
                                                                                                   PATVIRTINTA 

                                                                                                   Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ 

                                                                                                   direktoriaus 2021 m. kovo 5 d. 

                                                                                                   įsakymu Nr. V-61 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽUVĖDRA“ 

                            

2021 M. KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

Priemonės pavadinimas Data/ 

laikas 

Vieta Atsakingas/ 

dalyvauja 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS  

(renginiai, akcijos, parodos, konkursai, projektai ir kt.) 

Institucinis kalbinis projektas  

,,Miesto parkai: 

matau, girdžiu, tariu“ 

2020 m. spalio 

1 d. – 2021 m. 

gegužės 31 d. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

G. Liotisė, 

I. Raišienė,  

ugdytiniai 

eTwinning projektas „STEAM 

ugdymas ir jo taikymas 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų kasdieninėje veikloje“ 

2020 m. spalio 

– 2021 m. 

gegužės mėn. 

eTwinning 

 erdvėse 

 

J. Čalienė 

 

Respublikinis konkursas ,,Gyventi 

sveikai – gera!“ 

Gruodžio 8 d. 

– gegužės 3 d. 

LR sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

I. Drungilienė, 

J. Čalienė, 

,,Pingvinukų“ 

grupės ugdytiniai 

eTwinning projektas „Buzullarn 

imparatorundan Mektup var“ 

2020 m. 

gruodžio 28 d. 

– 2021 

balandžio 31 d. 

eTwinning 

erdvėse 

J. Čalienė 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 

fizinio aktyvumo projektas 

„Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ 

 

Sausio 1 d. – 

balandžio 30 d.  

Lietuvos tautinis 

olimpinis 

komitetas 

J. Čalienė, 

I. Drungilienė, 

,,Pingvinukų“ ir 

,,Lašelių“ grupių 

ugdytiniai 

Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 

pedagogų judrią veiklą skatinantis 

projektas ,,Daryk kaip gali, 

naudok ką turi“ 

Sausio 8 d. – 

kovo 31 d. 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

,,Aitvarėlis“ 

I. Drungilienė, 

 ugdytiniai 

Respublikinė ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių ugdymo įstaigų 

vaikų piešinių virtuali paroda 

,,Nupiešiu dainą Lietuvai“ 

Sausio 21 d. – 

kovo 31 d.  

Vilniaus r. 

Nemenčinės 

vaikų lopšelis-

darželis 

I. Raišienė, 

D. Šilinskienė, 

,,Burbuliukų“ 

grupės ugdytiniai 

Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

projektas ,,Močiutės linksmieji 

žodeliai“ 

Sausio 25 d. – 

kovo 26 d.  

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

,,Eglutė“ 

D. Šilinskienė, 

G. Liotisė, 

priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai 

Klaipėdos miesto ikimokyklinio 

ugdymo mokytojų, dirbančių 

teatrine pakraipa, fotonuotraukų 

paroda ,,Ku-kū iš po kaukės“ 

Vasario 1 d. – 

kovo 31 d.  

Klaipėdos m. 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

neformaliojo 

švietimo 

pedagogai, 

PŠKC 

L. Šatienė, 

ugdytiniai 

eTwinning projektas ,,Augu su 

pasaka“ 

Vasario 1 d. – 

kovo 31 d.  

eTwinning 

erdvėse 

J. Čalienė 
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Respublikinis muzikinio ugdymo 

projektas 

„Mano paukštelis pragydo“ 

Vasario 1 d. – 

balandžio 10 d.  

Klaipėdos 

lopšelio-darželio 

„Pagrandukas“, 

socialiniai 

tinklai 

D. Šilinskienė, 

priešmokyklinės 

grupės ugdytiniai 

eTwinning projektas 

,,FOR WATER“ 

vasario 1 d. – 

birželio 1 d.  

eTwinning 

erdvėse 

I. Drungilienė 

Piešinių konkursas-paroda 

,,Nupieškime nepriklausomybės 

atkūrimo dieną švenčiančią 

Klaipėdą“ 

Vasario 8 d. – 

kovo 11 d.  

