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 KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽUVĖDRA“ 

  

2023 M. KOVO MĖNESIO UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės pavadinimas Data/ 

laikas 

Vieta Atsakingas/ 

dalyvauja 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS  

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

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinio STEAM projekto 

,,Švari žemė – sveikas vaikas“ 

nuotraukų paroda 

Vasario 1– 

kovo 25 d. 

Alytaus 

lopšelis-darželis 

,,Pasaka“ 

A. Kaminskė 

Respublikinis virtualus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų kalbinės ritmikos 

projektas  

,,Žodį tariu, ritmą jaučiu“ 

Vasario 1– 

kovo 31 d. 

Šiaulių 

lopšelis-darželis 

,,Kregždutė“ 

 

G. Liotisė, 

D. Šilinskienė 

Tarptautinio projekto 

 „Draugystės pynė. Skaičių 

pasaulyje“  

kūrybinių darbų paroda 

 

Vasario 1– 

balandžio 3 

d. 

PŠKC,  

Klaipėdos 

miesto mokyklų 

logopedų ir 

specialiųjų 

pedagogų 

metodinis 

būrelis 

I. Drungilienė, 

R. Lialiūnienė 

Respublikinis švietimo įstaigų 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

projektas  

,,Augu Lietuvai stiprus ir sveikas 

2023“ 

Vasario 9– 

kovo 13 d. 

Biržų   

lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas" 

J. G. Žvirzdinaitė, 

D. Lakštutienė 

Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

patirtinio ugdymo projektas 

,,Mano krašto įdomybės“ 

Vasario 23 –

kovo 10 d. 

Kauno 

 lopšelis-darželis 

„Svirnelis“ 

A. Kaminskė 

Vaikų kūrybinių darbų paroda 

,,Čia gimiau – čia augu“ 

Vasario 13– 

kovo 13 d.  

Koridoriaus 

galerija 
J. Vilytė 

 

Nacionalinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų 

projektas virtualioje erdvėje 

,,Tautines juostos" 

Vasario 13– 

kovo 18 d. 

Alytaus  

lopšelis-darželis 

,,Linelis" 

L. Vasiliauskienė 

Respublikinė virtuali 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų dailės 

darbų ir žodinės kūrybos paroda 

„Gamtos išdaigos“ 

Vasario 20– 

kovo 20 d. 

Kauno menų 

darželis 

„Etiudas“ 

R. Serapinaitė 
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Institucinis trumpalaikis projektas 

„Kaziuko kepurė“ 

Vasario 27 –

kovo 3 d. 

,,Lašelių“ grupė I. Drungilienė, 

R. Lialiūnienė 

Kūrybinių darbų paroda 

 „Gurgu, gurgu į Kaziuko turgų“ 

Vasario 27 –

kovo 3 d. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 
D. Lakštutienė, 

L. Vasiliauskienė 

Kūrybinės dirbtuvės  

 „Kaziuko dirbtuvėlės“ 

1 d. 

9.30 val. 

„Žvaigždučių“ 

grupė 
E. Vaitkutė 

Koncertas 

 ,,Klaipėdužė – tai mano namai!“, 

skirtas Klaipėdos krašto 

prisijungimui prie Lietuvos 100-

čiui  

1 d. 

10.45 val. 

Klaipėdos  

E. Balsio menų 

gimnazija, 

lopšelis-darželis 

,,Žuvėdra“, 

muzikos salė 

D. Šilinskienė, 

 G. Liotisė 

 

Klaipėdos miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikų ir mokytojų 

virtuali paroda 

„Klaipėda – Lietuvos 

uostamiestis“ 

1–28 d. Klaipėdos 

ikimokyklinio 

neformaliojo 

švietimo 

(dailės) 

mokytojai ir 

Klaipėdos 

pedagogų 

švietimo ir 

kultūros centras 

(PŠKC) 

I. Drungilienė 

R. Lialiūnienė 

Kūrybinės dirbtuvės  

 „Kaziuko dirbtuvėlės“ 

2 d. 

9.30 val. 

,,Saulučių“ 

grupė 
I. Derkintienė 

 

Kaziuko mugė 

,,Josim josim į turgelį“ 

3 d. 

