
 

                 PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ 

                                                                                                      direktoriaus 2022 m. sausio 5 d. 

                                                                              įsakymu Nr. V-5 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽUVĖDRA“ 

 

2022 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.) 

Kalėdinė paroda „Mano kalėdinis 

draugas – Nykštukas“ 

Lapkričio 22 d. 

– sausio 6 d. 

Klaipėdos regos 

ugdymo centras 

R. Serapinaitė, 

,,Delfinukų“ grupės 

ugdytiniai 

eTwining projektas 

,,Kaip aš laukiu Kalėdų” 

Lapkritis – 

sausis 

eTwinning 

erdvėse 

J. Čalienė, 

,,Pingvinukų“ grupės 

ugdytiniai 

eTwinning projektas  

„Globoju paukštelius“ 

 

Lapkritis – 

sausis 

eTwinning 

erdvėse 

A. Jankauskaitė, 

,,Gintarėlių“ grupės 

ugdytiniai 

Kamštelių rinkimo akcija  

„Kaip linksmiau skaičiuoti?“ 

 

Gruodis – 

sausis 

,,Pingvinukų“ 

grupė 

J. Čalienė, 

A. Kaminskė, 

ugdytiniai 

Kasmetinis VII –ojo respublikinio 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

muzikinio edukacinio jaunųjų 

talentų festivalis 

„Mažieji čiurlioniukai“ – 

„Žiemos peizažas“ 

Gruodžio 8  – 

sausio 14 d.  

Utenos vaikų 

lopšelis-darželis 

„Gandrelis“, 

virtuali erdvė 

D. Šilinskienė, 

D. Lakštutienė,  

,,Burbuliukų“ grupės 

ugdytiniai 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

virtuali akcija – paroda ,,Lietuvos 

trispalvė“ 

2021 m. 

gruodžio 27 – 

2022 m. sausio 

27 d. 

Mickūnų vaikų 

lopšelis-darželis, 

Vilniaus rajonas 

I. Derkintienė, 

L. Mažonienė, 

V. Moncevičienė, 

E. Vaitkutė, 

V. Ridikė, 

A. Tamošauskienė,  

R. Lialiūnienė, 

D. Lakštutienė, 

A. Kaminskė, 

L. Vasiliauskienė, 

I. Drungilienė, 

ugdytiniai 

Trumpalaikis projektas  

„Palesink paukštelį“ 

 

Sausis – 

vasaris 

„Saulučių“ 

grupė 

 

I. Derkintienė, 

E. Vaitkutė, 

ugdytiniai 

Vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Mano pirštinė raštuota, mano 

pirštinė pirštuota“ 

Sausio 10  – 

vasario 10 d. 

Koridoriaus 

galerija 

L. Šatienė, 

mokytojai, 

ugdytiniai 

Fotonuotraukų paroda 

„Mano gimtasis miestas“ 

(pagal projektą) 

 

sausio 15 – 

vasario 15 

d. 

„Delfinukų“, 

„Pingvinukų“ 

grupės 

R. Serapinaitė, 

J. Čalienė, 

A. Kaminskė, 

 ugdytiniai 



2 

 

Pramoga  „Tai margumas 

paukštelio“  

(pagal grupės projektą) 

 

 

 

Pagal oro 

sąlygas 

 

Lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“,  

lauko 

teritorija 

 

V. Moncevičienė, 

A. Jankauskaitė, 

A. Tamošauskienė, 

J. Vilytė, 

,,Gintarėlių“, 

,,Žuvyčių“ grupių 

ugdytiniai 

Grupės projektas pažinimo 

kompetencijai ugdytis  

,,Kas be rankų, 

be kojų duris atlapoja?” 

3-7 d. ,,Jūrinukų“ grupė 

 

 

L. Šatienė, 

L. Vasiliauskienė, 

ugdytiniai 

Vaikų kūrybinių 

darbų paroda „Iš Kalėdų senelio 

maišelio“ 

3-7 d. 

 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

 

D. Lakštutienė,  

L. Vasiliauskienė, 

ugdytiniai 

Pramoga vaikams 

„Atsisveikinimas su eglute“ 

 

6 d. 

9.00 val. 

