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KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽUVĖDRA“ 

                            

 2019 M. LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

Priemonės pavadinimas Data/ 

laikas 

Vieta Atsakingas/ dalyvauja 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS (renginiai, akcijos, parodos, konkursai,  projektai, 

prevencinė veikla ir kt.) 

Klaipėdos miesto PŠKC, Klaipėdos 

miesto savivaldybės viešosios 

bibliotekos ir Klaipėdos miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

logopedų ir specialiųjų pedagogų 

projektas  

„Aš seku, pasek ir tu, sekam pasakas 

kartu“ 

Iki 

12-31 d. 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

Viešosios 

bibliotekos  

Vaikų centras 

„Gerviukas“ 

G. Liotisė su ugdytiniais 

 

 

 

 

 

 

Miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikų piešinių paroda 

„Saulutė beldžiasi į žemę“ 

Visą mėnesį Klaipėdos Vaikų 

ligoninė 

A. Tamošauskienė, 

L. Šatienė, 

V. Razmienė, 

V. Viršilienė, 

L. Mažonienė, 

I. Derkintienė, 

D. Lakštutienė 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

piešinių paroda – projektas 

 ,,Emocijų ruduo 2019“ 

   Iki 21 d. 

 

Šiaulių 

Povilo Višinskio 

viešojoji 

biblioteka 

V.Razmienė, 

ugdytiniai 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų paroda 

„Medžiai mūsų draugai“ 

Iki 29 d. Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Berželis“ 

 

V. Gedgaudienė,  

I. Derkintienė, 

J. Vilytė, ugdytiniai 

Respublikinis etninis projektas  

„Žemaitukai mes maži“,  

skirtas Žemaitijos metams 

09-12 mėn. 

 

 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“, 

Žemaitijos kraštas 

 

V. Viršilienė, 

D. Šilinskienė, 

A. Tamošauskienė, 

„Žuvyčių“ gr. 

ugdytiniai, tėvai 

Sveikatingumo renginys 

 „Keps vaikučiai pyragus“ 

6 d. 

15.30- 

16.30 val. 

 

Sporto salė I. Drungilienė, 

„Gintarėlių“ ir 

„Žuvyčių“ grupių 

ugdytiniai, mokytojai 

Rudenėlio šventė  

,,Rudens simfonija“ 

 

7 d. 

9.05 val. 

 

 

Muzikos salė D. Šilinskienė,  

„Žvaigždučių“,  

„Saulučių“ grupių 

ugdytiniai, mokytojai 

Rudenėlio šventė  

,,Rudens simfonija“ 

 

7 d. 

9.45 val. 

Muzikos salė D. Šilinskienė, 

„Delfinukų“, 

„Pingvinukų“ grupių 

ugdytiniai, mokytojai 

Sveikuoliškas rytmetis  

,,Eikš, zuikuti, į svečius, pavaišinsim 

vaikučius“ 

7 d. 

9.30 val. 

 

,,Gintarėlių“ 

grupė 

 

V. Moncevičienė, 

ugdytiniai 

Sveikos gyvensenos diena, skirta 

Europos sveikos mitybos dienai 

 

 

8 d. 

9.00-13.00 

val. 

 

Sporto salė I. Drungilienė, 

visų  grupių ugdytiniai, 

mokytojai 

Sveikatos rytmetys (pagal grupės 

projektą) 

 ,,Voveriukas Baltadantis“  

8 d. 

9.00 val. 

„Burbuliukų“ 

grupė 

I.Raišienė, 

G. Liotisė, 

ugdytiniai 



Sporto savaitė  

„Bėk, šok, mesk“ 

 

11-15 d. d. Sporto salė I. Drungilienė, 

visų grupių ugdytiniai, 

mokytojai 

E. Balsio gimnazijos moksleivių 

koncertas – edukacija apie 

instrumentus 

,,Rudens simfonija“ 

 

 

 

13 d. 

10.00 val.  

 

 

Muzikos salė 

 

 D. Šilinskienė,  

E. Balsio 

gimnazijos 

moksleiviai ir 

mokytojai, Zuikučių“, 

„Spalviukų“, 

„Gintarėlių“, „Žuvyčių“ 

grupių ugdytuiniai ir 

mokytojai 

Vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Žaidžiu spalvomis“ 

Nuo 15 d. Įstaigos koridorių 

erdvės 

V. Viršilienė, ugdytiniai 

Kūrybinės dirbtuvės 

 „Dovanoju medžiui šypseną“ 

20 d. 

nuo 9.30 val. 