9.00–11.00 

val.  

Muzikos salė L. Šatienė, 

L. Mažonienė 

Kūrybinė akcija  

„Lietuvai ir man“ 

6–10 d. 

 

,,Jūrinukų“ 

grupė 
L. Šatienė, 

L. Vasiliauskienė 

Patyriminė veikla  

„Žaidimai su 

spalvomis ir pipetėmis“ 

9 d. 

9.00 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 
L. Vasiliauskienė 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

skaitovų konkursas 

 „Gražiausi žodžiai Lietuvai“, 

skirtas Kovo 11-ąjai – Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti 

10 d. 

10.00 val. 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Volungėlė“ 

G. Liotisė, 

R. Serapinaitė 

Renginys 

,,Po žiemos gėlė pražįsta, paukštis 

lizdą atpažįsta“, 

skirtas 40 paukščių 

sugrįžimo dienai 

10 d. 

10.30 val. 

Lopšelis-

darželis 

,,Žuvėdra“, 

lauko  

edukacinės 

erdvės 

D. Šilinskienė, 

L. Mažonienė, 

E. Vaitkutė 

 

Vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Sodinu daigelį – auginu žiedelį“ 

Kovo 13– 

balandžio 4 

d. 

Koridoriaus 

galerija 
L. Mažonienė 

Sportinė pramoga  

„Judu kartu su draugu“ 

15 d. 

9.00 val. 

Sporto salė D. Lakštutienė 

 

Renginys  

„Sapnavau sapnavau, kad 

17 d. 

9.30 val. 

Lopšelis-

darželis 
J. Vilytė 

A. Kaminskė 
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mėnulyje buvau“,  

skirtas Miego dienai 

,,Žuvėdra“ 

STEAM savaitė 

,,Spalvų laboratorija“ 

 (skirta Pasaulinei vandens dienai) 

20–24 d. 

 

,,Žuvyčių“, 

,,Gintarėlių“ 

grupės 

A. Tamošauskienė  

A. Jankauskaitė 

 

Teminė veiksmo savaitė  

,,BE PATYČIŲ 2023“ 

 

20–24 d. 

 

Lopšelis-

darželis 

,,Žuvėdra“ 

Įstaigos 

bendruomenė 

Akcija  

„Dovana draugui“, 

 skirta teminei veiksmo savaitei 

,,BE PATYČIŲ 2023“ 

20–24 d. ,,Burbuliukų“ 

grupė 
D. Lakštutienė, 

L. Vasiliauskienė 

Respublikinis virtualus 

etnokultūrinis projektas 

„Mano gimtinės lobiai“ 

Kovo 20 d. – 

balandžio 21 

d. 

Lopšelis-

darželis 

,,Žuvėdra“, 

socialiniai 

tinklai 

J. Vilytė 

 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

ugdytinių ir pedagogų šventinis 

koncertas  

,,Vaikystė pasakų taku“ 

21 d. 

17.00 val. 

Žvejų kultūros 

rūmai 
D. Šilinskienė, 

R. Serapinaitė 

Eksperimentų diena su vandeniu 

(pagal 2020–2024 m. m. 

grupės sveikos gyvensenos 

įgūdžių ugdymo projektą) 

22 d. 

 

,,Lašelių“ grupė I. Drungilienė 

 

Sveikatingumo akcija  

„Aplink darželį einu ir 

sveikatos žingsnius skaičiuoju“  

(pagal sveikatos stiprinimo 

programą 

,,Augame sveiki, stiprūs, saugūs“) 

22 d. 

11.00 val. 

Lopšelis-

darželis 

,,Žuvėdra“, 

lauko 

edukacinės 

erdvės 

J. G. Žvirzdinaitė, 

R. Serapinaitė 

 

 

Pramoginis rytmetys  

„Draugystės rateliais“, 

pagal socialinio emocinio ugdymo 

projektą  

„Mes ir mūsų jausmai“,  

skirtas veiksmo savaitei  

,,BE PATYČIŲ 2023“ 

23 d. 

9.00 val. 

