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     PATVIRTINTA: 

        Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

        Direktoriaus 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V- 113 

 

 

 

TAURAGĖS LOPŠELIO–DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 

2021-2022 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. Skatinti bendruomeniškumą, sutelktumą, iniciatyvumą. 

 

4. Besimokančios, reflektuojančios, kuriančios bendruomenės telkimas. 
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Strateginis prioritetas 1. Kokybiškas ir inovatyvus ugdymas kiekvienam vaikui. 

Data Veiklos Atsakingi Rezultatas Poveikį 

darysiančių 

strateginių 

uždavinių 

Nr. 

Visus 

metus 

Ugdymo turinio ir 

metodų dermė 

dirbant pagal 

atnaujintą 

ugdymo programą 

„Vėjo malūnėlis“. 

V. Paulauskienė 

G. Čiapienė 

Mokytojai 

Ugdymo procesas skatina 

vaiko sėkmę, pasiekimų 

pažangą, pažangos pokytį. 

Veiksmingumas įsivertinamas 

metodinėje taryboje, 

mokytojų taryboje. 

1.1. 

1.4. 

1.6. 

 

 

Vasaris 

Tyrimas „Kokios 

inovatyvios 

veiklos padeda 

vaikui augti“. 

V. Paulauskienė 

Mokytojai 

Įsivertinti, ką naujovė duoda 

vaikui, kokią vertę sukuria. 

Rezultatų aptarimas mokytojų 

taryboje.  

1.1. 

1.4. 

1.6. 

 

Visus 

metus 

 

Grupių tinkliukų 

komandų 

sėkmingos 

patirties sklaida. 

Grupių tinkliukų 

komandų 

mokytojai 

1. Grupių tinkliukų komandos 

vykdo atviras veiklas lauke 

„Vaikų sveikatos 

kompetencijos stiprinimas“. 

2. Komandų sėkmingos 

patirties sklaida mokytojų 

taryboje 2022 metų spalio 

mėn. 

1.1. 

1.4. 

1.6. 

 

Spalis 

Gegužė 

Personalizuotas 

vaiko pasiekimų 

ir pažangos 

vertinimas. 

 

G. Čiapienė 

Mokytojai 

 

 

1. Vertinimas pagal atnaujintą 

darželio vaikų pasiekimų ir 

pažangos tvarką. 

2. Vaiko pasiekimai ir 

pažanga įvertinama  

du kartus metuose - gegužės 

ir spalio mėn.  

3. Individualiai aptariama su 

tėvais, vaiku.  

4. Rezultatai fiksuojami IS 

sistemoje „Mūsų darželis“.  

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Sausis – 

Balandis 

 

Veiklos kokybės 

įsivertinimas, 

pažangos pokyčio 

planavimas. 

 

G. Čiapienė 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo 

darbo grupė. 

Darbo  grupė vykdo veiklos 

kokybės įsivertinimą.  

Rezultatų analizė mokytojų 

taryboje, įstaigos taryboje. 

Planuojamas pažangos 

pokytis metų veiklos plane 

nuo rugsėjo 1 d. 

1.1. 

Visus 

metus 

 

 

 

Šiuolaikinių 

technologijų 

efektyvumas 

ugdymo proceso 

veikloje. 

 

G. Čiapienė 

Mokytojai 

I. Rusteikienė 

 

 

 

1. Kartą per savaitę grupių 

mokytojos tikslingai taiko 

šiuolaikines technologijas: 

IKT, interaktyvias grindis, 

„Bitutes“, „Šviesos stalus“.  

2. Direktoriaus įsakymu 

1.1. 

1.3. 

1.4. 
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patvirtintas interaktyvių 

grindų naudojimo tvarkaraštis 

salėje. 

3.Veikla fiksuojama savaitės 

planuose IS „Mūsų darželis“. 

4. Metodinėje  taryboje 

aptariamas šiuolaikinių 

technologijų naudojimo  

veiksmingumas, gerosios 

patirtys, problemos. 

5.Pagal išsiaiškintą poreikį ir 

galimybes įsigyjama 

priemonių. 

Visus 

metus 

 

 

 

 

Vaikų  

socializacijos  ir 

adaptacijos 

proceso 

sėkmingumas. 

 

G. Čiapienė 

VGK 

E. Daunienė 

 

 

 

1.VGK analizuojami  vaikų 

adaptacijos rezultatai, sėkmės 

ir problemos. 

2. Mokytojų taryboje 

įsivertinami adaptacijos 

rezultatai. 

3. Pedagogų adaptacijos 

sėkminga patirties sklaida 

mokytojų taryboje. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.5. 