LSDP  

Klaipėdos m. 

skyrius 

J. Čalienė, 

ugdytiniai 

Respublikinė virtualių darbų 

paroda ,,Keturi metų laikai 

STEAM proceso veiklose ugdant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikus“ 

Vasario 1 d. – 

lapkričio 26 d. 

Tauragės 

lopšelis-darželis 

,,Ąžuoliukas“ 

A. Tamošauskienė, 

L. Šatienė, 

A. Kaminskė, 

ugdytiniai 

eTwining projektas 

„Susidraugauk su savo 

emocijomis“ 

Vasaris –

gruodis 

eTwinning 

erdvėse 

J. Čalienė 

Vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Lietuva – pro vaikystės langą“ 

Vasario 9 d. –  

kovo 12 d.  

Koridorių 

erdvės 

D. Lakštutienė, 

ugdytiniai 

Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

vaikų virtualus kūrybinis 

projektas – paroda ,,Spalvingiausi 

paukščiai“ 

Vasario 10 d. – 

kovo 10 d.  

Kauno lopšelis-

darželis 

,,Daigelis“ 

J. Čalienė, 

I. Drungilienė, 

ugdytiniai 

Tarptautinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

virtuali paroda ,,Aš esu šios žemės 

vaikas“ 

Vasario 15 d. – 

kovo 10 d.  

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

,,Alksniukas“ 

D. Lakštutienė, 

L. Mažonienė, 

ugdytiniai 

Tarptautinė vaikų kūrybinių darbų 

virtuali paroda ,,Pavasario 

pranašai“ 

Vasario 18 d. – 

kovo 31 d. 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

,,Boružėlė“ 

I. Raišienė, 

 ugdytiniai 

Virtuali kūrybinių darbų ir 

piešinių paroda ,,Žemė – mūsų 

rankose“, skirta Žemės dienai 

Vasario 19 d. – 

kovo 16 d.  

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

,,Liepaitė“ 

D. Lakštutienė, 

I. Raišienė, 

L. Mažonienė, 

V. Viršilienė, 

A. Tamošauskienė, 

ugdytiniai 

Tarptautinė vaikų kūrybinių darbų 

virtuali paroda ,,Pavasario 

pranašai“ 

Vasario 19 d. – 

kovo 31 d.  

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

,,Boružėlė“ 

I. Raišienė, 

ugdytiniai 

Ekologinis konkursas „Mano 

žalioji palangė“, skirtas Jurgio 

Ambraziejaus Pabrėžos metų 

minėjimui 

 

Vasario 25 d. –

gegužės 20 d.  

Lietuvos 

mokinių 

neformaliojo 

švietimo centras 

LMNŠC ir 

VU Botanikos 

sodas 

V. Viršilienė, 

,,Žuvyčių“ grupės 

ugdytiniai 

Patyriminės veiklos pagal grupės 

institucinį patyriminį projektą ,,Aš 

– augalų karalystėje“ 

Kovas – 

gegužė 

„Švyturiukų“ 

grupė, 

įstaigos teritorija 

V. Viršilienė 

L. Mažonienė, 

ugdytiniai 
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Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

virtuali etninės kultūros kūrybinių 

darbų paroda „RYKAUN 

VAIKAI PAMARĖS“ 

Kovo 1 d. – 

gegužės 31 d.  

Šilutės lopšelis-

darželis 

„Pušelė“, 

virtuali erdvė 

D. Šilinskienė 

V. Moncevičienė,  

,,Gintarėlių“ grupės 

ugdytiniai 

eTwinning projektas ,,Žemės 

diena su STEAM“ 

1–31 d.  Kauno lopšelis-

darželis 

,,Girstutis“, 

eTwinning 

erdvėse 

J. Čalienė 

Respublikinis projektas 

,,Apkabinkime Žemę“, skirtas 

Pasaulinei Žemės dienai paminėti 

8–26 d.  Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“ 

D. Šilinskienė, 

D. Lakštutienė 

Respublikinis vaikų kūrybinių 

darbų projektas 

„Pinkim pynę, pūskim dūdą 

žilvitinę“ 

Kovo 8 d. – 

balandžio 2 d.  

