
 

                                                                     

                                                                      PATVIRTINTA: 

        Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

        Direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V- 121 

 

 

TAURAGĖS LOPŠELIO–DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 

2020-2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

VIZIJA 

Kūrybiško ir laimingo vaiko darželis. 

 

PRIORITETAI 

 

Sveika ir saugi gyvensena; 

STEAM; 

Gabių vaikų ugdymas; 

Bendradarbiavimas. 

 

TIKSLAS 

 

Kokybiškas, kūrybiškas, inovatyvus, bendradarbiaujantis ugdymo(si) veiklų procesas.  

 

UŽDAVINIAI  

 

1. Kūrybiškas ir veiksmingas metodų, išmanių technologijų, ugdymo priemonių, 

aplinkų panaudojimas. 

 

2. Skatinti ugdytinius: 
                           sveikai gyventi, saugiai elgtis; 

                           tyrinėti, eksperimentuoti;  

                           konstruoti, kurti;  

                           spręsti problemas, pozityviai bendrauti. 

 

 3. Pedagogų, pagalbos specialistų, tėvų dialogas ugdant gabius, specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčius vaikus. 

 

4. Besimokančios, reflektuojančios, kuriančios bendruomenės telkimas 
 

 

 

 



Strateginis prioritetas 1. Kokybiškas ir inovatyvus ugdymas kiekvienam vaikui. 

Data Veiklos Atsakingi Rezultatas Poveikį 

darysiančių 

strateginių 

uždavinių 

Nr. 

Visus 

metus 

 

 

Inovatyvių  

metodų 

taikymas. 

B. Karmazinienė 

Mokytojai 

1. Kiekvienas pedagogas 

įvaldo ir tikslingai taiko po 

vieną inovatyvų metodą 

organizuojant veiklas lauke. 

1.1. 

1.4. 

1.6. 

 

 

Visus 

metus 

  

Grupių tinkliuko  

mokytojai 

 

2. Grupių tinkliukų veiklų 

lauke sėkmingos patirties 

sklaida kolegų tinkle atvirų 

užsiėmimų metu. 

1.1. 

1.4. 

1.6. 

 

Gegužė 

  

 Mokytojai 

3. Tinkliukų lauko sėkmingos 

patirties refleksija Mokytojų 

taryboje. 

1.1. 

1.4. 

1.6. 

Spalis 

Gegužė 
Personalizuotas 

vaiko pasiekimų 

ir pažangos 

vertinimas. 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

 

 

1. Du kartus metuose - 

gegužės ir spalio mėn. 

vertinama vaiko pasiekimai, 

pažanga. Individualiai 

aptariama su tėvais, vaiku; 

2.Rezultatai fiksuojami IS 

sistemoje „Mūsų darželis“.  

1.1. 

Spalis –  

Kovas 
Veiklos kokybės 

įsivertinimas, 

pažangos 

pokyčio 

planavimas. 

 

B. Karmazinienė 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo 

darbo grupė. 

Darbo  grupė vykdo veiklos 

kokybės įsivertinimą.  

Rezultatų analizė mokytojų 

taryboje, įstaigos taryboje. 

Planuojamas veiklos 

pažangos pokytis. 

1.1. 

Visus 

metus 

 

 

 

Šiuolaikinių 

technologijų 

efektyvus 

taikymas. 

 

B. Karmazinienė 

Mokytojai 

1. Kiekvieną savaitę grupių 

auklėtojos tikslingai taiko 

šiuolaikines technologijas: 

IKT, interaktyvias grindis, 

„Bitutes“, „Šviesos stalus“. 

Veikla fiksuojama savaitės 

planuose IS „Mūsų darželis“. 

 

1.1. 

1.3. 

1.4. 

Visus 

metus 
 Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

 

 

B.Karmazinienė 

 

 

 

 

2.Mokytojų  taryboje 

aptariamas šiuolaikinių 

technologijų naudojimo  

veiksmingumas, gerosios 

patirtys, problemos. 