Sausis - 

Vasaris 

 

Tėvų apklausa dėl 

vaikų adaptacijos. 

E. Daunienė Atliktos tėvų apklausos 

duomenimis „Kaip mano 

vaikutis jaučiasi darželyje?“ 

80-85 proc. vaikų jaučiasi 

gerai, tėvai adaptaciją vertina 

teigiamai. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.5. 

Visus 

metus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegužė 

Pagalba 

specialiųjų 

poreikių ir 

socialinės rizikos 

vaikų sėkmingam 

ugdymuisi. 

G. Čiapienė 

VGK 

 

1. Per metus vyksta ne 

mažiau, kaip  keturi VGK 

posėdžiai. 

2. Per metus įsigyjama 

priemonių specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymui iki 

400 Eur. 

3.Tikslingai, pagal sutartus 

prioritetus  tobulinama 

pedagogų kvalifikacija.  

4.1-2 pedagogai dalijasi 

sėkminga specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymo patirtimi 

VGK, metodinėje taryboje. 

5. VKG efektyviai 

bendradarbiauja su 

pedagogais, tėvais,  

konsultuojasi su Tauragės 

PPT pagal poreikį. 

6. VGK metų veiklos 

rezultatų aptarimas mokytojų 

taryboje. 

1.3. 

1.5. 

Visus Komandinis G. Čiapienė 1.Pagalbos specialistai 1.2. 
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metus darbas  ugdant 

specialiųjų 

poreikių vaikus. 

 

VGK 

Pagalbos 

specialistai 

Mokytojai 

Tėvai 

konsultuoja pedagogus  

planuojant individualias 

ugdytinių veiklas, padeda 

įsivertinti pažangos pokytį. 

2.Vyksta 1 - 2 pagalbos 

specialistų komandos ir 

grupės mokytojo, tėvų 

susitikimai - konsultacijos 

veiklos rezultatams su 

specialiųjų poreikių vaiku 

aptarti, problemoms spręsti. 

3. Tris kartus per metus VGK 

aptariami specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymo(si) pasiekimai, 

pažangos pokytis, taikomų 

metodų veiksmingumas, 

bendradarbiavimo 

sėkmingumas su tėvais. 

1.3. 

1.5. 

Visus 

metus 

 

 

 

 

 

Gabių vaikų 

ugdymas pagal 

parengtą modelio 

aprašą. 

G. Čiapienė 

VGK 

Pedagogai 

Atpažįstame gabius vaikus 

grupėje tikslingai parinkdami 

metodus, priemones, 

bendradarbiaudami su tėvais, 

pagalbos specialistais 

stipriname jų prigimtinius 

gebėjimus.  

1.4. 

1.6. 

Visus 

metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patirtinio ugdymo 

plėtra integruojant 

STEAM  idėjas.  

V. Paulauskienė 

G. Čiapienė 

STEAM 

komanda 

Mokytojai 

1. Lauko erdvių 

panaudojimas STEAM 

mokslų idėjų įgyvendinimui: 

STEAM  namelis, Svajonių 

sodelis, žaliasis labirintas, 

vabalų namas, sliekų 

požemis, šiltnamis – žalioji 

laboratorija, daržas,  

lavinamieji lauko edukaciniai 

takeliai ir kt.  

2.Grupių STEAM veiklų  

rezultatų pateikimas 

www.tauragesazuoliukas.lt 

1.1. 

1.4. 

1.6. 
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 Strateginis prioritetas 2.  Bendradarbiavimo kultūros plėtotė. 

Data Veiklos Atsakingi Rezultatai Poveikį 

darysiančių 

strateginių 

uždavinių 

Nr. 

Visus 

metus 

Mokymosi ir 

partnerystės  tinklų 

plėtotė. 

V. Paulauskienė 

G. Čiapienė 

I. Rusteikienė 

M. Altaravičienė 

Gamtosauginis 

komitetas 

Pedagogai 

 

Veiksminga partnerystė, 

patirties dalijimasis, 

inovatyvių idėjų kūrybiškas 

taikymas bendradarbiaujant  

su respublikos „Ąžuoliuko“ 

sambūrio įstaigomis,  

tarptautinio gamtosauginių 

mokyklų tinklo įstaigomis, 

sveikatą stiprinančiu 

mokyklų tinklu. 

1.6. 

2.1. 

 

Visus 

metus 

 

 

Bendradarbiavimas su 

socialiniais 

partneriais. 

