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KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽUVĖDRA“ 

                            

2021 M. GEGUŽĖS MĖNESIO UGOMOSIOS 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 

,,FOR WATER“ 

Vasario 1 d. – 

birželio 1 d.  

eTwinning 

erdvėse 

I. Drungilienė 

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 

eTwinning projektas 

„Susidraugauk su savo 

emocijomis“ 

Vasaris –

gruodis 

eTwinning 

erdvėse 

J. Čalienė 

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 

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 

Respublikinė ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų ir pradinių klasių 

mokinių projekto ,,STEAM 

darželyje“ virtuali paroda 

,,Papuošalas mamytei“ 

Kovo 26 d. – 

gegužės 31 d.  

Šiaulių 

lopšelis-darželis 

,,Vaikystė“ 

I. Drungilienė, 

J. Čalienė, 

D. Lakštutienė, 

ugdytiniai 



Patyriminės veiklos pagal grupės 

institucinį projektą 

,,Aš - augalų karalystėje“  

Kovas – 

gegužė 

„Švyturiukų“ 

grupė, 

įstaigos teritorija 

V. Viršilienė 

L. Mažonienė, 

ugdytiniai 

Respublikinė ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų virtuali kūrybinių 

darbų paroda  

„Mus jungia draugystė“ 

Balandžio 1 d. 

– gegužės 7 d.  

Visagino 

Lopšelis-

darželis 

,,Gintarėlis” 

 

D. Lakštutienė, 

„Jūrinukų“ grupės 

ugdytiniai 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

virtuali kūrybinių darbų paroda 

„Te saulė rytmečiu grįžta“ 

 

 

 

 

Balandžio 1 d. 

– gegužės 27 

d. 

Kuršėnų 

lopšelis – 

darželis 

,,Nykštukas”, 

Šiaulių r. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

D. Lakštutienė, 

„Jūrinukų“ grupės 

ugdytiniai 

Respublikinis muzikinio ugdymo 

projektas 

„Mano paukštelis pragydo“  

 

Balandžio 15 

d. – gegužės 3 

d.  

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Pagrandukas“, 

socialiniai 

tinklai 

D. Šilinskienė, 

L. Šatienė, 

,,Jūrinukų“ 

grupės ugdytiniai 

Vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Aš, tėtis ir mama – laiminga 

šeima“ 

Balandžio 19 

d. –  

gegužės 21 d.  

Koridorių 

erdvės 

L. Šatienė, 

ugdytiniai 

Tarptautinis projektas ,,Tradicijos 

– šeimos gyvenimo šventė”, 

skirtas šeimos tradicijų 

puoselėjimui 

Balandžio 20 

d. –  

birželio 7 d.  

Socialiniai 

tinklai 

D. Šilinskienė, 

L. Šatienė 

I. Raišienė, 

G. Liotisė 

Respublikinė vaikų fotografijų 

virtuali paroda  

,,Pavasaris gimtinėje“ 

Balandžio 21 

d. –  

gegužės 21 d.  

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

,,Žilvitis“ 

J. Čalienė, 

I. Drungilienė, 

ugdytiniai 

Akcija ,,Užaugink medžiui lapus" Balandžio 23 

d. –  

gegužės 23 d.  

Pempininkų 

bibliotekos 

Vaikų centras 

,,Gerviukas" 

D. Lakštutienė, 

L. Mažonienė, 

ugdytiniai 

 

Respublikinis edukacinis 

projektas ,,Laukinukas“ 

Gegužės 1 d. –

birželio 30 d.  

Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“ 

I. Drungilienė 

 

Eksperimentai lauke ,,Tyrinėjimo 

džiaugsmas“ (pasitelkiant 

STEAM veiklas ir metodus) 

 

Data 

tikslinama 

Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“ 

A. Tamošauskienė, 

,,Žuvyčių“ grupės 

ugdytiniai 

Respublikos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikų folkloro 

grupių festivalis 

,,Čip čipo, rip ripo - 2021“ 

3 – 25 d.  Kauno lopšelis-

darželis 

,,Svirnelis“, 

nuotoliniu būdu 

D. Šilinskienė, 

L. Šatienė, 

,,Jūrinukų“ 

grupės ugdytiniai 

Respublikinis vaikų šokio 

festivalis 

„Mažas žmogutis“ 

5 – 21 d.  Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio 

centro klubas 

,,Draugystė“ 

D. Šilinskienė, 

,,Gintarėlių“ grupės 

ugdytiniai 

 

Teminė savaitė 

 ,,Šeima-didžiausias turtas“ 

 

10 – 14 d. Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“ 

Įstaigos 

bendruomenė 



Teminės savaitės ,,Šeima-

didžiausias turtas“ 

pokalbio tema ,,Šeimos 

tradicijos“ 

10 d. 

9.30 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

I. Raišienė,  

ugdytiniai 

Muzikinė pramoga ,,Stebuklinga 

mamos suknelė“ 

10 d. 

