
2021 M. RUGSĖJO MĖN. VEIKLOS  PLANAS 

 

1 d. Rugsėjo 1-osios šventė „Sugrįžtam paaugę, laimingi, linksmi...“ 

 Atsakingi – meninio ugdymo mokytoja Regina Bočkienė, neformaliojo 

švietimo mokytojos Dagna Volkovaitė, Santa Neniškytė-Belkinienė 

 

 

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato  organizuota 

edukacija „Saugus, kai žinau“: 

7d. dalyvauja „Obuoliukų“, „Skruzdėliukų“, „Aitvarėlių“ grupių vaikai 

8 d. dalyvauja „Bitučių“ ir  „Zuikučių, grupių vaikai 

 

10 d. Klaipėdos miesto vaikų ir jaunimo žygis „Rudenėjančiu pajūriu“ 

dalyvauja „Aitvarėlių“ grupės vaikai 

 

10 d. Šou grupė „Trys draugai“  

 teatralizuotas koncertas „Išdaigos burbulų šalyje“.  

Renginio vieta - sporto aikštė  

 

Judumo savaitės renginiai: 

 
  16 d.  Sveikatos ir sporto pramoga Girulių paplūdimyje  

dalyvauja „Boružėlių“ gr.vaikai  

 Atsakingi – gr. mokytojos Renata Juodikaitytė ir Daiva Petrošienė, 

neformaliojo švietimo mokytoja Santa Neniškytė-Belkinienė 

 
  21 d.  Sveikatos ir sporto pramoga Girulių paplūdimyje.  

Dalyvauja „Obuoliukų“ gr.vaikai. Atsakingi – gr. mokytojos Dangira 

Noreikienė, Rūta Varašinskienė, neformaliojo švietimo mokytojos Santa 

Neniškytė-Belkinienė ir Viktorija Keršienė 

 
27 d. 10.30 val. visuotinė mankšta vidiniame kiemelyje.  

 Dalyvauja jaunesnieji  (2-4 m.) vaikai. Atsakinga mokytoja Inga Urbonienė 

ir grupių mokytojos 

 

27 d. 11.00 val. sportinė pramoga sporto aikštėje „Linksmasis 

kamuoliukas“.  

4–5 m. vaikams.  

Atsakingi – mokytoja Skirmantė Barbšienė ir  grupių mokytojai. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinloH22rbkAhXUnVwKHbMLCz8QFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.klaipedospolicija.lt%2F&usg=AOvVaw2j_ZYU4s_lp6fzslbPIjeR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinloH22rbkAhXUnVwKHbMLCz8QFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.klaipedospolicija.lt%2F&usg=AOvVaw2j_ZYU4s_lp6fzslbPIjeR


 

28-29 d.  Olimpinės kartos mokymai – dalyvauja pageidaujantys pedagogai. 

 

30 d. 11.00 val. „Mums nebaisios jokios kliūtys“ (5-6 m. vaikams) – 

Atsakingi – grupių mokytojos, neformaliojo švietimo mokytoja Santa 

Neniškytė-Belkinienė 

 

10.01 d. 11.00 val.  estafečių diena – dalyvauja priešmokyklinio a. vaikai.  

Atsakingi – neformaliojo švietimo mokytoja  Santa Neniškytė-Belkinienė,  

grupių mokytojos 

 

09.27-10.01 d. „Noriu augti sveikas“- sveiko maisto gamyba grupėse. 

 Atsakingi – gr. mokytojai 

 

09.27-10.01 d. „Arbata kvepianti vaikystė“ ankstyvojo amžiaus grupių 

vaikai. 

Atsakingi – gr. mokytojai. 

 

09.27-10.01 d.  – judrių žaidimų savaitė. Atsakingi grupių mokytojai. 

 

Solidarumo bėgimas – dalyvauja įstaigos bendruomenė (data tikslinama)- 

atsakinga įstaigos kūrybinė sveikatingumo grupė 

 

28 d.  ir 30 d. Visuomenės sveikatos biuro organizuoti „Joga Zoo“ 

užsiėmimai  dalyvauja „Boružėlių“, „Dobiliukų“, „Drugelių“  grupių 

vaikai.  

 

Įgyvendinami projektai:  

 

„Bitutės Dryžutės kelionė“ – dalyvauja „Bitučių“ gr. vaikai; 

 

Miesto ir respublikiniai projektai 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojų, dirbančių teatrine pakraipa meninis 

kūrybinis projektas „Mano kūrybos pasakėlės“ – Atsakinga mūsų įstaigoje– 

neformaliojo švietimo mokytoja Dagna Volkovaitė 

 

Toliau įgyvendinami grupių projektai: 

eTwinning projektai:  

 

„Autumn in my country“ (liet. – Ruduo mano šalyje) – dalyvauja 

„Dobiliukų“ gr. vaikai (mokytoja – Jolanta Skrodenienė) 



 

„Matematikos šalyje“ – dalyvauja „Zuikučių“ gr. vaikai (mokytoja 

Andželika Solovjova) 

 

Respublikinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ 

  

 Toliau įgyvendinamos: 

 

Socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo programa „Kimočiai“  

„Drugelių“, „Boružėlių“, „Dobiliukų“ gr. vaikai. Atsakingi – grupių 

mokytojai. 

 

 Giliukų“, „Lašiukų“ ir „Žiogelių“  gr. vaikai.  

Veiklas veda socialinė pedagogė Raminta Vičienė 

 

Tarptautinė ,,Zipio draugų‘‘ programa 

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

vaikai 

 

Lietuvos olimpinio komiteto Olimpinės kartos programa 

 

****** 

 

 

 

 