Sporto salė 

 
I. Derkintienė, 

V. Ridikė,  

E. Vaitkutė 

Sportinė pramoga  

,,Pabūkim, padūkim...“ 

23 d. 

10.10 val. 

Sporto salė, 

,,Gintarėlių“, 

,,Žuvyčių“ 

grupės 

A. Jankauskaitė, 

A. Tamošauskienė  

 

Vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Ugnis – draugas ir priešas“ 

27–30 d. ,,Švyturiukų“ 

grupė 
L. Mažonienė 

Teatro savaitė 

,,Pavogta pasaka“ 

 

27–31 d. 

 

Lopšelis-

darželis 

,,Žuvėdra“ 

Įstaigos 

bendruomenė 

Vaidinimas  

„Pagrandukas ir jo 

draugai“, 

 pagal socialinio emocinio 

ugdymo projektą  

„Mes ir mūsų jausmai“ 

31 d. 

9.00 val. 

,,Saulučių“,  

„Žvaigždučių“ 

grupės 

I. Derkintienė, 

V. Ridikė, 

E. Vaitkutė 
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Trumpalaikis institucinis 

projektas  

„Sodinu – auginu“ 

Kovas - 

balandis 

„Saulučių“ , 

„Žvaigždučių“ 

grupės 

I. Derkintienė, 

V. Ridikė, 

E. Vaitkutė 

Linksmosios ryto mankštos 

,,Mankštintis smagu“ 

Kasdien 

nuo 8.00 iki 

9.00 val. 

Sporto salė J. G. Žvirzdinaitė, 

visos grupės 

 

Plokščiapėdystės profilaktikos 

rytmečiai  

,,Mažos pėdutės mina takelį“ 

(pagal sveikatos stiprinimo 

programą 

,,Augame sveiki, stiprūs, saugūs“) 

1–31 d. Sporto salė J. G. Žvirzdinaitė, 

visos grupės 

 

DARBAS SU TĖVAIS 

Pokalbių su tėveliais diena 1, 8, 22, 29  

d. d. 

13.00–18.00 

val. 

Direktoriaus 

kab. 

Direktorė  

L. Žilinskienė 

Tėvų konsultavimas vaikų 

ugdymo(si) klausimais 

9, 16, 23, 30 

d. d. 

9.30–18.00 

val. 

Direktoriaus 

pavaduotojo 

ugdymui kab. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V. Razmienė 

Konsultacijos tėvams kalbos 

ugdymo klausimais 

Antradieniais 

12.54–17.54 

val. 

Logopedo kab. Logopedė  

G. Liotisė 

Nacionalinis projektas 

„Sveikatiada“ 

Rugsėjo 16  – 

gegužės 31 d. 

VšĮ  

„Tikra Mityba“, 

Kaunas 

J. G. Žvirzdinaitė/ 

bendruomenė  

Socialinio emocinio ugdymo 

projektas  

„Mes ir mūsų jausmai“ 

 

2022 m. 

spalio 14 d. 

 2023 m. 

gegužės  

12 d. 

„Saulučių“, 

„Žvaigždučių“ 

grupės 

V. Ridikė,  

I. Derkintienė, 

E. Vaitkutė 

Kamštelių rinkimo akcija 

,,Kaip linksmiau skaičiuoti“ 

 

 

2022 m. 

lapkritis –  

2023 m. 

gegužė 

„Švyturiukų“ 

grupė 

 

J. Vilytė, 

L. Mažonienė 

 

Šeimų projektas  

,,Labas sakau – mankštą darau“ 

(pagal sveikatos stiprinimo 

programą 

,,Augame sveiki, stiprūs, saugūs“) 

Vasaris –

balandis 

Lopšelis-

darželis 

,,Žuvėdra“ 

J. G. Žvirzdinaitė,  

I. Drungilienė, 

R. Malakauskienė 

Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų 

tėvų ir mokytojų 

STEAM projektas  

„Švari žemė – sveikas vaikas“, 

skirtas Pasaulinei Žemės dienai  

Vasario 1 – 

kovo 25 d. 

Alytaus 

lopšelis-darželis 

„Pasaka“ 

A. Kaminskė 

Neformalaus sveikatos ugdymo 

konkursas  

,,Judriausias darželis“ 

Vasario 15 – 

gegužės 25 d. 