Klaipėdos 

lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ 

D. Šilinskienė, 

L. Šatienė, 

,,Jūrinukų“grupės 

ugdytiniai 

Vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Sveiki, sugrįžtantys paukščiai“ 

Kovo 12 d. –  

balandžio 2 d.  

Koridorių 

erdvės 

V. Moncevičienė, 

ugdytiniai 

Klaipėdos miesto Vaikų gyvoji 

paroda 

,,Šokantis pavasaris“ 

1–9 d.  Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio 

centro 
klubas 

„Liepsnelė“ 

L. Šatienė, 

D. Šilinskienė, 

,,Jūrinukų“grupės 

ugdytiniai 

 

Sveikatos valandėlė  

„Vaisių salotos“  

2 d. 

10.00 val. 

,,Švyturiukų“ 

grupė 

V. Viršilienė,  

ugdytiniai 

Patyriminė veikla 

,,Žaidimai su 

spalvomis ir pipetėmis“ 

5 d. 

10.00 val. 

,,Jūrinukų“ 

grupė 

L. Šatienė, 

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė „Naudingi ir 

kenksmingi produktai“ 

9 d. 

9.30 val. 

„Pingvinukų“ 

grupė 

J. Čalienė, 

ugdytiniai 

Literatūrinė-muzikinė pramoga 

,,Paukšteli, paukšteli, pačiulbėk!“ 

9 d. 

9.30 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

I.Raišienė, 

D.Šilinskienė, 

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė „Valgymo 

kultūra namuose ir svetur“ 

9 d. 

9.00 val. 

,,Delfinukų“ 

grupė 

R. Serapinaitė, 

ugdytiniai 

Pramoga vaikams „Ieškome 

pavasario“ 

 

 

 

9 d. 

10.00 val. 

Darželio 

teritorijoje 

 

V. Ridikė, 

I. Derkintienė, 

„Žvaigždučių“, 

„Saulučių“ grupių 

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė 

„Vaisių salotos“ 

9 d.  

9.00 val. 

,,Lašelių“ grupė R. Lialiūnienė, 

ugdytiniai 

Šventė „Paukščių sugrįžtuvės“, 

skirta 40 paukščių sugrįžimo 

dienai paminėti 

10 d. 

10.00–12.00 

val. 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“, 

įstaigos kiemas 

L. Mažonienė, 

V. Viršilienė, 

D. Šilinskienė, 

bendruomenė 

Sveikatingumo protmūšis 

„Sveikatos abėcėlė“ 

(pagal vaikų sveikatos ugdymo 

kūrybinės grupės veiklos planą) 

10 d. 

10.00 val. 

,,Pingvinukų“ 

grupė 

I. Drungilienė, 

ugdytiniai 
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Kūrybinis projektas ,,Pažink save 

– pažink mane“ 

10–26 d.  Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“ 

I. Drungilienė/ 

mokytojai, 

ugdytiniai 

Kūrybinių darbų paroda  

,,Gamta ir žmogus“ 

16 d. 

 

,,Gintarėlių“ 

grupė 

A. Kaminskė, 

ugdytiniai 

Pramoginė sveikatos valandėlė 

„Miegas – dalykas rimtas“, 

skirta Tarptautinei miego dienai 

18 d. 

9.30 val. 

Grupėse V. Ridikė, 

I. Derkintienė/ 

bendruomenė 

Teminė veiksmo savaitė ,,Be 

patyčių 2021“ 

22–26 d.  Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“ 

Įstaigos 

bendruomenė 

Filmukų apie draugystę peržiūra, 

pokalbiai apie pagalbą draugui, 

konfliktinių situacijų sprendimas, 

knygos ,,Draugų knyga“ 

gaminimas, skirta teminei savaitei 

,,Be patyčių 2021“ 

22–26 d.  

