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 KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽUVĖDRA“  

                            

2021 M. RUGSĖJO MĖNESIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės pavadinimas Data/ 

laikas 

Vieta Atsakingas/ 

dalyvauja 

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

projektai, prevencinė veikla ir kt.) 

Rugsėjo pirmosios renginys 

,,Smagu, kad mes ir vėl kartu“ 

 

1 d. 

7.30–9.00 

val. 

 

Įstaigos lauko 

teritorija 

Direktorė  

L. Žilinskienė, 

pav. ugd. 

V. Razmienė, 

D. Šilinskienė, 

bendruomenė 

Respublikinė virtualių darbų 

paroda ,,Keturi metų laikai 

STEAM proceso veiklose ugdant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikus“ 

2021 m. 

vasario 1 d. 

– lapkričio 

26 d. 

Tauragės lopšelis-

darželis 

,,Ąžuoliukas“ 

A. Tamošauskienė, 

L. Šatienė, 

A. Kaminskė, 

ugdytiniai 

eTwinning projektas 

„Susidraugauk su savo 

emocijomis“ 

2021 m. 

vasaris –

gruodis 

eTwinning 

erdvėse 

J. Čalienė 

eTwinning projektas „STEAM 

ruduo“ 

Rugsėjo 

1 d. – 

lapkričio 31 

d. 

eTwinning 

erdvėse 

J. Čalienė 

Pramoga ,,Mes vėl su draugais“ 1 d. 

9.30 val. 

,,Jūrinukų“ grupė L. Šatienė, 

ugdytiniai 

Pramoga „Sveikas ,darželi“ 1 d. 

9.30 val. 

,,Pingvinukų“ 

grupė 

J. Čalienė, 

ugdytiniai 

Rugsėjo 1-osios šventė  

„Sudie, vasarėle“ 

1 d. 

10.00 val. 

,,Gintarėlių“ 

grupė 

A. Jankauskaitė, 

ugdytiniai 

Rugsėjo 1-osios šventė „Išniro 

žuvytės darželyje“ 

1 d. 

10.15 val 

,,Žuvyčių“ grupė A.Tamošauskienė, 

ugdytiniai 

Projektinė veikla  

(socialinei kompetencijai)  

,,Kodėl smagiau ką nors veikti?“ 

1–3 d.   

 

,,Jūrinukų“ grupė L. Šatienė, 

L. Vasiliauskienė, 

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė ,,Švarios 

rankytės – sveiki vaikučiai“ 

8 d. 

10.00 val. 

,,Žuvyčių“ grupė A.Tamošauskienė, 

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė 

 ,,Vaisiai – vitaminų šaltinis“ 

8 d. 

9.30 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

L. Vasiliauskienė, 

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė ,,Mūs 

rankytės švarios“ 

9 d. 

9.30 val. 

,,Gintarėlių“ 

grupė 

A. Jankauskaitė, 

ugdytiniai 

Kūrybinių darbų paroda 

„Piešiu save ir tave drauge“ 

9–10 d.  Įstaigos teritorija 

(tvora) 

R. Serapinaitė, 

„Delfinukų“ grupės 

ugdytiniai 

Šou grupės ,,Trys draugai“ 

koncertas ,,Išdaigos burbulų 

10 d. 

11.00 val. 

Įstaigos vidinis 

kiemas 

Mokytojai, 

ugdytiniai 



šalyje“ 

Grupės-lauko 

projektas meninei kompetencijai 

ugdytis ,,Kaip sukurti gamtos 

nuotraukų albumą?“ 

13–17 d.  ,,Jūrinukų“ 

grupė, 

darželio 

kiemo erdvė 

L. Šatienė, 

L. Vasiliauskienė, 

ugdytiniai 

Projektas 

(pažinimo kompetencijai) 

 ,,Ar visos upės teka?“ 

Rugsėjis – 

spalis 

,,Jūrinukų“ grupė L. Šatienė, 

L. Vasiliauskienė, 

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė 

„Obuoliukas sveikuoliukas“ 

13 d. 

10.00 val. 

„Švyturiukų“ 

grupė  

L. Mažonienė  

ugdytiniai 

Vaikų kūrybinių darbelių paroda 

,,Per balas“ 

13–17 d.  

 

,,Burbuliukų“ 

grupė  

D. Lakštutienė, 

L. Vasiliauskienė, 

ugdytiniai 

Sveikatos rytmetis 

„Vaisius, daržoves valgau – 

sveikas augu“ 

17 d. 

9.30 val. 