3.Pagal išsiaiškintą poreikį 

įsigyjama priemonių. 

4.Pagal galimybes 

atnaujinama  IT įranga (1-3 

gr.). 

  

1.1 

1.3 

1.4 



Visus 

metus 

 

 

 

Sėkmingo vaikų  

socializacijos  ir 

adaptacijos 

proceso 

organizavimas.  

B. Karmazinienė 

VGK 

 

 

 

1.VGK, mokytojų taryboje 

analizuojami  vaikų 

adaptacijos rezultatai, sėkmės 

ir problemos. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.5. 

Sausis - 

Vasaris 

 

Tėvų apklausa dėl 

vaikų adaptacijos. 

E. Daunienė 2.Atliktos tėvų apklausos 

duomenimis „Kaip mano 

vaikutis jaučiasi darželyje?“ 

80-85 proc. vaikų jaučiasi 

gerai, tėvai adaptaciją vertina 

teigiamai. 

 

Vasaris  B. Karmazinienė 3.Du pedagogai dalijasi 

sėkmingos adaptacijos 

patirtimi mokytojų taryboje. 

 

Kovas 

 

Visus 

metus  

Pagalba 

specialiųjų 

poreikių ir 

socialinės rizikos 

vaikų 

sėkmingam 

ugdymuisi. 

B. Karmazinienė 

VGK 

 

1.Atliktas tyrimas „Pagalbos 

veiksmingumas specialiųjų 

poreikių vaikams“. 80-85 

proc. tėvų teigiamai vertina 

pagalbos veiksmingumą. 

2. Per metus vyksta ne 

mažiau, kaip  keturi VGK 

posėdžiai. 

3. Įsigyjama priemonių 

specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymui iki 400 Eur. 

4.Tikslingai tobulinama 

pedagogų kvalifikacija.  

5.1-2 pedagogai dalijasi 

sėkminga specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymo patirtimi 

mokytojų taryboje. 

1.3. 

1.5. 

 

Visus 

metus 

 

 

  7.VKG efektyviai 

bendradarbiauja su 

pedagogais, tėvais,  

konsultuojasi su Tauragės 

PPT pagal poreikį. 

 

Visus 

metus 
Komandinis 

darbas  ugdant 

specialiųjų 

poreikių vaikus. 

 

B. Karmazinienė 

VGK 

Pagalbos 

specialistai 

Mokytojai 

Tėvai 

1.Pagalbos specialistai 

konsultuoja pedagogus  

planuojant individualias 

ugdytinių veiklas, padeda 

įsivertinti pažangos pokytį. 

2.Vyksta 2-3 pagalbos 

komandos ir grupės 

pedagogo, tėvų susitikimai - 

konsultacijos veiklos 

rezultatams su specialiųjų 

poreikių vaiku aptarti, 

problemoms spręsti. 

 3. Tris kartus per metus 

VGK aptariami specialiųjų 

1.2 

1.3 

1.5 



poreikių vaikų ugdymo(si) 

pasiekimai, pažangos pokytis, 

taikomų metodų 

veiksmingumas, 

bendradarbiavimo 

sėkmingumas su tėvais. 

Visus 

metus 

 

 

 

 

 

 

Gegužė 

 

Birželis 

Gabių vaikų 

ugdymas pagal 

parengtą 

modelio aprašą. 

B. Karmazinienė 

VGK 

Pedagogai 

1.Atpažįstame 1-3 gabius 

vaikus grupėje, tikslingai 

parinkdami metodus, 

priemones, 

bendradarbiaudami su tėvais, 

pagalbos specialistais 

stipriname jų prigimtinius 

gebėjimus.  

2. Gabių vaikų tėvų apklausa 

dėl vaikų ugdymo. 

3. Patirties sklaida „Gabių 

vaikų atpažinimas ir taikomi 

ugdymo(si) metodai“ 

mokytojų taryboje. 

