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KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽUVĖDRA“ 

                            

2020 M. LAPKRIČIO MĖNESIO UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 

Priemonės pavadinimas Data/ 

laikas 

Vieta Atsakingas/ 

dalyvauja 

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

projektai ir kt.) 

Respublikinis ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų bendruomenių 

sveikos mitybos švietimo 

projektas 

,,Darže auga vitaminai“  

Gegužės 18 d. 

– 

lapkričio 30 d. 

 

Šilalės  

lopšelis-darželis 

,,Žiogelis‘‘ 

A. Tamošauskienė, 

L. Šatienė, 

ugdytiniai 

 

Projektas „Mes rūšiuojam“.  

2- etapas - nuotraukų konkursas 

„Saugau ne tik save, bet ir 

aplinką. Kaukę nešioju 

elektronikos ir baterijos atliekas 

rūšiuoju“ 

Rugsėjo 18 d. – 

sausio 1 d. 

Gamintojų ir 

importuotojų 

asociacija 

„GIA“, Vilnius 

J. Čalienė,  

I. Drungilienė, 

R. Serapinaitė, 

A. Kaminskė 

Projektas su socialiniais 

partneriais ,,Pasakų skrynelė“, 

skirtas bendruomenių metams 

 

Rugsėjo 23 d. –

gruodžio 11 d. 

Virtuali erdvė D. Šilinskienė, 

I. Raišienė, 

,,Burbuliukų“ 

grupės ugdytiniai 

Respublikinis ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo įstaigų vaikų 

ekologinio – meninio 

ugdymo projektas  

„Kuriu gamtai 2020“ 

Spalio 1 d. –  

lapkričio 5 d.  

 

Kauno raj., 

Lapių 

lopšelis-darželis 

D. Lakštutienė, 

ugdytiniai 

eTwinning projektas 

 „Ieškokime, 

nešiokime šilumą ir šviesą“ 

Spalio 12 – 

lapkričio 20 d. 

eTwinning 

live erdvėse 

J. Čalienė 

 

Klaipėdos miesto PŠKC, 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos ir 

Klaipėdos miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų logopedų 

ir specialiųjų pedagogų projektas 

„Čia meiliais žodeliais takai 

pabarstyti“ 

Iki 12.31 Klaipėdos 

miesto 

savivaldybės 

Viešosios 

bibliotekos 

Vaikų centras 

„Gerviukas“ 

G. Liotisė 

Tarptautinis ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų ir šeimų projektas 

,,Mano gražiausias pyragas“ 

Spalio 19 d. –

lapkričio 6 d. 

Socialiniai 

tinklai 

D. Šilinskienė, 

V.Gedgaudienė, 

I. Derkintienė/ 

J. Čalienė, 

R. Serapinaitė, 

L. Šatienė, 

L. Mažonienė, 

A. Tamošauskienė 



I. Raišienė,  

D. Lakštutienė 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

darbelių foto paroda 

 „Žibintų šviesoje“ 

Spalio 22 d. – 

lapkričio 10 d. 

Kauno lopšelis- 

darželis 

„Vyturėlis“ 

J. Čalienė 

 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų paroda „Pinkim, 

auskim margas juostas“, skirta 

tautodailės metams paminėti 

Spalio 26 d. – 

lapkričio 14 d. 

Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“ 

 

V. Viršilienė, 

L. Mažonienė, 

A. Kaminskė, 

V. Moncevičienė 

Sveikatos rytmetys 

,,Sveikuoliuko pyragas“ 

5 d. 

9.30 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

I. Raišienė, 

ugdytiniai 

Vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Augu sveikas ir laimingas“ 

Iki 17 d. Koridorių 

erdvės 

A. Tamošauskienė, 

ugdytiniai 

Vaikų kūrybinių darbų paroda 

,,Aš – toks, tu – kitoks ir pasaulis 

tampa spalvotas! 

Nuo 18 d. Koridorių 

erdvės 

J. Čalienė, 

ugdytiniai 

Pramoginis renginys 

„Rudenėlis kir vir bam, prašom į 

svečius dabar“ 

Data tikslinama ,,Pingvinukų“ 

grupė, 

Muzikos salėje 

J. Čalienė 

I.Drungilienė, 

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė „Tyras oras“ Data tikslinama ,,Pingvinukų“ 

grupė 

J. Čalienė, 

ugdytiniai 

Šv. Martyno dienos renginys: 

„Vai tu Martynai, vai tu 

papartynai“ 

Data tikslinama „Gintarėlių“ 

grupė,  

Muzikos salėje 

A. Kaminskė, 

V.Moncevičienė, 

D. Šilinskienė, 

ugdytiniai 

Teminė Tolerancijos savaitė 16-20 d. d. Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“ 

Mokytojai, 

ugdytiniai, 

bendruomenė 

Teminės Tolerancijos savaitės 

žaidimo labirintas ,,Mano 

jausmai“ 

18 d. 