10.00 val. 

Muzikos salė L. Šatienė, 

D. Šilinskienė, 

,,Jūrinukų“ grupės 

ugdytiniai 

Patyriminė veikla  

,,Skaičiai gamtoje“ 

11 d. 

11.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“ 

V. Moncevičienė,  

,,Gintarėlių“ grupės 

ugdytiniai 

Muzikinė pramoga 

 ,,Stebuklinga mamos suknelė“ 

13 d. 

10.00 val. 

Muzikos salė I. Raišienė, 

D. Šilinskienė, 

,,Burbuliukų“ 

grupės ugdytiniai 

Dailės darbelių paroda 

 ,,Šeima – didžiausias turtas“ 

14 d. 

 

,,Jūrinukų“ 

grupė 

L. Šatienė, 

ugdytiniai 

Autorinė ,,Gintarėlių“ grupės 

ugdytinio Vakario Maziliausko 

kūrybinių darbų paroda 

,,Stebuklingo pirštuko išdaigos“ 

14- 31 d.  Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“, 

galerija 

V. Moncevičienė 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 

fizinio aktyvumo projekto 

„Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ 

1 – ojo etapo festivalis „Mažųjų 

žuvėdriukų žaidynės“  

20 d. Lietuvos 

tautinis 

olimpinis 

komitetas 

 

I. Drungilienė, 

,,Pingvinukų“ 

grupės 

ugdytiniai 

Futbolo čempionatas „Futbolo 

žvaigždės“ 

21 d. 

11.00 val. 

 

Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“, 

lauko futbolo 

aikštynas 

J. Čalienė, 

I. Drungilienė, 

,,Pingvinukų“ 

grupės ugdytiniai 

Projektas ,,Kamštelių vajus“ Gegužės 24 d. 

– birželio 4 d.  

,,Jūrinukų“ 

grupė 

L. Šatienė, 

D. Lakštutienė, 

ugdytiniai 

Vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Kviečiu draugus į žydinčias 

pievas“ 

Gegužės 24 d. 

–  

birželio 30 d.  

Koridorių 

erdvės 

I. Raišienė, 

ugdytiniai 

Trumpalaikis projektas 

„Iš lopšelio į darželį 

tau parodysiu takelį“ 

 

Gegužė – 

birželis 

Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“ 

I. Derkintienė, 

J. Vilytė,  

A. Tamošauskienė, 

V. Viršilienė, 

„Saulučių“, 

„Žuvyčių“ grupių 

ugdytiniai 

Trumpalaikis projektas 

„Iš lopšelio į darželį 

tau parodysiu takelį“ 

 

Gegužė – 

birželis 

 

Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“ 

V. Ridikė, 

J. Vilytė, 

V. Moncevičienė, 

A. Kaminskė, 

,,Žvaigždučių“ ir 

,,Gintarėlių“ grupių 

ugdytiniai 

Patyriminė veikla  

,,Gamtos detektyvai“ 

25 d. 

11.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“ 

I.. Drungilienė,  

,,Pingvinukų“ 

grupės ugdytiniai 



Sportinė pramoga  

,,Kamštukų labirintai“ 

 

27 d. 

10.00 val. 

Sporto salė L. Šatienė, 

,,Jūrinukų“ 

grupės ugdytiniai 

Sportinė pramoga 

„Aš ir tu sportuokime kartu“ 

28 d. 

9.30 val. 

Sporto salė L. Mažonienė, 

,,Švyturiukų“ 

grupės ugdytiniai 

Išleistuvės  

,,Sudie, darželi mielas...“ 

28 d. 

10.00 val. 

Muzikos salė 

(filmavimas) 

A. Tamošauskienė, 

V. Viršilienė, 

,,Žuvyčių“ grupės 

ugdytiniai 

Išleistuvės  

„Takeliu į mokyklėlę“ 

 

28 d. 

11.00 val. 

Muzikos salė 

(filmavimas) 

V. Moncevičienė, 

A. Kaminskė, 

,,Gintarėlių“ grupės 

ugdytiniai 

Socialinių emocinių įgūdžių 

ugdymo programa 

„Kimochis“ 

Visą mėnesį ,,Pingvinukų“ 

grupė 

J. Čalienė, 

ugdytiniai 

DARBAS SU TĖVAIS 

Pokalbių su tėveliais diena 5, 12, 19, 26 d.  

13.00–18.00 

val. 

Nuotoliniu būdu Direktorė  

L. Žilinskienė 

Tėvelių konsultavimas vaikų 

ugdymo(si) klausimais 

6, 13, 20, 27 d.  

9.30–18.00 

val. 

Nuotoliniu būdu Pavaduotoja 

ugdymui 

V. Razmienė 

Konsultacijos ūkio ir bendraisiais 

klausimais  

7, 14, 21, 28 d.  

9.30–18.00 

val. 