V. Paulauskienė 

 

 

 

G. Čiapienė 

Pedagogai 

 

M. Jončienė 

Darbo grupės 

Komandos 

 

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. 

 

Spalis 

 

Tėvų forumas. 

 

V. Paulauskienė 

 

Organizuojamas tėvų 

komiteto ir darželio tarybos 

forumas. 

2.3. 

2.5. 

Gruodis 

 

 

 

Darželio Tėvų 

komitetas inicijuoja 

tėvų idėjų 

įgyvendinimo mėnesį.  

V. Paulauskienė 

Darželio tėvų 

komitetas 

Grupių tėvų 

komitetas 

 

 

1. Gruodis – atvirų durų 

mėnuo tėvų idėjoms 

įgyvendinti „Mes – kartu“. 

2.Tėvų komiteto lyderiai 

inicijuoja ir kartu su grupių 

tėvais įgyvendina 1-2 

idėjas, veiklas  grupėje. 

2.2. 

2.3. 

Spalis 

Gegužė  

 

Ugdytinių pasiekimų 

ir pažangos pokyčio 

individualūs 

aptarimai su tėvais. 

Grupių 

mokytojos 

 

Grupių tėvų individualūs 

pokalbiai – susitikimai su 

mokytoju dėl ugdytinio 

pasiekimų pažangos. 

2.3. 

2.5. 

Spalis 

 

 

 

 

Bendruomeniškumo, 

sutelktumo, 

iniciatyvumo 

stiprinimas. 

V. Paulauskienė 

 

  

Padėkos diena 

bendruomenei už 

iniciatyvas, inovacijas, 

veiklos pasiekimus. 

 

2.4. 
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Gruodis Vardo „Ąžuoliuko 

garbė“  suteikimas 

bendruomenės 

nariams. 

V. Paulauskienė 

 

„Ąžuoliuko Garbė“ vardo 

suteikimo šventinė popietė 

2.4. 

Balandis 

 

 

 

 

Tėvų apklausa dėl 

veiklos kokybės. 

 

 

V. Paulauskienė 

 

 

 

 

Atliekama tėvų apklausa 

darželio veiklos kokybei 

įvertinti ir tobulinti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Rezultatai aptariami 

mokytojų taryboje. 

2.3. 

2.5. 

Gegužė 

 

 

Šeimos  klubas telkia 

bendruomenę. 

E. Daunienė 

Šeimos klubas 

Tėvų klubas organizuoja  

Šeimos dienos šventę 

bendruomenėje. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

Visus 

metus 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiaudami 

stipriname susitarimų 

kultūrą, darbo 

kokybę. 

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 

sėkmingos ugdymo 

veiklos rezultatų 

viešinimas 

visuomenei. 

V. Paulauskienė 

G. Čiapienė 

Mokytojai 

Pagalbos 

specialistai 

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 

 

 

Bendradarbiavimo 

veiksmingumas IS 

„Mūsų darželis“. 

V. Paulauskienė 

G. Čiapienė 

E. Daunienė 

Mokytojai 

Specialistai 

Nuolat pateikiama tėvams 

visa aktuali informacija IS 

„Mūsų darželis“. 

Tėvai prisijungę prie IS 

„Mūsų darželis“. 

 

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/
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Strateginis prioritetas 3.  Mokykla, kaip nuolat besimokanti organizacija. 

 

Data Veiklos Atsakingi Rezultatai Poveikį 

darysiančių 

strateginių 

uždavinių 

Nr. 

Gegužė – 

Birželis 

Vadovo ir pedagogo 

metų pokalbis. 

V. Paulauskienė 

Pedagogai 

Aptariami veiklos rezultatai, 

susitariama dėl tobulintinų 

veiklos krypčių, sėkmingos 

patirties sklaidos, profesinio 

tobulėjimo prioritetų, 

reikiamos pagalbos. 

3.1. 

3.2. 

Visus 

metus 

 

Sėkmingos, 

inovatyvios  patirties 

sklaida. 

Grupių 

mokytojai 

 

Kolegų komandos tinkliuke 

vedamos 1-2 atviros veiklos 

lauko erdvėse „Vaikų 

sveikatos kompetencijos 

stiprinimas“. Veiklos 

rezultatai įsivertinami 

mokytojų taryboje. 

 

3.1. 

Gruodis Inicijuotos ir 

organizuotos 

ilgalaikės 

respublikinės 

virtualios parodos 

„Keturi metų laikai 

STEAM proceso 

veiklose” rezultatų 

įsivertinimas. 