 

,,Žuvyčių‘‘ 

grupė 

V. Viršilienė, 

A. Tamošauskienė, 

ugdytiniai 

 

Teminės savaitės ,,Be patyčių“ 

rytmetis ,,Ištiesk draugui ranką“ 

23 d.  

9.30 val. 

,,Burbuliukų” 

grupė 

I. Raišienė, 

ugdytiniai 

Sportinė pramoga ,,Su draugu 

sportuoti smagu“, skirta teminei 

savaitei ,,Be patyčių 2021“ 

26 d. 

10.35 val. 

Sporto salė A. Tamošauskienė 

ugdytiniai 

Kūrybinės dirbtuvėlės  

,,Šventų Velykų belaukiant“  

 

Kovo 29 d. – 

Balandžio 2 d. 

 

Grupėse V. Moncevičienė,  

R. Lialiūnienė,  

D. Lakštutienė/ 

mokytojai, 

ugdytiniai 

Pokalbis ,,Padedu draugui“ 

(pagal grupės projektą) 

29 d. 

10.00 val. 

,,Gintarėlių“ 

grupė 

V. Moncevičienė, 

ugdytiniai 

Teminė ,,Teatro“ savaitė  Kovo 29 d. –

balandžio 2 d.  

Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“ 

Įstaigos 

bendruomenė 

Pranešimas ,,Smulkiosios 

motorikos ugdymo įtaka 

ikimokyklinio amžiaus vaikams“ 

30 d. 

 

Muzikos salė R. Lialiūnienė, 

 

Gerosios patirties sklaida 

„Aš turiu dvi rankeles“ 

(filmuota veikla II jaunesniojo 

amžiaus grupėje) 

30 d. 

 

,,Lašelių“ grupė R. Lialiūnienė 

 

Gerosios patirties sklaida 

„Dovanėlę, tau nešu“, skirta 

Klaipėdos kraštui 

31 d. 

 

,,Gintarėlių“ 

grupė 

V. Moncevičienė 

 

Teminės savaitės ,,Teatro savaitė“ 

rytmetys ,,Stebuklinga pirštinė“ 

31 d. 

9.30 val. 

,,Burbuliukų” 

grupė 

I.Raišienė, 

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,  
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ugdytiniai 

DARBAS SU TĖVAIS 

Pokalbių su tėveliais diena 3, 10, 17, 24, 

31 d.  

13.00–18.00 

val. 

Nuotoliniu būdu Direktorė  

L. Žilinskienė 

Tėvelių konsultavimas vaikų 

ugdymo(si) klausimais 

4, 18, 25 d.  

9.30–18.00 

val. 

Nuotoliniu būdu Pavaduotoja 

ugdymui 

V. Razmienė 

Logopedo konsultacijos tėvams 

kalbos ugdymo klausimais 

Esant poreikiui Nuotoliniu būdu G. Liotisė 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas nuotolinio 

ugdymo metu 

Karantino 

metu 

Socialiniai 

tinklai 

Mokytojai, 

tėvai/globėjai 

Patyriminio ugdymo projektas 

„Kuriu, žaidžiu ir sužinau“ 

Vasario 15 d. 

– gruodžio 31 

d. 

„Švyturiukų“ 

grupė 

 

V. Viršilienė 

L. Mažonienė, 

bendruomenė 

Inkilų gaminimo akcija 

„Dovana paukščiui“ 

Vasario 19 d. – 

kovo 19 d.  

,,Pingvinukų“ 

grupė 

I. Drungilienė, 

J. Čalienė,  

bendruomenė 

Kūrybinių darbų iš antrinių 

žaliavų fotografijų paroda 

„Rūšiuoju ir kuriu pavasarį“ 

1–31 d.  Socialiniai 

partneriai,  

virtuali erdvė 

R. Serapinaitė/ 

mokytojai, 

ugdytiniai, 

tėvai 

Respublikinis projektas žemės 

dienai 

,,Apkabinkime žemę“ 

2–22 d.  