„Gintarėlių“, 

„Žuvyčių“, 

„Spalviukų“, 

„Zuikučių“ 

grrupės 

V. Viršilienė, 

„Gintarėlių“, 

„Žuvyčių“, 

„Spalviukų“, 

„Zuikučių“ gr. 

ugdytiniai, mokytojai 

Ugdytinių  kūrybinių darbų paroda 

„Piešiam rankom ir pirštukais“ 

18-29 d. d. Įstaigos koridorių 

erdvės 

V. Gedgaudienė,  

I. Derkintienė, 

„Saulučių“ ir 

„Žvaigždučių“ grupių 

ugdytiniai 

Autorinė paroda  

„Tas magiškas fosilijų pasaulis...“ 

18-29 d. d. Muzikos salė 

 

V. Moncevičienė 

Sportinė pramoga, skirta Draugo 

dienai ,,Draugystės laivas“ 

 

 

27 d. 

11.30 val. 

 

Sporto salė I. Drungilienė, 

I. Raišienė, 

„Burbuliukų“ grupės 

ugdytiniai 

Teatralizuotas koncertas 

 „Išdaigos burbulų šalyje“ (Šiauliai) 

28 d.  

10.15 val. 

Muzikos salė 

 

Ugdytiniai, mokytojai 

Sveikos gyvensenos valandėlės Pagal atskirą 

grafiką 

Sporto salė I. Drungilienė 

DARBAS SU TĖVAIS 

Pokalbių su tėveliais diena 6, 20, 27 d. 

d. 

13.00-18.00 

val. 

Direktoriaus kab. Direktorė  

L. Žilinskienė 

Tėvelių konsultavimas vaikų 

ugdymo(si) klausimais 

7, 14, 21, 28 

d. d. 

9.30-18.00 

val. 

Direktoriaus 

pavaduotojo 

ugdymui kab. 

Direktoriaus 

pavadatuoja ugdymui 

 M. Kvaraciejienė 

Logopedo konsultacijos tėvams 

kalbos ugdymo klausimais 

 

 

5 d., 

11 d. 

nuo 16.00 

val. 

Logopedo kab. G. Liotisė, 

tėveliai 

Kūrybinės dirbtuvėlės 

 ,,Mano Moliūgėlis“  

 

4 d. 

9.00 val. 

 

„Burbuliukų“ 

grupė 

I. Raišienė, 

mama K. Vitkuvienė,  

ugdytiniai 

Pyragų popietė 

„Kepsim kepsim pyragus ir 

vaišinsime visus“, skirta tarptautinei 

Pyragų dienai paminėti 

6 d. 

nuo 16.30 

val. 

Grupėse 

 

R. Lialiūnienė, 

ugdytiniai, tėvai, 

mokytojai 

Žaidinimų vakaras  

,,Pele, pele, nešk miegelį“ 

14 d.  

16.45 val. 

Muzikos salė D. Šilinskienė, 

 „Delfinukų“ grupės 

ugdytiniai, tėveliai, 

mokytojai 

Edukacinė muzikinė vakaronė 

,,Duokim Garo“  

19 d. 

16.45 val. 

Muzikos salė 

 

D. Šilinskienė, 

V. Viršilienė, 

A. Tamošauskienė, 



„Žuvyčių“ grupės 

ugdytiniai, tėvai 

Pramoginis renginys 

„Kac kac kac kačiukai“ 

20 d. 

16.45 val. 

Muzikos salė 

 

D. Šilinskienė, 

L. Šatienė, 

R. Serapinaitė, 

I. Raišienė, 

„Žirniukų“ grupės 

ugdytiniai, tėvai 

Rudens vakaronė  

„Ilgais rudens 

vakarais uždekim žibintą“ 

21 d. 

16.45 val. 

Muzikos salė 

 

D. Šilinskienė, 

V. Viršilienė, 

L. Mažonienė, 

„Spalviukų“ gr. 

bendruomenė 

Konsultacijos sveikatingumo 

klausimais 

 

21 d. 

15.00-17.30 

val. 

Sporto salė 

 

I. Drungilienė, 

tėvai 

Respublikinė žemaitiškų patiekalų 

receptų paroda 

 ,,Žemaitiškas vaikystės skonis“ 

 

18-29 d. d. Koridorių erdvės A. Tamošauskienė, 

V. Viršilienė, 

respublikos, miesto, 

įstaigos mokytojai, 

ugdytiniai, tėvai 

Kūrybinių darbų paroda  

„Mano Angelas“ 

11-25 –  

12-13 d. d. 

Koridorių erdvės I. Derkintienė, grupių 

bendruomenės 

Respublikinė konferencija 

,,Vaiko ateities sėkmės garantas – 

tėvų lūkesčių ir ikimokyklinės 

ugdymo įstaigos teikiamų paslaugų 

kokybės atitiktis“, skirta 50-ties metų 

įstaigos jubiliejui paminėti 

26 d. 

10.00 val 

 

Muzikos salė Organizacinė grupė, 

svečiai, tėveliai 

Socialinė gerumo akcija 

„Draugystės delniukai“ 

11-04- 

12-01 d. d. 

Lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“ 

D. Šilinskienė,  

V. Razmienė, 

bendruomenė 

 