V. Paulauskienė 

R. Kumpienė 

I. Rusteikienė 

Virtualios ilgalaikės 

parodos ir sukurtos 

interaktyvios metodinės 

priemonės rezultatų  

aptarimas  

mokytojų taryboje. 

3.1. 

Visus 

metus 

Mokymosi ir 

partnerystės tinklai su 

respublikos 

„Ąžuoliuko“ sambūrio 

įstaigomis. 

V. Paulauskienė 

G. Čiapienė 

 

2-3 darželio pedagogų 

inovatyvios, sėkmingos 

patirties sklaida 

konferencijose, 

susitikimuose. 

3.1. 

3.2. 

Gruodis 

 

 

 

 

Tikslingas 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

V. Paulauskienė 

G. Čiapienė 

 

Mokytojų kvalifikacijos   

tobulinimo įsivertinimas 

mokytojų taryboje. 

Susitariama dėl kitų metų 

kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetų, formų. 

3.2. 

Visus 

metus 

Aktyvi kvalifikacijos 

tobulinimo idėjų 

sklaida.  

G. Čiapienė 

Mokytojai 

 

Mokytojų taryboje – 

praktinė  idėjų sklaida iš 

kvalifikacijos renginio. 

3.2. 

Visus 

metus 

Kolegialus mokymasis 

darbo vietoje. 

Pedagogai Kolegos dalijasi vieni su 

kitais patirtimi, padeda čia ir 

dabar spręsti problemas, 

priimti sprendimus. 

3.3. 
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Lapkritis- 

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 (sveikatos, saugaus elgesio, 

gamtosaugos, etninės kultūros, tautiškumo, pilietiškumo, socialinio – emocinio ugdymo 

kompetencijos).  

 

Data 

 

Veiklos 

 

Atsakingi 

 

Rezultatas 

Poveikį 

darysiančių 

strateginių 

uždavinių 

Nr. 

Visus metus 

 

Trečiadienį, 

Ketvirtadienį, 

Penktadienį. 

Socialinio-emocinio 

ugdymo programa 

„Kimochis“. 

Pamokėlės 

„Ežiukų“, 

„Gandriukų“, 

„Naminukų“ 

ikimokyklinio 

ugdymo grupėms. 

E. Daunienė 

 

Per savaitę vedami 

trys užsiėmimai trijose 

grupėse. Vaikai 

mokosi  valdyti savo 

emocijas, pozityviai 

bendrauti. 

4.2. 

4.3. 

Visus metus Vaikų elgesio 

keitimas ir korekcija. 

E. Daunienė Darbas su elgesio ir 

emocinių sunkumų 

turinčiais vaikais, 

pagalba jų šeimoms, 

mokytojams. 

4.2. 

4.3. 

Visus metus Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programa. 

E. Daunienė Kartą per mėnesį 

vedamos pamokėlės 

grupėse pagal 

pasirinktas temas, 

suderinus su  grupių 

mokytojų  planais. 

4.2. 

4.3. 

Visus metus Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo programa. 

E. Daunienė 

S. Pėčienė 

Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo programa 

integruota į  ugdymo 

proceso veiklas.  

4.2. 

4.3. 

Visus metus  Tęstinis tarptautinis 

projektas „Vaiko 

kelias į gražią kalbą. 

Laimingas vaikas“. 

G. Čiapienė 

Pedagogų darbo 

grupė 

Įgyvendinamos 

tarptautinio projekto 

veiklos darželio 

grupėse 

bendradarbiaujant  su 

tėvais. 

4.3. 

Visus metus 

 

 

 

Respublikinis 

projektas „Mes 

rūšiuojam“. 

M. Altaravičienė 

A. Oželienė 

Gamtosauginis 

komitetas. 

Vaikai mokosi ir žino, 

kaip tinkamai rūšiuoti 

atliekas. 

4.4. 
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Visus metus  Pažintinės 

edukacinės išvykos. 

Mokytojai Vyresniųjų vaikų 

grupės vyksta į 2-3 

edukacines išvykas 

per metus. 

4.4. 

Visus metus  Respublikinis 

projektas 

„Šviečiamoji 

gyvulininkystė“. 

R. Kumpienė Edukacinė veikla 

vaikams apie 

Lietuvoje auginamus 

naminius paukščius, 

gyvūnėlius ir pan. 

4.4. 

Visus metus  Edukacinės veiklos 

Žaliajame labirinte, 

Žaliojoje lauko 

laboratorijoje – 

šiltnamyje, Svajonių 

sodelyje,  STEAM  

namelyje, parke ir 

pan. 

