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KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽUVĖDRA“ 

                            

 2020 M. SAUSIO MĖNESIO UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 

Priemonės pavadinimas Data/ 

laikas 

Vieta Atsakingas/ dalyvauja 

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

veikla ir kt.) 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo vaikų 

kūrybinių darbų paroda  

,,Papuoškime 

Kalėdoms eglutes“ 

sausio 2 –

vasario 

10 d. d. 

 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

,,Inkarėlis“ 

 

A.Tamošauskienė, 

V. Moncevičienė 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 

pedagogų kalėdinių dekoracijų ir 

žaisliukų eglutei iš antrinių žaliavų  

fotografijų paroda 

„Kalėdų spindesys panaudotų daiktų 

lentynoje“ 

 Iki sausio 3 d. Šiaulių  

lopšelis-darželis 

„Drugelis“ 

 

L. Mažonienė, 

I. Derkintienė, 

J. Vilytė 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 

mokytojų kūrybinių darbų paroda 

,,Žemaitiškas vaikystės skonis“ 

10-31 d. d. Klaipėdos 

apskrities viešoji 

I. Simonaitytės 

biblioteka 

A.Tamošauskienė, 

V. Viršilienė, 

D. Šilinskienė 

Tarprtautinio projekto 

 „Draugystės pynė“ kūrybinių darbų 

fotonuotraukų paroda  „Mandala“ 

 

sausio 15 – 

vasario 14 d.d. 

Klaipėdos 

Martyno 

Mažvydo 

progimnazija 

V. Razmienė, 

V. Moncevičienė, 

„Gintarėlių“ grupės ugdytiniai 

Tarptautinis eTwinning projektas 

„Sveika diena – laimingas rytojus“ 

Iki birželio  

30 d.  

Lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“ 

I. Drungilienė, ugdytiniai 

Miesto ikimokyklinio amžiaus 

ugdytinių ir mokytojų projektas  

,,Pasakų lobiai“ 

 

 

 

 

Sausio – 

birželio 

mėn. 

 

Lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“ 

L. Šatienė,  

A.Tamošauskienė, 

D. Lakštutienė, 

V.Viršilienė, ,,Žuvyčių“ ir 

„Jūrinukų“ grupių ugdytiniai, 

Klaipėdos lopšelių-darželių 

„Puriena“, „Nykštukas“ 

neformaliojo ugdymo 

mokytojai, ugdytiniai 

Atsisveikinimo su eglute šventė 

 „Lik sveika, žalioji drauge!“  

  7 d. 

9.05 val. 

Muzikos salė D. Šilinskienė, „Saulučių“, 

„Žvaigždučių“ grupių 

ugdytiniai, mokytojai 

Atsisveikinimo su eglute šventė 

 „Lik sveika, žalioji drauge!“  

 7 d. 

9.30 val. 

Muzikos salė D. Šilinskienė, „Delfinukų“, 

„Pingvinukų“, „Jūrinukų“, 

„Burbuliukų“ grupių 

ugdytiniai, mokytojai 

Atsisveikinimo su eglute šventė 

 „Lik sveika, žalioji drauge!“  

 7 d. 

10.15 val. 

Muzikos salė D. Šilinskienė, „Žuvyčių“, 

„Gintarėlių“, „Zuikučių“, 

„Spalviukų“ grupių ugdytiniai, 

mokytojai 

Teminė savaitė  

,,Mes esam ,,Jūrinukai“  

6-10 d. d. 

 

,,Jūrinukų“ 

grupė 

L. Šatienė, 

D. Lakštutienė, ugdytiniai 

Pramoga 

,,Kur dingo ,,Žirniukai“?“ 

 

 

 8 d. 

10.00 val. 

Sporto salė L. Šatienė, 

D. Lakštutienė, 

I. Raišienė, 

,,Burbuliukų“ ir „Jūrinukų“ gr. 

ugdytiniai 
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Sveikatos valandėlė 

 „Švarios rankytės“ 

9 d. 

10.00 val. 

„Gintarėlių“ 

grupė 

VSPS G. Kneitaitė, ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė 

 „Kad dantukai švarūs būtų...“ 

13 d. 

12.10 val. 

„Jūrinukų“ grupė VSPS G. Kneitaitė, ugdytiniai 

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, 

nes liudija...“, skirta Lietuvos laisvės 

gynėjų dienos paminėjimui 

13 d. 

8.00 val. 

 

Lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“ 

I. Derkintienė, 

V. Gedgaudienė, 

grupių mokytojai, ugdytiniai 

Ledo ritulio edukacinis užsiėmimas  

 

14 d. 

10.30 val. 

Sporto salė Treneris, 

I. Drungilienė,  

„Žuvyčių“ ir „Gintarėlių“ gr. 

ugdytiniai 

Sportinis renginys „Žaidžiame 

krepšinį“ su Klaipėdos lopšelio-

darželio „Dobiliukas“ 

priešmokyklinukais, skirtas 

Klaipėdos krašto dienai paminėti 

15 d. 

10.00 val. 

 

Lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“, 

Sporto salė 

I. Drungilienė, 

treneris M. Ramonas, 

„Zuikučių“ gr. 

ugdytiniai, Klaipėdos lopšelio-

darželio „Dobiliukas“ 

priešmokyklinukai 

Sportinė pramoga  

,,Jūrinukų nuotykiai laive“ 

 

 

17 d. 

10.00 val. 

 

Sporto salė I. Drungilienė, 

L. Šatienė, 

J. Sakalauskienė, ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė 

 „Švarios rankytės“ 

17 d. 

10.00 val. 