1.4 

1.6 

Visus 

metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegužė 

Patirtinio 

ugdymo plėtra 

integruojant 

STEAM idėjas.  

V. Paulauskienė 

B. Karmazinienė 

STEAM 

komanda 

1.Tikslingas lauko erdvių 

panaudojimas STEAM 

mokslų idėjų įgyvendinimui: 

STEAM erdvių namelis, 

Svajonių sodelis - projektas 

„Aš augu – medis auga“, 

žaliasis labirintas, vabalų 

namas, sliekų požemis, 

šiltnamis – žalioji 

laboratorija, daržas,  

lavinamieji lauko edukaciniai 

takeliai ir kt.  

2.Grupių STEAM veiklų  

rezultatų pateikimas 

www.tauragesazuoliukias.lt 

3. Rajono vaikų konferencija 

lauke „Stebiu, tyrinėju, 

atrandu“. 

1.1 

1.4 

1.6 

 

Birželis 
  3. Mokytojų taryboje grupių 

mokytojų STEAM veiklų 

refleksija: taikomi metodai, 

tikslingas edukacinių aplinkų 

panaudojimas. 

1.1 

1.4 

1.6 

 

         

 

 

 

 

 

http://www.tauragesazuoliukias.lt/


               Strateginis prioritetas 2.  Bendradarbiavimo kultūros plėtotė 

Data Veiklos Atsakingi Rezultatai Poveikį 

darysiančių 

strateginių 

uždavinių 

Nr. 

 

Visus 

metus 

Mokymosi ir 

partnerystės  tinklų 

kūrimas. 

V. Paulauskienė 

B. 

Karmazinienė 

 

Veiksminga partnerystė, 

patirties dalijimasis 

Lietuvos sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinkle, 

respublikos „Ąžuoliuko“ 

įstaigų sambūryje, rajono 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų bendradarbiavimo 

tinkle. 

1.6 

2.1 

 

Visus 

metus 

 

 

Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais. 

V. Paulauskienė 

B. 

Karmazinienė 

Pedagogai 

1.Pasirašomos 1-2 

bendradarbiavimo sutartys 

su naujais socialiniais 

partneriais. 

2.Vyksta 5-6 ugdomosios 

grupių veiklos su 

socialiniais partneriais.  

3.Vykdomi du bendri 

meniniai, edukaciniai, 

patirtiniai, sveikatos, 

saugaus eismo, 

gamtosaugos ir pan. 

projektai. 

1.1. 

2.2 

 

Gruodis 

 

 

 

Vaiko šeimos 

įtraukimas į 

ugdymo(si) procesą. 

V. Paulauskienė 

Darželio tėvų 

komitetas 

Mokytojai 

 

 

1. Gruodis – atvirų durų 

mėnuo Tėvų idėjoms 

įgyvendinti. 

2.Tėvų komiteto lyderiai 

inicijuoja ir kartu su grupių 

tėvais įgyvendina 1-2 

idėjas, veiklas  grupėje, 

padeda atnaujinti 

edukacines aplinkas. 

2.2 

2.3 

Spalis 

Kovas 

 

 

 

Spalis 

Gegužė  

 V. Paulauskienė 

 

 

 

 

Grupių 

mokytojos 

4.Organizuojami aktyvūs 

tėvų komiteto forumai 

idėjoms pasidalinti, ugdymo 

kokybei stiprinti, 

problemoms spręsti.  

5. Grupių tėvų susirinkimai 

 

2.3 

2.5 

Vasaris 

 

 

 

Bendruomeniškumo, 

sutelktumo, 

iniciatyvumo 

stiprinimas. 

V. Paulauskienė 

Tėvų komitetas 

  

Padėkos diena 

bendruomenei už 

iniciatyvas, inovacijas, 

veiklos pasiekimus. 

2.4 



Gruodis  V. Paulauskienė 

Darbo grupė 

Mokytojų taryba 

Darželio taryba 

Parengiamas l-d. 

