
 

2021 M. LAPKRIČIO  MĖN. VEIKLOS  PLANAS 

 

 Šventiniai rudens rytmečiai, popietės „Sukas ratelis – metų kuodelis“ 

Advento renginiai „Sodai, sodai leliumoj“ 

 

Lapkričio 15-19 d.d  Tolerancijos savaitė 

 

Iki lapkričio 25 dienos -  Mamų unijos organizuojamos akcija  

„PADOVANOK VAIKUI“. Dalyvauja įstaigos bendruomenė 

 

Edukacinė veikla „Duonos kelias“ -  Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Dalyvauja 

„Skruzdėliukų“ gr. vaikai. Atsakingos priešmokyklinio ugdymo mokytojos Danutė 

Birbilienė ir Audronė Grigišienė 

 

Įgyvendinami projektai:  

 

„Ruduo mano kieme“ 

 dalyvauja „Boružėlių“, „Dobiliukų“ ir „Drugelių“ gr. vaikai; 

Projekto veikla - paroda „Ruduo vaiko akimis“ 

 

Ankstyvojo a. grupių projektas „Iš visos širdelės...“ 

 

Miesto ir respublikiniai projektai: 

 

„Lesyklėlių miestas“ – dalyvauja „Spinduliukų“  (mokytojos Zina Jonkuvienė, Aušra 

Mačiulaitienė) „Pelėdžiukų“ (mokytojos Sondra Butkuvienė ir Lina Tankevičiūtė) gr. 

vaikai. Projektui vadovauja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Mačiukaitienė.  
 

Tarptautinei Draugo dienos paminėjimui skirta veikla „Žaisti ir bendrauti – smagu!“ 

(su Panevėžio raj. Dembavos lopšeliu-darželiu „Smalsutis“) – dalyvauja „Žirniukų“ gr. 

vaikai. Atsakinga - ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Pilienė. 

 

Viktorina „Gamtos žinovai“  -sambūrio „Purienų žiedas“ veikla. Dalyvauja 

„Skruzdėliukų“ gr. vaikai. Atsakingos priešmokyklinio ugdymo mokytojos Audronė 

Grigišienė ir Danutė Birbilienė 

 

Neformaliojo ugdymo (dailės) mokytojų organizuojamas meninis kūrybinis projektas 

,,Vaikai ir genijai” – dalyvauja neformaliojo švietimo (dailės) mokytojos Giedrės 

Kontrimienės parengti vaikai 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų, dirbančių teatrine pakraipa meninis kūrybinis 

projektas „Mano kūrybos pasakėlės“ – atsakinga mūsų įstaigoje– neformaliojo švietimo 

mokytoja Dagna Volkovaitė 

 

eTwinning projektai:  



 

1. Meninis - „Muzikinės istorijos iš Kalėdinės kojinės 2021“. – dalyvauja 

„Zuikučių“ gr. vaikai (mokytoja Ingrida Tamošiūnienė ir meninio ugdymo 

mokytoja Donata Sirtautienė); 

 

2. Pažintinis - „Get to know the trees with ST(R)EAM“ (liet. -  Pažink medžius su 

ST(R)EAM).      (ST(R)EAM – ugdymo metodas, aplinkos pažinimui taikant 

mokslo žinias, technologijas, inžineriją, dailę ir matematinių gebėjimų ugdymą, 

kiekvienoje šių sričių integruojant skaitymo pradmenų formavimą). 

Dalyvauja „Obuoliukų“, „Drugelių“, „Lašiukų“, „Skruzdėliukų“, Aitvarėlių“ 

gr. vaikai; Atsakingos – grupių mokytojos. 

 

3. Socialinių įgūdžių formavimo - „Feel your heart rainbow“ (liet.- pajausk savo 

širdies vaivorykštę). Dalyvauja „“Zuikučių“ (mokytoja Ingrida Tamošiūnienė), 

„Žvirbliukų“ (mokytoja Inga Urbonienė), „Pelėdžiukų“ (mokytoja Lina 

Tankevičiūtė), „Dobiliukų“ (mokytoja Skaistė Žalnierukynienė), „Boružėlių“ 

(mokytoja Daiva Petrošienė) gr. vaikai. Projekto vadovė – socialinė pedagogė 

Raminta Vičienė. 

 

Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų 

organizacija“ ir VšĮ „Eko šviesa“ inicijuotas aplinkosauginis projektas „Mes 

rūšiuojam” 

  

 Toliau įgyvendinamos: 

 

Socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo programa „Kimočiai“  

„Drugelių“, „Boružėlių“, „Dobiliukų“ gr. vaikai.. 

 

 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 programos įgyvendinimas. Įstaigoje 

atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja Santa Neniškytė-Belkinienė. 
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