 

„Žvaigždučių“ 

grupė 

 

V. Ridikė, 

E. Vaitkutė, 

ugdytiniai 

Atsisveikinimo su eglute šventė 

„Lik, sveika, eglute“ 

6 d. 

9.30 val. 

„Švyturiukų“ 

grupė 

J. Vilytė, 

ugdytiniai 

Atsisveikinimo su eglute šventė 

„Lik sveika, eglute“ 

6 d. 

9.30 val. 

,,Lašelių“ grupė 

 

R. Lialiūnienė, 

ugdytiniai 

Pramoga vaikams 

„Atsisveikinimas su eglute“ 

7 d. 

9.00 val. 

„Saulučių“ 

grupė 

I. Derkintienė, 

ugdytiniai 

Grupės projektas meninei 

kompetencijai ugdytis  

,,Kaip sukurti 

žvaigždėtą dangų?” 

10-14 d. ,,Jūrinukų“ grupė 

 

 

L. Šatienė, 

L. Vasiliauskienė, 

ugdytiniai 

 Edukacinis žaidimas „Dantukų 

fėjos paslaptis“ 

 (pagal grupės projektą) 

11 d. 

9.30 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

D. Lakštutienė, 

ugdytiniai 

Piešinių paroda ,,Sausio 13-oji 

vaikų akimis“ 

11-15 d. 

 

,,Jūrinukų“ 

grupė 

L. Šatienė, 

L. Vasiliauskienė, 

ugdytiniai 

,,Sausio 13-osios įvykiai vaikų 

akimis“ – filmuko žiūrėjimas ir 

aptarimas 

12 d. 

10.00 val. 

 

,,Jūrinukų‘‘ 

grupė  

 

L. Šatienė, 

ugdytiniai 

Projektinė veikla komunikavimo 

kompetencijai ugdytis „Kaip 

kalbėtis, 

kad būtum išgirstas?“ 

17-21 d. ,,Burbuliukų“ 

grupė 

 

D. Lakštutienė,  

L. Vasiliauskienė, 

ugdytiniai 

Lauko projektas meninei 

kompetencijai ugdytis ,,Kaip 

atrasti ledo šalį?” 

17-21 d. ,,Jūrinukų“ grupė 

 

 

L. Šatienė, 

L. Vasiliauskienė, 

ugdytiniai 

Patyriminė veikla 

„Sniegas būna ne tik baltas“ 

18 d.  

10.00 val. 

,,Lašelių“ grupė 

 

I. Drungilienė, 

ugdytiniai 

Patyriminė veikla  

„Sniegas būna ne tik baltas“ 

20 d. 

9.30 val. 

„Švyturiukių“ 

grupė 

L. Mažonienė, 

ugdytiniai 

Sveikatos diena ,,Sniego statiniai“ Pagal oro 

sąlygas 

Lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“,  

lauko 

teritorija 

L. Šatienė, 

,,Jūrinukų“ 

grupės 

ugdytiniai 
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Pramoga ,,Piešiu 

ant apšąlusio lango” 

27 d.  

9.30 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

D. Lakštutienė,  

ugdytiniai 

Sportinė pramoga lauke 

„Lašeliai sniege“ 

Pagal oro 

sąlygas 

Lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“, 

lauko 

teritorija 

I. Drungilienė, 

,,Lašelių“ grupės 

ugdytiniai 

Emocinio intelekto ugdymo 

programa „Kimochis“ 

Sausis – 

gegužė 

,,Pingvinukų“ 

grupė 

J. Čalienė, 

ugdytiniai 

Tarptautinė programa  

,,Zipio draugai“ 

Sausis – 

gegužė 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

D. Lakštutienė,  

ugdytiniai 

DARBAS SU TĖVAIS 

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

13.00–18.00 

val. 

Direktoriaus kab. Direktorė  

L. Žilinskienė 

Tėvelių konsultavimas vaikų 

ugdymo(si) klausimais 

6, 13, 20, 27 d.  

9.30–18.00 

val. 

Direktoriaus 

pavaduotojo 

ugdymui kab. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

V. Razmienė 

Konsultacijos tėvams kalbos 

ugdymo klausimais 

Antradieniais 

12.54–17.54 

val. 