„Ąžuoliukas“ Garbės 

vardo“ suteikimo tvarkos 

aprašas.  

2.4. 

Gegužė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Paulauskienė 

 

 

 

 

 

Aliekama tėvų apklausa 

darželio veiklos kokybei 

įvertinti ir tobulinti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

80-85 proc. tėvų teigiamai 

vertina ugdymo(si) kokybę 

ir veiklos rezultatus. 

2.3 

2.5 

Gruodis 

Gegužė 
Šeimos  klubas 

telkia bendruomenę. 

E. Daunienė 

Šeimos klubas 

Tėvų klubas inicijuoja  

1-2 renginius, veiklas, 

akcijas bendruomenei. 

2.3 

2.4 

2.5 

Gruodis 

 

 

 

 

 

Sudaryta darbo 

grupė parengia 

įstaigos darbuotojų 

Etikos kodekso 

projektą. 

 

 

V. Paulauskienė 

Mokytojų taryba 

Darželio taryba 

Darbo taryba 

 

 

 

Parengtas įstaigos 

darbuotojų Etikos kodekso 

projektas aptartas mokytojų 

taryboje, darbo taryboje, 

darželio taryboje. 

Visi žino ir laikosi Kodekso 

nuostatų. 

2.4 

2.6 

Visus 

metus 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiaudami 

stipriname 

susitarimų kultūrą. 

V. Paulauskienė 

Mokytojų taryba 

Darželio taryba 

Darbo taryba 

 

 Mokytojų taryboje, 

darželio taryboje, darbo 

taryboje pagal reikiamybę: 

aptariami, suderinami 

tvarkų, aprašų ir kitų 

dokumentų  projektai. 

Savivaldos institucijos už 

veiklą atsiskaito įstaigos 

bendruomenei. 

2.5 

2.6 

Visus 

metus 
Lopšelio – darželio 

grupių, 

bendruomenės  

sėkmingos veiklos 

patirties viešinimas 

visuomenei. 

V. Paulauskienė 

B. 

Karmazinienė 

Grupių 

mokytojai 

Pagalbos 

specialistai 

Nuolat sėkmingos veiklos 

pasiekimai viešinami: 

www.tauragesazuoliukias.lt; 

www.taurage.lt; 

www.ikimokyklinis.lt, 

www.smlpc.lt; www.sac.lt 

rajono, šalies informacinėse 

priemonėse. 

2.7 

Visus 

metus 

 

 

Bendradarbiavimas 

IS „Mūsų darželis“ 

V. Paulauskienė 

B. 

Karmazinienė 

Mokytojos 

Specialistai 

Nuolat pateikiama tėvams 

visa aktuali informacija IS 

„Mūsų darželis“. 

2.3 

2.5 

2.7 

Balandis Tėvų apklausa dėl 

gaunamos 

informacijos IS 

„Mūsų darželis“ 

V. Paulauskienė Apklausoje 80-85 proc. tėvų 

teigiamai vertina gaunamą 

informaciją IS „Mūsų 

darželis“. 

Rezultatai aptariami 

mokytojų taryboje, darželio 

taryboje. 

2.3 

2.5 

2.7 

http://www.tauragesazuoliukias.lt/
http://www.taurage.lt/
http://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.smlpc.lt/
http://www.sac.lt/


 

Strateginis prioritetas 3.  Mokykla, kaip nuolat besimokanti organizacija. 

 

Data Veiklos Atsakingi Rezultatai Poveikį 

darysiančių 

strateginių 

uždavinių 

Nr. 

Gegužė – 

Birželis 
Vadovo ir pedagogo 

metų veiklos 

rezultatų aptarimo 

pokalbis. 

V. Paulauskienė 

Pedagogai 

Vadovo ir pedagogo 

pokalbis – dialogas su 

kiekvienu pedagogu. 

Susitariama dėl tobulintinų 

veiklos krypčių, patirties 

sklaidos, kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetų. 

3.1. 

3.2. 