G. Čiapienė 

Mokytojai 

Gamtosauginis 

komitetas 

Pažintinė, tiriamoji 

veikla, stebėjimai, 

bandymai, 

eksperimentai, 

STEAM idėjų 

integravimas. 

Rezultatai – 

www.tauragesazuoliu

kas.lt 

4.4. 

Visus metus Bendradarbiavimas  

su rajono įstaigomis 

vykdančiomis GMP 

veiklą, su 

socialiniais 

partneriais. 

M. Altaravičienė 

A. Oželienė 

Gamtosauginis 

komitetas. 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

vykdant veiklas, 

projektus, akcijas. 

4.4. 

Visus metus  Saugus  vairavimas 

saugaus eismo 

aikštelėje su 

velomobiliais pagal 

grafiką. 

Mokytojai 

 

 

Vaikai ugdosi saugaus 

elgesio, saugaus 

vairavimo įgūdžius 

4.3. 

Visus metus Dalyvauti 

programose: „Pienas 

vaikams“,  „Vaisių ir 

daržovių vartojimo 

skatinimas“. 

A. Šturmienė 

E. Daunienė 

Įstaiga dalyvauja 

programose. Visi 

vaikai vartoja sveikus  

pieno, vaisių ir 

daržovių produktus. 

4.3. 

Visus metus Supažindinimo su 

vaistažolėmis ir 

arbatų ragavimo 

valandėlės. 

Mokytojai  

SSVO grupė 

Grupės organizuoja 

valandėles, stiprina 

vaikų sveiko 

gyvenimo įgūdžius. 

4.3. 

Visus metus Dalyvavimas 

respublikiniuose 

projektuose: 

„Sveikatiada“, 

„Sveikata visus 

metus 2022“. 

G. Čiapienė 

SSVO grupė 

Mokytojai  

 

Vaikai ugdosi sveikos 

mitybos ir fizinio 

aktyvumo įgūdžius. 

4.3. 

Visus metus Respublikinis 

projektas 

„Futboliukas“. 

A. Matyžiūtė 

R. Kumpienė 

I. Rusteikienė 

D. Šulcienė 

 

 

Fizinio aktyvumo 

veiklose dalyvauja ir 

mokosi žaisti mažąjį 

futboliuką vaikų  

komandos iš grupių: 

„Nykštukai“, 

„Gandriukai“, 

„Pelėdžiukai“. 

4.3. 
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Rugsėjis  Analizuoti Higienos 

instituto 

informacinėje 

sistemoje (VSS IS) 

pateiktus duomenis 

apie vaikų sveikatos 

būklę. 

S. Pėčienė Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų 

specialistų 

rekomendacijų 

įgyvendinimo 

priežiūra. 

4.3. 

Visus metus 

pagal situaciją. 

Informacija apie 

COVID 19 

algoritmus 

pateikimas 

bendruomenei. 

S. Pėčienė Informacinė sklaida: 

el. paštu, interneto 

svetainėje. 

 

 

4.3. 

Rugsėjis Europos Judumo 

savaitė „Saugus ir 

sveikas tvariai 

judėdamas“. Diena 

be automobilio. 

R. Stasytienė 

Saugaus eismo 

komanda 

Judri veikla, kurioje 

vaikai stiprins saugaus 

vairavimo ir elgesio 

įgūdžius. informacija 

pateikiama 

www.tauragesazuoliu

kas.lt 

4.3. 

Rugsėjis „Spalvinga vaikystės 

kelionė su atradimų 

aitvaru“. 

Etnokultūros  

grupė 

Rugsėjo pirmosios 

šventinės veiklos 

grupių lauko erdvėse. 

4.1. 

 

Rugsėjis Tarptautinė ENO 

medžių sodinimo 

diena. 

M. Altaravičienė  

Gamtosauginis 

komitetas. 

Visi kartu pasodiname 

medelį. 

Akcijoje dalyvauja 

bendruomenė, medelį 

dovanoja tėvai. 

4.4. 

Rugsėjis– 

kovas 

Projektas 

„Žemę purenu – gilę 

sodinu“. 

 

M. Altaravičienė  

Gamtosauginis 

komitetas 

 

Vaikai užaugina 

grupėse iš gilių 

ąžuoliukus, juos 

pasodina  mažųjų 

ąžuoliukų alėjoje,  

prižiūri, stebi, saugo. 

4.4. 

Spalis 

 

 

„Rudens spalvų ir 

gėrybių paveikslas“.  

G. Čiapienė  

Etnokultūros  

grupė 

 

Grupių lauko erdvėse 

sukurti kūrybiniai 

vaikų rudens 

paveikslai. 

4.1. 