Nuotoliniu būdu  Logopedė 

G. Liotisė 

Kamštelių rinkimo akcija 

„Kamštelių vajus 2021–2022“ 

2021 m. 

lapkritis –  

2022 m. 

rugpjūtis 

„Lašelių“ 

grupė 

I. Drungilienė, 

R. Lialiūnienė, 

bendruomenė 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytinių ir jų tėvelių, mokytojų 

kūrybinių darbų nuotraukų virtuali 

paroda „Mano kalėdinė nuotaika“ 

2021 m. 

gruodžio 6 d. – 

2022 m. sausio 

6 d. 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Putinėlis“, 

virtuali erdvė 

I. Drungilienė, 

R. Lialiūnienė, 

A. Kaminskė, 

,,Lašelių“ bei 

,,Pingvinukų“ 

grupių bendruomenės 

Kūrybinių darbų paroda 

„Kalėdinių eglučių fantazija“ 

2021 m. 

gruodžio 10 d.  

– 

2022 m. sausio 

7 d. 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“, 

galerija  

I. Derkintienė/ 

bendruomenė 

Fotonuotraukų interaktyvi paroda 

,,Augu sveikas ir stiprus“ 

Sausio 10- 

vasario 11 d. 

Lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“, 

virtuali erdvė  

J. Vilytė/ 

J. Čalienė, 

V. Ridikė, 

I. Derkintienė, 

A. Kaminskė, 

tėvai, 

ugdytiniai 

Kūrybinių 

darbų paroda „Snaigių šokis“ 

 

 

10 –31 d. ,,Lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“, 

galerija 

I. Derkintienė, 

V. Ridikė, 

E. Vaitkutė, 

,,Saulučių“, 

,,Žvaigždučių“ grupių 

bendruomenės 

Pilietinė iniciatyva Laisvės gynėjų 

dienai „Atmintis gyva, nes 

liudija“  

13 d. 

8.00 val.  

Tarptautinė nacių 

ir sovietinio 

okupacinio 

režimų 

I. Derkintienė/ 

 bendruomenė 
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nusikaltimams 
Lietuvoje įvertinti 

komisija,  

,,Lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“ 

Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikų, tėvų ir mokytojų 

STEAM projektas 

„Kurk. Žaisk. Pažink.“ 

Sausio 17 – 

vasario 25 d. 

,,Lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“, 

virtuali erdvė 

A. Jankauskaitė, 

L. Šatienė,  

A. Tamošauskienė/ 

J. Čalienė, 

ugdytiniai, tėvai 

Paroda iš antrinių žaliavų 

„Mano 

mylimiausias žaisliukas“ 

Sausio 17 – 

vasario 25 d. 

„Gintarėlių“, 

,,Žuvyčių“ 

grupėse 

A. Jankauskaitė, 

A. Tamošauskienė, 

grupių bendruomenė 

Informacinė medžiaga tėvams 

„Kai vaikas pasako: aš tavęs 

nemyliu!“, „Teatras vaikystėje“ 

Visą mėnesį „Lašelių“ 

grupė 

I. Drungilienė, 

R. Lialiūnienė 

PREVENCINĖ VEIKLA 

Sveikatos rytmetis ,,Arbatos 

gydo“ (pagal projektą) 

4 d. 

10.00 val. 

,,Jūrinukų“ 

grupė 

L. Šatienė, 

ugdytiniai 

Prevencinės valandėlė ,,Saugus 

elgesys miške“ 

5 d. 

10.30 val. 

,,Delfinukų“ 

grupė 

A. Kaminskė,  

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė “Obuolys, 

citrina – tai vitaminas C” 

7 d. 

9.30 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

L. Vasiliauskienė, 

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė „Švarios 

rankytės“ 

9 d. 

9.30 val. 

,,Pingvinukų“ 

grupė 

J. Čalienė, 

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė  

„Sportas – sveikata!“ 

 

10 d. 

10.10 val. 

Sporto salėje I. Drungilienė, 

,,Lašelių“ grupės 

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė: „Škac sloga“ 11 d. 

9.00 val. 

,,Žuvyčių“ grupė A. Tamošauskienė,  

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė  

,,Sveiki dantukai“  

11 d. 

9.30 val. 

„Saulučių“ grupė E. Vaitkutė, 

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė „Augu 

sveikas kaip ridikas“ 

 

12 d. 

9.10 val. 