Nuotoliniu būdu Pavaduotoja 

R. Malakauskienė 

Logopedo konsultacijos tėvams 

kalbos ugdymo klausimais 

Esant poreikiui Nuotoliniu būdu G. Liotisė 

Patyriminio ugdymo projektas 

„Kuriu, žaidžiu ir sužinau“ 

Vasario 15 d. 

– gruodžio 31 

d.  

„Švyturiukų“ 

grupė 

 

V. Viršilienė 

L. Mažonienė, 

bendruomenė 

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 

Respublikinis ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų bendruomenių 

projektas ,,Spalvota vaikystė 

mandaloje“, skirtas 

vaikų gynimo dienai paminėti 

Gegužės 1d. – 

birželio 30 d.  

Skuodo vaikų 

lopšelis-darželis, 

nuotoliniu būdu 

I. Drungilienė, 

R. Lialiūnienė, 

,,Lašelių“ grupės 

ugdytiniai 

Sportinė pramoga su šeima 

„Aš ir tu – sportuokime kartu“ 

31 d. Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

,,Žuvėdra“ 

I. Drungilienė, 

,,Lašelių“ grupės 

ugdytiniai 

Informacinė medžiaga tėvams 

„Laižė medų meškinai“ 

Visą mėnesį Socialiniai 

tinklai 

I. Drungilienė, 

R. Lialiūnienė 

 

PREVENCINĖ VEIKLA 

Prevencinis pokalbis „Kodėl 

žmogus pyksta. Kaip išvengti 

pykčio?“ 

2d. 

10.00 val. 

 

,,Gintarėlių“ 

grupė 

A. Kaminskė, 

ugdytiniai 



Prevencinė veikla ,,Daryk taip ir 

ne kitaip“ 

5 d. 

9.30 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

I. Raišienė,  

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė 

„Mano draugai“ 

6 d.  

9.00 val. 

„Švyturiukų“ 

grupė 

I. Drungilienė,  

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė „Saugus 

elgesys su elektros prietaisais“ 

6 d. 

9.00 val. 

,,Delfinukų“ 

grupė 

A. Kaminskė,  

ugdytiniai 

Prevencinė valandėlė ,,Kieme 

žaisti smagu ir saugu, kai 

žinau...“ 

7 d. 

9.05 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“, 

lauko teritorija 

V. Ridikė, 

,,Žvaigždučių“ 

grupės ugdytiniai 

Viktorina ,,Aplink virusai ir 

bakterijos“ 

8 d. 

9.30 val. 

,,Jūrinukų“ 

grupė 

L. Šatienė, 

ugdytiniai 

Pokalbis ,,Gaisras: ugnies ir dūmų 

pavojus žmogaus gyvybei‘‘ 

9 d.  

10.00 val. 

,,Žuvyčių“ 

grupė 

A. Tamošauskienė, 

ugdytiniai 

Prevencinė valandėlė  

„Aš gatvėje saugus“ 

10 d. 

9.05 val. 

,,Saulučių“ 

grupė 

I. Derkintienė,  

ugdytiniai 

Prevencinė valandėlė ,,Kieme 

žaisti smagu ir saugu, kai 

žinau...“ 

11 d. 

9.05 val. 

Lopšelis-

darželis 

„Žuvėdra“, 

lauko teritorija 

J. Vilytė, 

,,Žvaigždučių“ 

grupės ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė 

„Mano draugai“ 

11 d. 

9.30 val. 

,,Švyturiukų“ 

grupė 

V. Viršilienė, 

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė 

„Draugai ir priešai“ 

11 d. 

9.30 val. 

,,Pingvinukų“ 

grupė 

J. Čalienė, 

ugdytiniai 

Prevencinė veikla „Ženklai 

grupėje“ 

11 d. 

9.30 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

D. Lakštutienė, 

ugdytiniai 

Prevencinė valandėlė  

„Aš gatvėje saugus“ 

12 d. 

9.05 val. 

,,Saulučių“ 

grupė 

J. Vilytė,  

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė „Kam ko 

reikia“ 

17 d. 

9.30 val. 

,,Jūrinukų“ 

grupė 

D. Lakštutienė, 

ugdytiniai 

Prevencinė valandėlė „Gaisras“ 20 d. 

9.00 val. 

„Lašelių“ 

grupė 

R. Lialiūnienė, 

ugdytiniai 

Prevencinė valandėlė „Gaisras: 

ugnies ir dūmų pavojus žmogaus 

gyvybei“ 

21 d. 

9.30 val. 

,,Pingvinukų“ 

grupė 

J. Čalienė, 

ugdytiniai 

Prevencinė valandėlė 

„Gaisras“ 

25 d. 

9.30 val. 

„Švyturiukų“ 

grupė 

L. Mažonienė,  

ugdytiniai 

Prevencinė veikla ,,Burbuliuko 

vizitas pas stomatologą” 

28 d.  

9.30 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

I. Raišienė,  

ugdytiniai 

 