Spalis  Akcija „Padovanok 

gėlynui tulpės 

svogūnėlį“. 

L. 

Čereškevičienė  

V. Židonienė 

Gamtosauginis 

komitetas. 

Akcijos metu 

padovanoti 

pasodinimui tulpių 

svogūnėliai. 

4.4. 

Spalis Saugaus eismo 

šventė „Aš saugus, 

kai žinau“. 

R. Stasytienė 

Saugaus eismo 

komanda  

Šventės 

organizavimas kartu 

su socialiniais  

partneriais - Tauragės 

policijos komisariato 

darbuotojais. 

4.3. 
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Spalis Ugdomoji veikla 

„Kieno tai akys?“ 

S. Pėčienė Asmens higienos 

įgūdžių ugdymas. 

4.1. 

Spalis Pasaulinė obuolio 

diena. 

S. Pėčienė Sveiko maisto 

vartojimo skatinimas.  

4.1. 

Spalis  Pasaulinė rankų 

plovimo diena. 

S. Pėčienė 

Mokytojos 

Asmens higienos 

įgūdžių ugdymas 

įgyvendinant  sveikos 

ir saugios gyvensenos 

ugdymo  programą 

„Būsiu sveikas ir 

saugus“. 

4.3. 

Spalis Sveiko maisto 

savaitė „Kur slepiasi 

vitaminai?“ 

S. Pėčienė 

G. Čiapienė 

Mokytojos 

Veiklų organizavimas 

visose 15 grupių, 

vaikų skatinimas  

rinktis sveikatai 

palankesnį maistą.  

4.1. 

Spalis - 

gegužė 

Projektas „Ilgiausias 

kamštelių takelis“. 

A. Oželienė 

M. Altaravičienė  

Gamtosauginis 

komitetas 

Visai bendruomenei 

sutelktai  

bendradarbiaujant 

sukurtas edukacinis 

takelis iš kamštelių.   

4.4. 

Lapkritis  „Vaikų sveikatos 

rodiklių 

įvertinimas“. 

S. Pėčienė Apibendrintos 

Informacijos 

pateikimas 

pedagogams.  

4.3. 

Lapkritis Akcija  „Atšvaitas“ 

integruojant STEAM  

idėjas. 

R. Stasytienė 

Saugaus eismo 

komanda 

Dalyvavimas 

Tauragės komisariato 

konkurse, atšvaitų 

gaminimas. 

4.1. 

Lapkritis Bendruomenės 

rudeninė  sodelio, 

aplinkos tvarkymo 

talka. 

M. Altaravičienė  

Gamtosauginis 

komitetas. 

Vaikai kartu su grupių 

darbuotojų 

komandomis  

dalyvauja Svajonių 

sodelio, lauko erdvių 

tvarkymo talkoje. 

4.4. 

Lapkritis Pasaulinė 

sveikinimosi  diena. 

„Labas, kaip 

laikais?“ 

E. Daunienė Visa bendruomenė 

sutelktai, su 

pozityviomis 

emocijomis vykdo 

veiklas, aptaria 

grupėse rezultatus. 

4.2. 

Lapkritis Tarptautinė 

Tolerancijos diena 

„Tolerancijos 

miestas“. 

E. Daunienė Veiklos visose 

grupėse, stiprinančios 

vertybių sistemą, kaip 

tolerancija, pagalba 

kitam, draugiškumas, 

pagarba, supratimas ir 

empatija. 

4.2. 
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Lapkritis Draugo diena, akcija 

„Apkabink draugą 

savo“. 

E. Daunienė Kūrybiška veikla 

visose 15 grupių,  

skatinanti vaikus  

bendradarbiauti, veikti 

komandoje, padėti 

vieni kitiems. 

4.2. 

Lapkritis Ugdomoji veikla 

„Asmens higiena 

ABC“ 3-4 m. 

S. Pėčienė 

 

Asmens higienos 

įgūdžių ugdymas. 

4.2. 

Lapkritis Europos sveikatos 

mitybos savaitė. 

Konkursas 

„Sveikuolių 

sveikuoliai“ 

darželyje. 

G. Čiapienė  

SSVO grupė 

Ugdomos sveiko 

maisto vartojimo 

nuostatos. 

4.3. 

Gruodis Advento papročiai. 

Kalėdų šventės. 

 

G. Čiapienė  

Etnokultūros  

grupė 

Mokytojai 

Advento tylus 

laukimas grupėse. 

Šventinis Kalėdų 

renginys. 

4.1. 

 

 

Gruodis Praktiniai pratimai 

„Įkvėpk – iškvėpk“. 