Visus 

metus 

 

 

 

Birželis 

Sėkmingos, 

inovatyvios patirties 

sklaida. 

Grupių 

mokytojai 

 

1.Kolegų tinkliuke 

kiekvienas pedagogas stebi 

1-2 atviras kolegų veiklas 

lauko erdvėse.  

2.Patirtis apibendrinama 

idėjų mugėje „Suteikime 

sparnus savo idėjai“.  

3.1. 

Visus 

metus 
Mokymosi 

partnerystės tinklai 

su respublikos 

„Ąžuoliuko“ 

sambūrio įstaigomis. 

V.Paulauskienė 

B.Karmazinienė 

 

Sėkmingos patirties sklaida, 

kūrybiškas inovatyvių idėjų 

taikymas, dalyvavimas 

konferencijose, 

susitikimuose. 

3.1. 

3.2. 

Gruodis 

 

 

 

 

Tikslingas 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

V.Paulauskienė 

B.Karmazinienė 

 

Vyksta kvalifikacijos   

tobulinimo įsivertinimas 

mokytojų taryboje. 

Susitariama dėl 

kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetų, būdų ir formų. 

3.2. 

Visus 

metus 
Aktyvi kvalifikacijos 

tobulinimo idėjų 

sklaida  

B.Karmazinienė 

Mokytojai 

 

Mokytojų taryboje – 

praktinė  idėjų sklaida 

grįžus iš kvalifikacijos 

renginio. 

3.2. 

Visus 

metus 
Kolegialus 

mokymasis darbo 

vietoje. 

Pedagogai Kolegos padeda vieni 

kitiems čia ir dabar spręsti 

problemas, priimti 

sprendimus. 

3.3. 

Spalis - 

Gegužė 
Tėvystės įgūdžių 

stiprinimas 

E. Daunienė Organizuojamas pozityvios 

tėvystės įgūdžių lavinimo 

programos paskaitų ciklas 

2-3 grupių tėvams apie 

vaiko emocinį ir socialinį 

ugdymą. 

3.4 

 

                  



 

                Strateginis prioritetas 4. Bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimas. 

Data Veiklos Atsakingi Rezultatas Poveikį 

darysiančių 

strateginių 

uždavinių 

Nr. 

Rugsėjis  

Gegužė 
Socialinio-emocinio 

ugdymo programa 

„Kimochis“. 

E. Daunienė 

 

Per savaitę vedamos trys 

pamokos grupėje. 

Programoje mokoma įgyti 

įgūdžių, padedančių  

valdyti savo emocijas  

4.2 

4.3 

Visus 

metus 
Vaikų elgesio 

keitimas ir 

korekcija. 

E. Daunienė Darbas su elgesio ir 

emocinių sunkumų 

turinčiais vaikais, pagalba 

jų šeimoms ir pedagogams 

4.2 

4.3 

Rugsėjis-  

Gegužė 
Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programa 

E. Daunienė Kartą per mėnesį vedamos 

pamokėlės grupėse pagal 

pasirinktas temas, 

suderinus su  auklėtojų 

planais. 

4.2. 

4.3. 

Visus 

metus 
Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo programa. 

E. Daunienė 

S. Pėčienė 

Pagal visuomenės 

sveikatos specialisto 

veiklos planą, suderinus su 

grupių auklėtojomis. 

4.2 

4.3 

Kovas Sąmoningumo 

didinimo mėnuo „Be 

patyčių“. 

E. Daunienė 

 

Dalyvauja visa darželio 

bendruomenė. 

Organizuojamos veiklos, 

padedančios užkirsti kelią 

priekabiavimui ir 

patyčioms, gerinančios 

emocinę vaikų savijautą, 

pagarbius , draugiškus 

vaikų tarpusavio ir vaikų 

bei suaugusiųjų santykius 

darželyje. 

4.2 

4.3. 

Lapkritis Tarptautinė 

Tolerancijos diena, 

akcija „Ąžuoliuko 

mes vaikai“. 