,,Pingvinukų“ 

grupė 

J. Čalienė, 

ugdytiniai 

 Europos judumo savaitė. 

Judumo akcija 

„Mano draugas – paspirtukas“ 

 

16–22 d. 

10.30 val. 

(pagal oro 

sąlygas) 

Įstaigos 

teritorija 

I. Drungilienė, 

ugdytiniai 

 

Saugaus eismo teminė savaitė 

,,Noriu būti saugus ir sveikas” 

20–24 d.  Lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“  

Įstaigos 

bendruomenė 

Animacinių filmų „Saugiai elgtis 

gatvėje vaikus moko Amsis“, 

„Amsis 

pėsčiųjų perėjoje“, skirtų teminei 

Saugaus eismo savaitei,  

peržiūra ir aptarimas 

20–24 d.  ,,Gintarėlių“, 

,,Žuvyčių“ grupės 

A. Jankauskaitė, 

V. Moncevičienė, 

A. Tamošauskienė, 

ugdytiniai 

,,Mano vaikystės pasakėlės“ 

(autorinė kūrybinių darbų paroda) 

 

20–30 d.  Muzikos salė J. Čalienė, 

,,Pingvinukų“ 

grupės ugdytinė 

Gabija Tverijonaitė 

Sveikatos valandėlė ,,Žalia spalva 

– tai sveikata“ 

20 d. 

9.30 val. 

,,Delfinukų“ 

grupė 

A. Kaminskė, 

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė 

„Kokteilį ragauk – sveikai 

gyvenk“ 

21 d. 

9.30 val. 

,,Pingvinukų“ 

grupė 

A. Kaminskė, 

ugdytiniai 

Sveikatos rytmetis 

„Sultis geriu – sveikai gyvenu“ 

24 d. 

9.00 val. 

,,Lašelių“ grupė I. Drungilienė, 

ugdytiniai 

Grupės-lauko 

projektas komunikavimo 

kompetencijai ugdytis  

,,Ar girdi, ką sako kitas?“ 

09-27 – 

10-01 

,,Jūrinukų“ grupė L. Šatienė, 

L. Vasiliauskienė, 

ugdytiniai 

Rudenėlio šventės  

,,Margaspalvis rudenėlis“ 

 

Datos 

tikslinamos 

Rugsėjis – 

lapkritis 

D. Šilinskienė, 

mokytojai, 

ugdytiniai 

Emocinio intelekto ugdymo 

programa „Kimochis“ 

2021–2022 

m. m. 

,,Pingvinukų“ 

grupė 

J. Čalienė, 

ugdytiniai 

Tarptautinė programa  

,,Zipio draugai” 

2021 m. 

rugsėjis –  

2022 m. 

gegužė 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

D. Lakštutienė,  

ugdytiniai 



Geroji pedagoginė patirtis. 

Respublikinio edukacinio projekto 

„Laukinukas“ medžiagos sklaida 

mokytojams 

Rugsėjis Lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“  

pedagogų el. 

paštas  

I. Drungilienė, 

mokytojai 

DARBAS SU TĖVAIS 

Pokalbių su tėveliais diena 1, 8, 15, 22, 

29 d.  

13.00–18.00 

val. 

Direktoriaus kab. Direktorė  

L. Žilinskienė 

Tėvelių konsultavimas vaikų 

ugdymo(si) klausimais 

3, 10, 17, 24 

d.  

9.30–18.00 

val. 

Direktoriaus 

pavaduotojo 

ugdymui kab. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

V. Razmienė 

Konsultacijos tėvams kalbos 

ugdymo klausimais 

Esant 

poreikiui 

Nuotoliniu būdu  Logopedė  

G. Liotisė 

Rudens paroda ,,Rudens 

dirtuvėlėje“ 

6–10 d.  ,,Burbuliukų“ 

grupė 

D. Lakštutienė, 

L.Vasiliauskienė, 

bendruomenė 

„Burbuliukų“ grupės tėvų 

susirinkimas 

14 d. 

16.45 val. 

Muzikos salė D. Lakštutienė, 

L. Vasiliauskienė 

„Saulučių“ grupės tėvų 

susirinkimas 

15 d. 

16.00 val. 

Muzikos salė I. Derkintienė, 

E. Vaitkutė  

„Žvaigždučių“ grupės tėvų 

susirinkimas 

15 d. 

16.00 val. 

Muzikos salė V. Ridikė,  

E. Vaitkutė  

„Žuvyčių“ grupės tėvų 

susirinkimas 

16 d.  