S. Pėčienė 

 

Sveikatos stiprinimas 

pagal darželio sveikos 

ir saugios gyvensenos 

ugdymo programą 

„Būsiu sveikas ir 

saugus“. 

4.3. 

Gruodis 

Sausis 

Vasaris 

 

Akcija „Padėkime 

paukšteliams 

žiemą“. 

A. Matyžiūtė 

P. Stulgaitė 

B. Antanaitienė 

Grupių 

mokytojai 

Tėvai 

Kiekviena grupė 

prižiūri savo lesyklėlę, 

globoja paukštelius. 

4.4. 

Sausis Grožinės literatūros 

ir saviraiškos dienos 

saugaus eismo tema. 

R. Stasytienė 

Saugaus eismo 

komanda 

Mokytojai 

Saugaus eismo 

programos 

įgyvendinimas 

 

4.3. 

 

Sausis 

 

 

 

 

Sausis 

Sausio 13-oji  – 

Laisvės gynėjų 

diena. 

 

 

Žiemos pramogos 

lauke.  

G. Čiapienė   

M. Jončienė 

Mokytojai 

 

 

Grupių 

mokytojai 

SSVO grupė 

Pilietiškumo akcija „ 

Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

 

 

 

Judrūs žaidimai 

4.1. 

Vasaris 

 

 

Lietuvos gimtadienis 

„Trys gražiausios 

spalvos“. 

 

G. Čiapienė   

M. Jončienė 

Grupių 

mokytojai 

Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienos 

šventė lauko erdvėje. 

 

4.1. 
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Vasaris Viktorina „Ar žinai 

saugaus eismo 

taisykles ?“ 

R. Stasytienė 

Saugaus eismo 

komanda 

Mokytojai 

Saugaus elgesio 

įgūdžių stiprinimas. 

4.3. 

Vasaris Ugdomoji veikla 

„Dantų pasta ir 

šepetukas – sveikas 

bus dantukas“ 4 – 5 

metų vaikams. 

S. Pėčienė Sveikatos stiprinimas 

pagal darželio 

programą „Būsiu 

sveikas ir saugus“. 

4.3. 

Vasaris 

 

Užgavėnės. G. Čiapienė  

Etnokultūros  

grupė 

Mokytojai 

Užgavėnių šventė 

bendruomenėje. 

 

 

4.1. 

Vasaris – 

kovas  

Monitoringas ir 

įvertinimas. 

M. Altaravičienė  

Gamtosauginis 

komitetas. 

Gamtosauginio 

komiteto veiklos 

įvertinimas. 

4.4. 

Kovas 

 

 

Kaziuko  mugė.  

 

G. Čiapienė  

Etnokultūros  

grupė 

Mokytojai 

Tautiškų  tradicijų, 

papročių 

puoselėjimas. 

Darbelių gaminimas 

kartu su tėvais, mugės 

organizavimas. 

4.1. 

 

 

 

Kovas 

 

Mokomojo filmuko 

„Amsiaus patarimai“ 

aptarimas. 

R. Stasytienė 

Saugaus eismo 

komanda 

Mokytojai 

Saugaus eismo 

programos 

įgyvendinimas. 

 

4.3. 

Kovas Ugdomoji veikla 

„Vandens diena“. 

S. Pėčienė 

Gamtosauginis 

komitetas. 

Aplinkosauga ir 

sveikatos stiprinimo 

principai. 

4.3. 

Kovas Projektas „Apkabink 

žemę“. 

 

M. Altaravičienė 

Gamtosaugos  

grupė. 

Pasaulinės Žemės 

dienos paminėjimo 

šventė. 

4.4. 

Kovas – 

Balandis 

 

Respublikinis 

projektas “Žalia 

palangė“. 

 

 

B. Antanaitienė 

Grupių 

mokytojai 

 

Gamtosauginio 

projekto 

įgyvendinimas. 

STEAM programos 

įgyvendinimas. 

4.4. 

 

 

Kovas- 

balandis 

Tyrimas vyresnių 

grupių vaikų tarpe 

„Kaip aš jaučiuosi 

darželyje?“ 

E. Daunienė Tyrimo analizė ir 

aptarimas. 

Vaiko pozityvios 

emocinės būsenos 

stiprinimas. 

4.3. 
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Balandis – 

lapkritis  

Tarptautinis švietimo 

įstaigų 

bendruomenių 

ekologinis – 

socialinis švietimo 

projektas „Saulėto, 

oranžinio traukinio 

kelionė“. 

M. Altaravičienė 

Gamtosaugos  

grupė. 