E.Daunienė Veiklos visose grupėse, 

stiprinančios vertybių 

sistemą, kaip tolerancija, 

pagalba kitam, 

draugiškumas, pagarba, 

supratimas ir empatija. 

4.2 

Lapkritis Draugo diena, akcija 

„Apkabink draugą 

savo“. 

E.Daunienė Visose grupėse vykstanti  

akcija, skatinanti vaikus 

draugystės ir 

bendradarbiavimo. 

4.2 

Lapkritis Pasaulinė 

sveikinimosi  diena. 

„Labas, kaip 

laikais?“ 

E.Daunienė Ryto akcija. Dalyvauja 

visa bendruomenė 

4.2 



 

Rugsėjis 

 

 

 

 

 

Etninės kultūros 

plėtojimas  ir 

pilietiškumo 

ugdymas. 

 

 

B. Karmazinienė  

Organizavimo 

grupė 

1. Mokslo metų pradžios 

šventė „Sukasi veiklų 

malūnėliai“. 

4.1 

 

B. Karmazinienė 

Etnokultūros 

grupė. 

2. Rudenėlio šventė 

„Suverkim vėrinį rudens“. 

 

4.1 

 

 

 

Spalis 

 

Renginys 

„Ką mums 

dovanoja ruduo“. 

B. Karmazinienė 

Organizavimo 

grupė 

“Su senoliais kartu, 

pakeliaukime metų ratu“. 

 

4.1 

Gruodis Adventas – tylus 

Kalėdų laukimas. 

 

Kalėdų šventės 

stebuklai 

B.Karmazinienė 

Grupių 

mokytojai 

Etnokultūros 

grupė 

1.„Aš – šviesa“ 

 

 

2.Kalėdų šventė 

4.1 

 

 

4.1. 

 

Sausis 

 

Sausio 13-oji  – 

Laisvės gynėjų 

diena. 

 

Žiemos pramogos 

lauke.  

B.Karmazinienė 

Grupių 

mokytojai 

 

 

1.Akcija „ Atmintis gyva, 

nes liudija“ 

 

 

 

2. Judrūs žaidimai 

4.1 

 

 

Vasaris 

 

Lietuvos 

Gimtadienis 

„Trys gražiausios 

spalvos“ 

 

 

„Šalta žiema šalin 

eina...“ 

B.Karmazinienė 

Grupių 

mokytojai 

M.Jončienė 

 

1. Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienos šventė 

 

 

 

4.1 

 

B Karmazinienė 

Etnokultūros 

organizacinė 

grupė 

2. Užgavėnės 

 

 

4.1 

 

Kovas 

 

 

„Kur Kazytė ir 

Kazys, ten vaikučių 

šurmulys“ 

 

 

 

„O toj mažoj 

širdelėj - visa 

Lietuva“  

B.Karmazinienė 

Grupių 

mokytojai 

Etnokultūros 

grupė 

 

B.Karmazinienė 

Grupių 

mokytojai 

Kaziuko mugė 

 

 

 

 

 

Darželio  skaitovų 

konkursas. 

 

4.1 

 

Balandis 

 

„Rido, rido 

riduolėli...“ 

 

 

 

B.Karmazinienė 

Etnokultūros 

grupė 

Grupių 

mokytojai 

1. Mažųjų Velykėlės 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 



 

„O toj mažoj 

širdelėj - visa 

Lietuva“ 

B.Karmazinienė 

Organizacinė 

grupė 

Grupių 

mokytojai 

 

2.  Rajoninio ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų skaitovų  

konkursas darželyje. 

 

 

4.1 

Gegužė „Aš, tėtis ir mama  

- sportiškiausia 

šeima“. 

E. Daunienė 

„Šeimos klubas“ 

Tėvų komitetas 

Grupių 

mokytojai 

Šeimos šventė 

 

 

 

4.1 

Birželis 

 

„Saulutė sukasi 

ratu... ir mes 

kartu“ 

B. Karmazinienė 

etnokultūros 

grupė, grupių 

mokytojai 

Rasos – Joninių šventė 

bendruomenėje. 