9.30al. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

I. Raišienė, 

ugdytiniai 

Sportinė pramoga ,,Mes draugiški 

vaikai“ (skirta teminei 

Tolerancijos savaitei) 

18 d.  

10.15 val. 

„Jūrinukų“ 

grupė,  

Sporto salėje 

L. Šatienė,  

ugdytiniai 

Sportinė pramoga ,,Su draugu 

sportuoti smagu“ (skirta teminei 

Tolerancijos savaitei) 

          18 d. 

11.00 val. 

„Žuvyčių grupė, 

Sporto salėje 

A. Tamošauskienė, 

ugdytiniai 

Animacinių filmų, skirtų teminei 

Tolerancijos savaitei: 

,,Skruzdėlytė Tauškalytė“, 

,,Bjaurusis ančiukas“, 

 ,,Grybukas – stogiukas“ 

peržiūros, aptarimas 

17-20 d. d. ,,Jūrinukų“ 

grupė 

 

Ligita Šatienė, 

ugdytiniai 

 

Sporto programa „Pamilo jūružę 

vaikai“ (pagal grupės projektą) 

20 d. 

10.00 val. 

„Pingvinukų“ 

grupė, 

Sporto salėje 

J. Čalienė 

I. Drungilienė, 

ugdytiniai 

Popietė: „Gero elgesio ir gerų 

darbų dienelė“ 

23 d. 

10.00 val. 

,,Gintarėlių“ 

grupė  

A. Kaminskė, 

ugdytiniai 

Kalbos projektas  

,,Miesto parkai: 

matau, girdžiu, tariu“ 

Spalio –

gruodžio mėn. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

G. Liotisė, 

I. Raišienė, 

ugdytiniai 



Dailės darbelių paroda 

,,Rankos kuria – rankos griauna“ 

20 d. 

 

,,Jūrinukų“ 

grupė 

L. Šatienė, 

D. Lakštutienė, 

ugdytiniai 

Pramoginis renginys „Gerumo 

sparnai“ 

Data tikslinama ,,Jūrinukų“ 

grupė,  

Muzikos salėje 

D. Lakštutienė,  

L. Šatienė, 

ugdytiniai 

Rudenėlio šventė 

 ,,Rudenėli kir vir bam, prašom į 

svečius dabar“ 

 

Data tikslinama Muzikos salė D. Šilinskienė, 

I. Derkintienė, 

J. Vilytė, 

,,Saulučių“ grupės 

ugdytiniai 

Rudenėlio šventė  

,,Rudenėli kir vir bam, prašom į 

svečius dabar“ 

 

 

Data tikslinama Muzikos salė D. Šilinskienė, 

V. Gedgaudienė, 

J. Vilytė, 

,,Žvaigždučių“ 

grupės 

ugdytiniai 

Muzikinis rytmetys ,,Burbuliukai 

žaidžia linksmai“ 

25 d.  

10.10 val. 

 

Muzikos salė I.Raišienė, 

D.Lakštutienė, 

D.Šilinskienė 

,,Burbuliukų“ 

grupės ugdytiniai 

eTwinning projektas „Rieda 

rudens traukinys“ 

Spalio – 

lapkričio mėn. 

eTwinning 

live erdvėse 

J. Čalienė 

 

eTwinning projektas „STEAM 

ugdymas ir jo taikymas 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų kasdieninėje veikloje“ 

2020 m. spalio 

– 2021 m. 

gegužės mėn. 

eTwinning 

live erdvėse 

 

J. Čalienė 

 

Kūrybinių darbų iš antrinių 

žaliavų „Iš seno į naują“ 

paroda (su socialiniais partneriais) 

Spalio 26 – 

lapkričio 20 d. 

Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“ 

virtuali erdvė 

J. Čalienė 

 

Kūrybinių darbų paroda 

„Saugokime savo jūrą“ 

16-30 d. d. 

 

Koridorių 

erdvės 

J. Čalienė, 

I. Drungilienė, 

R. Serapinaitė, 

A. Kaminskė 

ugdytiniai 

Popietė „Arbatėlių paslaptys“ 

 

26 d.  

15.00 val. 

„Jūrinukų“ 

grupė 

D. Lakštutienė, 

ugdytiniai 

Socialinių emocinių įgūdžių 

ugdymo programa 

„Kimochis“ 

Visą mėnesį ,,Pingvinukų“ 

grupė 

J. Čalienė, 

ugdytiniai 

Tarptautinė programa 

,,Zipio draugai‘‘ 

Visą mėnesį ,,Gintarėlių“, 

,,Žuvyčių“ 

grupės 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V. Razmienė,  

A. Tamošauskienė,  

ugdytiniai 

Įstaigos veiklos stabdymas dėl 

Covid-19, ugdymas vyksta 

nuotoliniu būdu 

9-13 d. d. Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“ 

 

Pavaduotoja 

ugdymui  

V. Razmienė, 

mokytojai, 

logopedas 

 


