 

Respublikiniai  projektai: 

 Projektas „Mažieji gamtos saugotojai“ – dalyvauja „Zuikučių“ ir „Bildukų“ gr. vaikai; 

Ekologinio ugdymo projektas  – „Mano žalioji palangė“; 

Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų 

organizacija“ ir VšĮ „Eko šviesa“ inicijuotame ir įgyvendinamame aplinkosauginiame 

projekte „Mes rūšiuojam”. 

Ilgalaikiai tarptautiniai ir nacionaliniai  eTwinning projektai: 

„I play, creat and discover the world“  

(liet.- Žaidžiu, kuriu, pasaulį atrandu) -  dalyvauja  „Žvirbliukų“ gr. vaikai; 

 

 „Matematikos šalyje” – dalyvauja „Zuikučių” ir „Lašiukų” gr. vaikai.  

 

„Ką slepia abėcėlė“ –  skaitymo motyvacijai skatinti.                                                      

Dalyvauja „Aitvarėlių“ ir „Bitučių“  gr. vaikai 

 

Toliau įgyvendinamos: 

Socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo programa „Kimočiai“  

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

Tarptautinė ,,Zipio draugų‘‘ programa 

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

 

Dalyvavimas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto programoje „Olimpinė karta“. 