 

Gamtos, supančios 

aplinkos saugaus 

elgesio įgūdžių 

stiprinimas. 

4.4. 

Balandis Sėkmingas 

ugdymo(si) turinio 

pritaikymas dirbant 

su atnaujinta 

programa „Vėjo 

malūnėlis”. 

V. Paulauskienė 

G. Čiapienė 

I. Rusteikienė 

Metodinė taryba 

„Vėjo malūnėlis” 

programos pritaikymo 

analizė.  

4.4. 

Balandis 

 

 

 

 

 

Mažųjų Velykėlės. 

 

 

 

 

G. Čiapienė  

Etnokultūros  

grupė 

Mokytojai 

Kūrybiška veikla 

visose 15 grupių,  

skatinanti vaikus  

bendradarbiauti, veikti 

komandoje. 

4.1. 

 

 

 

Rajoninis 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

meninio skaitymo 

konkursas. 

G. Čiapienė 

M. Jončienė 

Etnokultūros  

grupė 

Meninio skaitymo 

šventės organizavimas 

rajono ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

vaikams. 

4.1. 

Balandis 

 

 

 

Projekto „Vaiko 

kelias į gražią kalbą. 

Laimingas vaikas“ 

renginys. 

 

G. Čiapienė 

Grupių 

mokytojos 

 

 

Kūrybiškas renginys, 

ugdantis smulkiąją ir 

bendrąją motoriką, 

artikuliacinį aparatą 

per žaidimą, dainą, 

eilėraštį, pasaką. 

4.3. 

 

 

 

Balandis Piešinių paroda  

skirta saugaus eismo 

dienai. 

R. Stasytienė 

saugaus eismo  

komanda 

Saugaus eismo 

programos 

įgyvendinimas 

4.3. 

 

Balandis Ugdomoji veikla, 

akcija „Gera 

mankštintis tyloje“. 

S. Pėčienė Vaikų emocinės 

sveikatos stiprinimas. 

4.3. 

Balandis Ugdomoji veikla „Iš 

kur kyla triukšmas?“ 

S. Pėčienė Sveikatos stiprinimas 

įgyvendinant darželio 

programą „Būsiu 

sveikas ir saugus“. 

4.3. 

Balandis Tarptautinė akcija - 

„Darom“. 

 

M. Altaravičienė 

Gamtosauginis  

komitetas. 

Darželio 

bendruomenė 

Darželio aplinkos 

tvarkymas sutelktai, 

visiems kartu. 

4.4. 

Gegužė Išvyka į gatvę,  

J. Kalvano parką. 

R. Stasytienė 

saugaus eismo 

komanda 

Praktinis saugaus 

elgesio  įgūdžių 

stiprinimas. 

4.3. 
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Gegužė Aktyvi veikla lauke 

„Judrūs žaidimai 

lauke“. 

S. Pėčienė Renginys „Judėjimas 

sveikatos labui“ dienai 

paminėti. 

4.3. 

Birželis 

 

 

 

Rasos šventė. 

 

G. Čiapienė 

M. Jončienė 

Etnokultūros  

grupė 

Vaikai susipažins su 

Rasos šventės 

simboliais, pins iš 

surinktų žolių 

vainikus, žais 

žaidimus. 

4.1. 

Birželis Ugdomoji veikla 

„Būk saugus prie 

vandens“. 

S. Pėčienė 

 

 

Nelaimingų atsitikimų 

ir traumų prevencija. 

4.3. 

Liepa  Ugdomoji veikla 

„Vaivorykštės tavo 

lėkštėje“. 

S. Pėčienė 

 

Sveikos mitybos 

skatinimas 

4.3. 

Kiekvieną 

mėnesį 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasdien 

Sveikų ir saugių 

vaiko gyvenimo 

įgūdžių, elgesio 

stiprinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

S. Pėčienė 

 

 

Sveikos ir saugios 

gyvensenos 

formavimas 

integruojant  

„Alkoholio, tabako ir  

kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programą“. 

4.3. 

 

 

 

 

S. Pėčienė 

Grupių 

mokytojai 

 

 

 

 

M. Jončienė 

Grupių 

mokytojai 

Sveikatos stiprinimas 

pagal darželio  

programą „Būsiu 

sveikas ir saugus“ – 

gerklės skalavimas 

sūriu vandeniu, 

dantukų valymas, 

pilnapadystės  

profilaktika, arbatų 

gėrimas. 

Rytinės mankštos 

lauke, salėje. 

4.3. 

 

 

 

 

 

 

4.3. 

 

 

 

 