 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

,,Žuvėdra“, 

virtuali erdvė 

D. Šilinskienė, 

D. Lakštutienė/ 

mokytojai, 

ugdytiniai, 

tėvai 

Respublikinė akcija ,,Sveika, 

saulyte!“, skirta Pasaulinei Dauno 

sindromo dienai paminėti. 

15–22 d.  Virtuali erdvė I. Raišienė 

D. Šilinskienė 

G. Liotisė/ 

bendruomenė 

Virtuali nuotraukų 

paroda „Pavasario pranašai“ 

15–26 d.  

 

Nuotoliniu būdu V. Ridikė, 

I. Derkintienė, 

J. Vilytė, 

„Žvaigždučių“, 

„Saulučių“ grupių 

bendruomenės 

Trumpalaikis, patyriminis 

projektas 

„Žalią žirnį pasodinsiu“ 

Kovo 22 d. – 

gegužės 28 d.  

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

,,Žuvėdra“ 

 

V. Ridikė, 

I. Derkintienė, 

J. Vilytė, 

„Žvaigždučių“, 

„Saulučių“ grupių 

bendruomenės 

Akcija ,,Augintojėlis“ 

(pagal institucinį patyriminio 

ugdymo projektą) 

Visą mėnesį „Švyturiukų“ 

grupė 

L. Mažonienė 

V. Viršilienė, 

bendruomenė 
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Informacinė medžiaga tėvams 

„Silantai – už ar prieš?“ 

Visą mėnesį ,,Lašelių“ 

grupės facebook 

paskyroje 

R. Lialiūnienė 

I. Drungilienė 

PREVENCINĖ VEIKLA 

Pokalbiai „Patyčioms – ne!“, 

skirti sąmoningumo didinimo 

mėnesiui ,,Be patyčių“ 

Kovas Grupėse Mokytojai, 

ugdytiniai 

Pokalbis  

„Kas gerai, o kas blogai“ 

(pagal grupės projektą) 

3 d.  

9.30 val. 

„Pingvinukų“ 

grupė 

J. Čalienė, 

ugdytiniai 

Prevencinė valandėlė „Svetimas 

– galbūt pavojingas“ 

8 d. 

9.30 val. 

,,Jūrinukų“ 

grupė 

D. Lakštutienė, 

ugdytiniai 

Pokalbis ,,Saugus elgesys su 

cheminėmis medžiagomis“  

9 d.  

10.00 val. 

,,Žuvyčių“ 

grupė 

A. Tamošauskienė, 

ugdytiniai 

Prevencinė veikla ,,Kakė Makė 

mokosi saugaus elgesio kelyje. Ką 

pasakė Kakė Makė?“ 

12 d. 

9.30 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

I. Raišienė,  

ugdytiniai 

Pokalbis ,,Kaip saugoti gamtą?“ 16 d. 

9.30 val. 

,,Gintarėlių“ 

grupė 

A. Kaminskė, 

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė „Tabakas“ 16 d.  

9.30 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

D. Lakštutienė, 

ugdytiniai 

Prevencinė valandėlė „Elementai: 

jų paskirtis ir naudojimas“ 

18 d. 

9.30 val. 

,,Pingvinukų“ 

grupė 

J. Čalienė, 

ugdytiniai 

Pokalbis ,,Atsargus elgesys su 

gyvūnais“ 

21d. 

10.00 val. 

,,Jūrinukų“ 

grupė 

L. Šatienė, 

ugdytiniai 

Prevencinė valandėlė 

„Globokime paukščius“ 

23 d.  

9.30 val. 

„Švyturiukų“ 

grupė 

L. Mažonienė,  

ugdytiniai 

Prevencinė valandėlė „Elementai 

(baterijos): jų paskirtis ir 

priežiūra“ 

24 d. 

9.00 val. 

,,Delfinukų“ 

grupė 

A. Kaminskė, 

ugdytiniai 

 

____________________________ 