4.1 

Kiekvieną 

mėnesį 

 

 

 

 

Sveikų ir saugių 

vaiko gyvenimo 

įgūdžių, elgesio 

stiprinimas. 

 

 

S. Pėčienė 

 

 

 

Sveikos ir saugios 

gyvensenos formavimas 

pagal „Alkoholio, tabako ir  

kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos programą“. 

 

4.3 

 

 

 

S. Pėčienė 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos stiprinimas pagal 

sveikos ir saugios 

gyvensenos ugdymo 

programą „Būsiu sveikas ir 

saugus“ – gerklės skalavimas 

sūriu vandeniu, dantukų 

valymas, pilnapadystės 

profilaktika, arbatų gėrimas. 

4.3 

 

 

 

 

 

 

M. Jončienė 

grupių 

mokytojai 

Rytinės mankštos lauke, 

salėje. 

4.3 

Rugsėjis „Apibėk mokyklą“. 

 

„Dviratuku aš 

važiuoju, saugau 

gamtą, ją globoju“ 

S.Pėčienė 

 

1. Judumo savaitė  

 

4.3 

 

R.Stasytienė 

Saugaus eismo 

komanda 

2.Diena be automobilio. 

Dviratukų ir paspirtukų 

diena. 

4.3 

Spalis „Raudona – stok, 

geltona – lauk, žalia 

– per gatvę drąsiai 

trauk“. 

(renginio planas) 

 

 

 

„Būsiu sveikas ir 

saugus“ 

R.Stasytienė 

Saugaus eismo 

komanda. 

Policijos 

prevencijos 

skyrius 

UAB „Biceda“. 

 

S. Pėčienė 

Mokytojai 

Rajoninis ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų saugaus 

eismo renginys. 

Susitikimas su policijos 

bičiuliui Amsiumi. 

 

 

 

Sveiko maisto savaitė 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 



Lapkritis „Švarių rankyčių 

šokis“ 

 

 

 

 

Spektakliukas 

„Kiškių nuotykiai 

kelyje“. 

 

 

Konkursas 

„Sveikuolių  

sveikuoliai“. 

S. Pėčienė 

 

Sveikatos stiprinimas pagal 

sveikos ir saugios 

gyvensenos ugdymo 

programą „Būsiu sveikas ir 

saugus“. 

 

4.3 

 

R. Stasytienė 

Saugaus eismo 

komanda. 

Saugaus eismo programos 

įgyvendinimas 

4.3 

S. Pėčienė Sveikatos stiprinimas pagal 

sveikos ir saugios 

gyvensenos ugdymo 

programą „Būsiu sveikas ir 

saugus“ 

4.3 

 

Gruodis 

 

 

 

 

 

Kūrinėliai, jų 

klausymas(is), 

smulkioji 

tautosaka, 

imitaciniai žaidimai 

saugaus eismo 

tema. 

 

„Kvėpuoju giliai – 

gyvenu sveikai“ 

 

R. Stasytienė 

Saugaus eismo 

komanda 

 

 

 

 

 

Saugaus eismo programos 

įgyvendinimas 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

4.3 

S.Pėčienė 

 

 

Sveikatos stiprinimas pagal 

sveikos ir saugios 

gyvensenos ugdymo 

programą „Būsiu sveikas ir 

saugus“ 

 

 

Vasaris 

 

 

 

 

 

 

 

Piešinių konkursas 

„Ateities 

automobilis“. 

 

 

 

 

Viktorina „Švarūs 

dantukai – sveiki 

dantukai“ 

 

R. Stasytienė 

Saugaus eismo 

komanda 

 

Saugaus eismo programos 

įgyvendinimas 

 

 

 

4.3 

 

 

 

S. Pėčienė 

 

 

 

Sveikatos stiprinimas pagal 

sveikos ir saugios 

gyvensenos ugdymo 

programą „Būsiu sveikas ir 

saugus“ 

4.3 

 

 

 

Kovas .Žaidimai lauke 

„Šou ant rampų“. 