„Žuvyčių“ grupė VSPS G. Kneitaitė, ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė 

 „Į svečius ateina Dantukų 

Karalienė“ 

21 d. 

10.00 val. 

„Jūrinukų“ grupė VSPS G. Kneitaitė, ugdytiniai 

Trumpalaikis institucinis projektas 

 „Aš ir tu, draugaukime kartu“ 

 

 

 

Sausio 

20 - 

Vasario 28 

d.d. 

 

Lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“ 

I. Derkintienė 

V.Gedgaudienė, 

J. Vilytė, 

L. Mažonienė, 

V. Viršilienė. 

Dalyvauja: 

„Spalviukų“, 

„Žvaigždučių“ ir 

„Saulučių“ gr. 

ugdytiniai 

Renginys  

„Aš ir tu, mes džiaugiamės sniegu“  

(pagal grupių projektą) 

 

Data bus 

tikslinama, 

10.15 val. 

 

 

Lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“ 

 

 

I. Derkintienė 

V.Gedgaudienė, 

L. Mažonienė, 

V. Viršilienė, J. Vilytė. 

Dalyvauja: 

„Spalviukų“, 

„Žvaigždučių“ ir 

„Saulučių“ gr. 

ugdytiniai 

Mįslių, minklių varžytuvės  

,,Mažųjų sveikuolių takeliu“  

 

22 d. 

9.30 val. 

„Gintarėlių“ 

grupė 

V. Razmienė, 

A. Tamošauskienė, 

,,Gintarėlių“ ir 

,,Žuvyčių“ gr. 

ugdytiniai 

Kūrinėlių ,,Pas dantų gydytoją“, 

,,Švarūs dantys-sveiki dantys“ 

skaitymas, analizavimas, 

improvizavimas  

(pagal grupės projektą) 

23 d . 

9.00 val. 

„Burbuliukų“ 

grupė 

 

I. Raišienė, „Burbuliukų“ gr. 

ugdytiniai 

Pramoga  

„Aš ir tu, sportuojame kartu“  

(pagal grupių projektą) 

 

24 d. 

10.35 val. 

 

Sporto salė I. Derkintienė 

V. Gedgaudienė, 

L. Mažonienė, 

V. Viršilienė, J. Vilytė. 
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 Dalyvauja: 

„Spalviukų“, 

„Žvaigždučių“ ir 

„Saulučių“ gr. 

ugdytiniai 

Regioninis sportinis renginys 

„Judrusis uostas“, 

I etapas 

 

20-24 d. d. Sporto salė I. Drungilienė,  

priešmokyklinio 

amžiaus grupių ugdytiniai 

Ugdytinių piešinių paroda 

,,Mano draugas“ 

(pagal grupės projektą) 

27-31 d. d. 

 

 

,,Žuvyčių“ 

grupė 

 

A.Tamošauskienė, ugdytiniai 

Regioninis sportinis renginys 

„Judrusis uostas“, 

II etapas 

 

 

31 d. 

10.00 val. 

 

Švyturio 

arena 

 

I. Drungilienė, 

priešmokyklinio 

amžiaus grupių ugdytiniai, 

mokytojai 

Sveikos gyvensenos valandėlės Pagal atskirą 

grafiką 

Sporto salė I. Drungilienė, ugdytiniai 

DARBAS SU TĖVAIS 

Pokalbių su tėveliais diena 8, 15, 22,  

29 d. d. 

13.00-18.00 

val. 

Direktoriaus kab. Direktorė  

L. Žilinskienė,  

tėvai 

Tėvelių konsultavimas vaikų 

ugdymo(si) klausimais 

2, 9, 16, 23, 

30 d. d. 

9.30-18.00 val. 

Direktoriaus 

pavaduotojo 

ugdymui kab. 

Direktoriaus pavadatuoja 

ugdymui 

 M. Kvaraciejienė, tėvai 

Logopedo konsultacijos tėvams 

kalbos ugdymo klausimais 

7 d. 

nuo 16.00 val. 

Logopedo kab. G. Liotisė, 

tėvai 

Sveikatos valandėlė  

„Kokteilių fiesta“ 

9 d. 

9.30 val. 

„Delfinukų“ ir 

„Pingvinukų“ 

grupės 

R. Serapinaitė,  

E. Vaitkutė,  

J. Čalienė, ugdytiniai, tėvai 

Kompleksinė veikla su vaikais, 

dalyvaujant mamai Evai 

Gaižauskienei 

 diena 

tikslinama 

,,Jūrinukų“ 

grupė 

 

L. Šatienė,  

Eva Gaižauskienė - 

Jono G. mama, ugdytiniai 

Sportinė pramoga su tėvais 

,,Besmegenių šėlsmas pūgoje“ 

 

16 d. 

17.00 val. 

Sporto salė I. Raišienė, 

I. Drungilienė, „Burbuliukų“ 

gr. ugdytiniai, tėvai 

Foto nuotraukų paroda  

„Aš labai myliu močiutę, senelį“ 

13-31 d. d. Įstaigos koridorių 

erdvės 

D. Lakštutienė, 

J. Čalienė, grupių ugdytiniai, 

tėvai 

Paroda 

 „Iš močiutės skrynelės, iš senelio 

kamarėlės“ 

13-31 d. d. Muzikos salė 

 

D. Lakštutienė, 

J. Čalienė, grupių ugdytiniai, 

tėvai 

Konsultacijos sveikatingumo 

klausimais 

 

23 d. 

15.00-17.30 

val. 

Sporto salė 

 

I. Drungilienė, 

tėvai 

 

 
 