16.45 val 

Muzikos salė A. Tamošauskienė, 

J. Vilytė 

„Lašelių“ grupės tėvų 

susirinkimas 

17 d. 

16.45 val. 

Muzikos salė R. Lialiūnienė, 

I. Drungilienė 

„Pingvinukų“ grupės tėvų 

susirinkimas 

20 d. 

16.45 val. 

Muzikos salė J. Čalienė,  

A. Kaminskė 

„Jūrinukų“ grupės tėvų 

susirinkimas 

21 d. 

16.45 val. 

Muzikos salė L. Šatienė,  

L. Vasiliauskienė 

„Švyturiukų“ grupės tėvų 

susirinkimas 

 22 d.  

16.45 val. 

Muzikos salė L. Mažonienė, 

J. Vilytė 

„Gintarėlių“ grupės tėvų 

susirinkimas 

23 d.  

16.00 val. 

Muzikos salė V. Moncevičienė, 

A. Jankauskaitė  

„Delfinukų“ grupės tėvų 

susirinkimas 

24 d. 

17.00 val. 

Muzikos salė R. Serapinaitė, 

A. Kaminskė 

Individualūs pokalbiai su tėvais 

,,Vaiko adaptacija darželyje: kaip 

ją palengvinti? 

Visą mėnesį „Žvaigždučių“, 

„Saulučių“ grupės 

V. Ridikė,  

I. Derkintienė, 

E. Vaitkutė 

Patyriminės veiklos pagal grupės 

institucinį projektą 

„Pokštauju linksmai ir išradingai“ 

Visą mėnesį Įstaigos 

teritorija 

 

L. Mažonienė, 

„Švyturiukų“ 

 bendruomenė 

Foto albumo „Vandens paslaptys“ 

pristatymas grupės bendruomenei 

Visą mėnesį „Lašelių“ gr., 

virtuali erdvė 

I. Drungilienė 

R. Lialiūnienė 

Informacinė medžiaga tėvams 

„Rekomendacijos tėvams vaikų 

sugrįžimui į darželį po karantino“; 

„Vertingiausios vaisių ir daržovių 

sultys: ką kurios gydo?“ 

Visą mėnesį „Lašelių“  

facebook grupė 

I. Drungilienė 

R. Lialiūnienė 



Informacinė medžiaga tėvams 

„Vaiko adaptacija“ 

Visą mėnesį „Gintarėlių“  

facebook grupė 

A. Jankauskaitė 

 

Informacinė medžiaga tėvams 

„Vaiko adaptacija darželyje. 

Ką privalu žinoti tėvams“; ,,Kaip 

mokyti vaikus savarankiškumo 

kasdieninėje veikloje“ 

Visą mėnesį „Žuvyčių“  

facebook grupė 

A. Tamošauskienė 

PREVENCINĖ VEIKLA 

Saugaus eismo valandėlė ,,Aš 

keliauju į darželį“ 

6 d. 

9.30 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

D. Lakštutienė, 

ugdytiniai 

Prevencijos valandėlė „Saugus 

eismas“ 

15 d. 

9.30 val 

,,Pingvinukų“ 

grupė 

J. Čalienė, 

ugdytiniai 

 Prevencijos valandėlė „Kaip 

elgtis autobuse, automobilyje?“ 

16 d. 

9.30 val. 

,,Pingvinukų“ 

grupė 

A. Kaminskė,  

ugdytiniai 

Viktorina ,,Būkime saugūs“ 18 d. 

9.30 val. 

,,Jūrinukų“ 

grupė 

L. Šatienė, 

ugdytiniai 

Pokalbis prevencine tema ,,Saugus 

kelias į darželį“ 

20 d. 

9.30 val. 

,,Žuvyčių“ grupė A. Tamošauskienė,  

ugdytiniai 

Prevencinė valandėlė „Saugus ant 

dviejų ratukų“ 

21 d. 

9.30 val. 

,,Delfinukų“ 

grupė 

R. Serapinaitė, 

ugdytiniai 

Pokalbis prevencine tema 

„Šviesoforo akys“ 

21 d. 

9.30 val. 

,,Gintarėlių“ 

grupė 

V. Moncevičienė, 

ugdytiniai 

Prevencinė valandėlė 

„Kaip saugiai elgtis“ 

21 d. 

10.00 val. 

„Švyturiukų“ 

grupė 

L. Mažonienė, 

ugdytiniai 

Pokalbis prevencine tema “Saugus 

kelias į darželį“ 

22 d. 

9.30 val. 

,,Gintarėlių“ 

grupė 

A. Jankauskaitė,  

ugdytiniai 
 

 

 


