
KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PURIENA” 

 

2023 M. KOVO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

 

Renginiai 

 

Viktorina  „Aš myliu Lietuvą” – dalyvauja priešmokyklinių grupių vaikai. 

Atsakingos – D. Birbilienė, L. Černeckienė; 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – kovo 11-oji. Atsakingos – meninio 

ugdymo mokytojos D. Sirtautienė ir R. Bočkienė. 

20 d. Žemės diena.  Dalyvauja „Boružėlių”, „Drugelių”, „Aitvarėlių” ir „Spalviukų” 

grupių vaikai.  Atsakingos – mokytojos D. Petrošienė ir R. Juodikaitytė, sveikatos 

priežiūros specialistė B. Abartytė; 

Teatro diena „Teatras prasideda nuo rūbinės”. Atsakinga neformaliojo švietimo 

mokytoja D. Volkovaitė; 

Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventinis koncertas                        

„Vaikystės pasakų taku”, skirtas Kovo 11-ajai. Dalyvauja meninio ugdymo mokytojų 

R. Bočkienės, D. Sirtautienės parengti vaikai. 

 

Parodos 

Įstaigoje: 

„Aš myliu ir globoju” – atsakingos – mokytojos J. Daunienė ir G. Tarutienė; 

„40-ies paukščių diena” – atsakingos – mokytojos I. Urbonienė ir N. Vaičiūtė. 

Šalyje: 

„Senamiesčio stogai”  („Purienų” sambūrio veikla)                                                

atsakingos – mokytojos S. Bražaitė ir D. Šimkienė; 

„Lietuva vaiko akimis” (bendradarbiavimo su Panevėžio raj. Dembavos lopšeliu-

darželiu „Smalsutis” veikla) – atsakinga – mokytoja  E. Visockienė; 

Virtuali fotografijų ir kūrybinių darbų paroda „Gamtos ženklai” (kovas–balandis) 

atsakingos mokytojos I. Tamošiūnienė ir A. Solovjova. 

*** 

Nacionalinis vaikų piešinių konkursas „Lietuvos paukščiai”.                         

Dalyvauja mokytojų parengti vaikai; 

Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo festivalis-konkursas „Giest lakštingalėlis” (kovas–

gegužė). Dalyvauja meninio ugdymo mokytojų parengti vaikai; 



Įgyvendinami grupių projektai: 

 

„Darželyje esančios profesijos“ (vasaris–gegužė) – dalyvauja „Žvirbliukų” grupės 

vaikai; 

 

„Spalvų karalystėje”. Dalyvauja „Pelėdžiukų” grupės vaikai; 

 

„Žemė – vandens planeta” – dalyvauja „Bitučių” grupės vaikai; 

 

„Čir vir vir pavasaris” – dalyvauja  „Spalviukų” grupės vaikai; 

 

„Mes – Žemės vaikai” (kovas–gegužė) – dalyvauja „Lašiukų” grupės vaikai; 

 

Įgyvendinami įstaigos projektai: 

 

„Prakalbinkime knygelę“ (vasaris–gegužė) – atsakingos mokytojos                                  

J. Daunienė ir G. Tarutienė. 

 

„Aš ir Tu – saugokim Žemę kartu” (vasaris–gegužė) – atsakingos mokytojos                

D.  Petrošienė ir R. Juodikaitytė; 

 

„Vandens paslaptys” (kovas–gegužė) – atsakingos I. Urbonienė, N. Vaičiūtė; 

 

„Aš stebiu ir tyrinėju gamtą” – atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja                

V. Keršienė. 

 

Įgyvendinami miesto ir šalies projektai: 

 

„Aš – jūros tyrinėtojas” – atsakingos – mokytojos D. Reizgienė, L. Petrošienė; 

 

„Aš ir tu – mes kartu” – dalyvauja „Bildukų” grupės vaikai ir Klaipėdos lopšelio-

darželio „Bangelė”  vaikai. Atsakingos – mokytojos S. Bražaitė, neformaliojo 

švietimo mokytojos D. Volkovaitė ir S. Neniškytė-Belkinienė; 

 

Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro neformaliojo švietimo mokytojų 

(kūno kultūra) tęstinis projektas   „Susipažinkime su sporto šakomis“ – atsakinga 

neformaliojo švietimo mokytoja Santa Neniškytė-Belkinienė; 

 

,Ką slepia pilys?”– atsakingos mokytojos D. Noreikienė ir R. Varašinskienė; 

 

,,Seku seku lietuvišką pasaką”(tęstinis , Vilniaus l.-d. ,,Puriena”) (Sausis–gegužė).  

Atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja D. Volkovaitė; 

 



Fizinio raštingumo  Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas (Sausis–

rugpjūtis)  „Lietuvos mažųjų žaidynės 2023“. Atsakinga neformaliojo švietimo 

mokytoja S. Neniškytė-Belkinienė; 

 

„Langas į Lietuvą“ (vasaris–kovas) – atsakinga mokytoja S. Bražaitė;  

 

Pilietiškumo projektas „Aš mažas, bet aš dalis tavęs, Lietuva“ (vasaris–lapkritis). 

Atsakinga meninio ugdymo mokytoja R. Bočkienė; 

 

 „Pažaiskime ir pažinkime olimpines vertybes“ – atsakingos mokytojos S. Neniškytė-

Belkinienė ir S. Barbšienė; 

 

Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, VŠĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų 

organizacijos“ ir VŠĮ „Eko šviesa“ inicijuotame ir įgyvendinamame 

aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“ (kaupiamos ir priduodamos 

elektronikos atliekos). 

 

Įgyvendinami tarptautiniai ir eTwinning projektai 

 

Nordplus projektas „Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių elgesio ir ugdymosi 

sunkumų, įtraukiojo ugdymo(si) gairės“ – dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Suomijos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Už vykdomas veiklas mūsų įstaigoje atsakingos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pažėrienė ir socialinė pedagogė R. Vičienė; 

 

eTwinning projektas „Lietuviškų pasakų karuselė taikant STREAM”. Dalyvauja 

„Drugelių” grupės vaikai (mokytoja Indrė Rumbutienė – projekto iniciatorė); 

Akcija „Spalvingosios kojinės”. Atsakinga mokytoja S. Bražaitė; 

 

Toliau įgyvendinamos: 

 

Socialinių  emocinių įgūdžių lavinimo programa „Kimočiai“ 

Dalyvauja „Žvirbliukų“, „Drugelių“, „Giliukų“, „Bitučių“. „Bildukų“, „Spalviukų“ ir 

„Žiogelių“  grupių vaikai. 

Atsakingi – grupių mokytojai; 

 

Tarptautinė „Zipio draugų“ programa. Dalyvauja 

„Obuoliukų“, „Skruzdėliukų“, „Aitvarėlių“ grupių vaikai; 

 

Lietuvos olimpinio komiteto Olimpinės kartos programa; 

 

Sveikos gyvensenos olimpinės valandėlės grupėje (ugdyti olimpines vertybes: 

draugystė, pagarba, tobulėjimas) – dalyvauja „Drugelių” grupės vaikai. 

 