R. Stasytienė 

Saugaus eismo 

komanda 

Saugaus eismo programos 

įgyvendinimas 

4.3 

Balandis Kalbos šventė 

 

 

 

A. Eristi, grupių 

mokytojai 

 

 

1.Tarptautinio projekto 

„Vaiko kelias į gražią kalbą. 

Laimingas vaikas“ veiklos 

darželio grupėse. 

4.3 

 

 

 



 

Piešinių paroda  

,,Saugaus eismo 

diena“. 

Atšvaito gaminimas 

„Mano atšvaitėlis“. 

 

„Tarptautinė 

triukšmo diena – 

kas tai?“ 

R. Stasytienė 

saugaus eismo 

organizacinė 

grupė 

 

 

 

Saugaus eismo programos 

įgyvendinimas 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

S. Pėčienė 

 

 

Sveikatos stiprinimas pagal 

sveikos ir saugios 

gyvensenos ugdymo 

programą „Būsiu sveikas ir 

saugus“ 

4.3. 

 

Gegužė 
Sportiniai žaidimai 

darželio lauko 

erdvėse 

(krepšinio, 

futboliuko 

varžybos, estafetės). 

R. Stasytienė 

saugaus eismo 

komanda 

 

Saugaus eismo programos 

įgyvendinimas 

 

 

 

4.3 

 

 

S. Pėčienė 

 

2.Renginys „Judėjimo 

sveikatos labui “ dienai 

paminėti. 

4.3 

 

 

 

Veiksmingas 

gamtosauginių 

idėjų integravimas  

į ugdymo procesą. 

 

Grupių 

mokytojai 

 

Visus metus: 

Rūšiuojame atliekas. 

 

4.4 

 

 

Sausis 

Vasaris 

 

Akcija „Padėkime 

paukšteliams ir 

žvėreliams“. 

B. Antanaitienė 

Grupių 

mokytojai 

Tėvai 

Lesyklėlių gaminimas ir jų 

kabinimas darželio 

teritorijoje, jų prižiūrėjimas. 

 

4.4 

 

Vasaris 

 

Sėklų sėjimas, 

daiginimas grupių 

žaliuosiuose 

kampeliuose. 

Grupių 

mokytojai 

Gamtosauginio projekto 

įgyvendinimas 

 

 

4.4 

Kovas 

 

 

 

 

“Žalia palangė“ 

 

 

 

„Papuoškime žemę 

gerais darbais“. 

B. Antanaitienė, 

Grupių 

mokytojai 

 

Gamtosauginio projekto 

įgyvendinimas. 

STEAM programos 

įgyvendinimas 

4.4 

 

 

B. Antanaitienė, 

Gamtosaugos  

grupė. 

Pasaulinės Žemės dienos 

paminėjimas. 

 

4.4 

 Tarptautinė 

gamtosauginė 

akcija „Darom 

2021“ 

B. Antanaitienė, 

Gamtosaugos  

grupė. 

Darželio 

bendruomenė 

Darželio aplinkos 

švarinimas. 

4.4 

Kovas 

Spalis 

 

 

 

 

Iniciatyva “Žalia 

pėda- 

žaliapėdžiams“. 

 

B. Antanaitienė 

Gamtosaugos 

organizacinė 

grupė. 

 

 

Iniciatyvos metu lopšelio-

darželio bendruomenė 

augalų auginimą įtrauks į 

ugdomąsias veiklas, dalinsis 

patirtimi. Daug įdomios 

veiklos, atradimų ir puikių 

4.4 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emocijų mažieji 

„žaliapėdžiai“ patirs 

kiekviename etape: nuo 

žemės įdirbimo ir sėjimo iki 

derliaus nuėmimo. 

 

 

 