Sporto salė  V. Moncevičienė, 

„Gintarėlių“ grupės 

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė ,,Kad 

dantukai neskaudėtų“ 

12 d. 

10.00 val. 

,,Jūrinukų“ 

grupė 

L. Šatienė, 

ugdytiniai 

Sveikatingumo rytmetis  

,,Švarūs dantukai – sveiki 

dantukai“ 

12 d. 

10.00 val. 

,,Žvaigždučių“ 

grupė 

Visuomenės sveikatos 

specialistė (VSS)  

J. G. Žvirzdinaitė 

 Sveikatos valandėlė ,,Vitaminai ir 

mineralai - mūsų draugai“ 

12 d. 

10.30 val. 

,,Delfinukų“ 

grupė 

R. Serapinaitė, 

ugdytiniai 

Prevencinė valandėlė ,,Aš saugus, 

kai žinau kas - valgomas ir 

nevalgomas“ 

14 d. 

9.30 val. 

,,Žvaigždučių“ 

grupė 

V. Ridikė, 

ugdytiniai 

 Saugus eismas „Gerų norų 

nepakanka“  

14 d. 

9.30 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

D. Lakštutienė, 

ugdytiniai 

Sveikatingumo rytmetis  

,,Švarūs dantukai – sveiki 

dantukai“ 

17 d. 

10.00 val. 

,,Saulučių“ grupė VSS  

J. G. Žvirzdinaitė 
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 Prevencinė valandėlė 

„Žirklės, peiliai ir degtukai - ne 

mažų vaikų žaisliukai“ 

18 d. 

9.30 val. 

„Saulučių“ grupė I. Derkintienė, 

ugdytiniai 

Paskaita ,,Emocijos“ 18 d. 

10.00 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

VSS  

J. G. Žvirzdinaitė 

 Sveikatos valandėlė  

,,Ar žinai, kad…“  

19 d. 

9.30 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

D. Lakštutienė, 

ugdytiniai 

Prevencinė valandėlė „Kaip elgtis 

čiuožykloje?“ 

19 d. 

9.30 val. 

,,Pingvinukų“ 

grupė 

A. Kaminskė, 

ugdytiniai 

Prevencinės valandėlė ,,Tabakas: 

neigiamos rūkymo pasekmės“ 

20 d. 

10.30 val. 

,,Delfinukų“ 

grupė 

R. Serapinaitė, 

ugdytiniai 

Pokalbis ,,Buitinės, cheminės 

medžiagos“ 

21d. 

10.00 val. 

,,Jūrinukų“ 

grupė 

L. Šatienė, 

ugdytiniai 

Prevencinė valandėlė 

„Kelio ženklai – ar tu juos žinai?“ 

25 d. 

9.00 val. 

,,Lašelių“ grupė I. Drungilienė, 

ugdytiniai 

Prevencinė valandėlė 

„Kelio ženklai – ar tu juos žinai?“ 

26 d. 

9.30 val. 

„Švyturiukų“ 

grupė 

L. Mažonienė, 

ugdytiniai 

 Prevencinė valandėlė „Žiemos 

pavojai vaikams: ką pasakė Kakė 

Makė?“ 

26 d. 

9.30 val. 

,,Žuvyčių“ grupė A. Tamošauskienė,  

ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė 

„Sportas - sveikata“ 

 

27 d. 

9.35 val. 

Sporto salė J. Vilytė, 

„Švyturiukų“ 

grupės ugdytiniai 

Sveikatos valandėlė ,,Saldumynai 

ir pilvukas“ 

27 d. 

10.00 val. 

,,Delfinukų“ 

grupė 

A. Kaminskė,  

ugdytiniai 

 Saugus eismas. Kūrybinis 

žaidimas 

„Žingsniuok atsargiai“ 

28 d. 

9.30 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

L. Vasiliauskienė, 

ugdytiniai 

Prevencinė valandėlė 

 „Aštrūs daiktai“  

28 d. 

9.30 val. 

„Gintarėlių“ 

grupė 

V. Moncevičienė, 

ugdytiniai 

Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos 

mokymų programos ,,Patyčių 

prevencija ir intervencija“ peržiūra 

ir veiksmų planavimas 

Visą mėnesį Lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“ 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

V. Razmienė 

 

 

 

 

 


