
 

2021 M.  GEGUŽĖS  MĖN. VEIKLOS  PLANAS 

Renginiai: 

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

Dalyvauja meninio ugdymo mokytojos R. Bočkienės paruošti vaikai; 

Respublikinis virtualus ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas-festivalis  –

  autorinės dainelės vaikams „Linksmasis švyturiukas“ – projekto 

organizatorė – meninio ugdymo mokytoja Regina Bočkienė; 

Respublikinis ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų dainų konkursas-

festivalis ,,Augino močiutė“. Dalyvauja meninio ugdymo mokytojos                    

Reginos Bočkienės paruošti vaikai; 

24–28 d. Atsisveikinimo su darželiu šventė priešmokyklinio amžiaus vaikams. 

Parodos:  
 

Virtuali paroda „Miško takučiu pavasarį pagaut skubu“ – organizatorė 

mokytoja Audronė Grigišienė; 
 

Ankstyvojo amžiaus foto paroda „Aš ir gyvūnas“  (ankstyvojo amžiaus vaikų 

projekto“Iš visos širdelės“ veikla); 
 

„Augalų pasaulis“ –  organizatorė - neformaliojo švietimo (dailės) mokytoja 

Giedrė Kontrimienė. 

 

 Projektinė veikla 

Grupių projektai: 

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

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

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

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

„Susipažinkim – aš bitutė“ – dalyvauja „Drugelių“ gr. vaikai 

„Pažinkime mūsų senamiestį“ – dalyvauja „Zuikučių“ gr. vaikai; 

„Mano darželio kaimynai“ – dalyvauja „Boružėlių“ 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. 

 



 

Miesto projektai: 

Klaipėdos miesto neformaliojo švietimo mokytojų (kūno kultūra)  

organizuojamas projektas „Patyriminio ugdymo galimybės ikimokyklinio 

amžiaus vaikų fizinėje veikloje“ – įstaigoje atsakinga – neformaliojo švietimo 

mokytoja  Santa  Neniškytė-Belkinienė; 

 

Respublikiniai  ir tarptautiniai projektai: 

Kėdainių lopšelio-darželio „Piuriena“ organizuotas tarptautinis projektas  – 

„Žaliasis agurkėlis“ – dalyvauja „Drugelių“, „Zuikučių“ ir                     

„Žvirbliukų“ gr. vaikai; 

Tarptautinis Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ ir  Rygos (Latvija) 

lopšelio-darželio „Pienite“ bendradarbiavimo projektas „Mus augina 

Baltijos jūra“. Dalyvauja „Obuoliukų“ 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“. 