Klaipėdos 

miesto 

visuomenės 

sveikatos biuras 

J. G. Žvirzdinaitė/ 

bendruomenė 

 

Dailės piešinių paroda 

„Laivai, laiveliai“ 

Vasario 27 – 

kovo 24 d. 

Lopšelis-

darželis 
I. Drungilienė, 

R. Lialiūnienė 
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,,Žuvėdra“, 

galerija 

Kūrybinių darbų paroda 

„Kas važiuoja, plaukia, skrenda?“ 

 

1–10 d.  Lopšelis-

darželis 

,,Žuvėdra“, 

,,Mažųjų 

galerija“ 

I. Derkintienė, 

E. Vaitkutė, 

V. Ridikė  

 

Lankstinukas  

„Vaikų baimės“ 

Nuo 6 d. 

 

Lopšelis-

darželis 

,,Žuvėdra“ 

J. Vilytė 

Sveikatingumo renginys  

„Aš judu, judėk ir tu...“,  

(pagal Sveikatos stiprinimo 

programą  

,,Augame sveiki, stiprūs, saugūs“) 

9 d. 

16.15 val. 

 

Sporto salė I. Derkintienė, 

E. Vaitkutė 

  

Kūrybinių darbų paroda 

„Po žiemos gėlė pražįsta...“ 

 

13–24 d. Lopšelis-

darželis 

,,Žuvėdra“, 

,,Mažųjų 

galerija“ 

I. Derkintienė, 

E. Vaitkutė, 

V. Ridikė  

 

Virtuali nuotraukų paroda 

„Vaidinu emocijas“, 

pagal institucinį socialinio 

emocinio ugdymo projektą 

„Mes ir mūsų jausmai“ 

13–20 d.  Lopšelis-

darželis 

,,Žuvėdra“, 

uždara 

socialinių tinklų 

grupė  

V. Ridikė,  

I. Derkintienė, 

E. Vaitkutė 

 

Akcija  

„Pasaulinė vandens diena“ 

(pagal „Lašelių“ grupės sveikos 

gyvensenos įgūdžių ugdymo 

projektą) 

23 d. 

16.45 val. 

Sensorinis 

kambarys 

 

I. Drungilienė  

Šeimų vaizdo žaidimas „Kahoot!“ 

„Vandens paslaptys“  

(pagal „Lašelių“ grupės sveikos 

gyvensenos įgūdžių ugdymo 

projektą) 

23 d. 

17.00 val. 

Sensorinis 

kambarys 

 

I. Drungilienė  

Kūrybinių darbų paroda 

 ,,Lėlė – marionetė“ 

 

 

27–31 d. 

 

Lopšelis-

darželis 

,,Žuvėdra“, 

muzikos salė 

L. Šatienė, 

L. Vasiliauskienė 

 

Stendinė informacinė medžiaga:  

 „Kaip įveikti vaikui baimes“, 

 „Vaikas girdi viską“ 

Visą mėnesį ,,Lašelių“ grupė I. Drungilienė 

Stendinė informacinė medžiaga:  

„Kad vaikų miegas būtų ramus...“, 

„Ką daryti, kad vaikai sutartų 

tarpusavyje“ 

Visą mėnesį ,,Burbuliukų“ 

grupė 
L. Vasiliauskienė 

PREVENCINĖ VEIKLA 

Prevencinė valandėlė 

,,Mikrobai nemiega“ 

1 d.  

9.20 val. 

,,Švyturiukų“ 

grupė 

L. Mažonienė 

Prevencinė valandėlė 

,,Gamta ir žmogus. Kaip mes 

saugome ir 

1 d. 

15.20 val., 

2 d.  

,,Švyturiukų“, 

 

,,Pingvinukų“, 

J. G. Žvirzdinaitė 
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tausojame gamtą“ 

 

15.20 val., 

3 d. 

15.20 val. 

 

,,Delfinukų“ 

grupės 

Sveikatos valandėlė  

,,Sveikos mitybos piramidė“ 

2 d. 

9.00 val. 

,,Gintarėlių“ 

grupė 

A. Jankauskaitė 

Sveikatos valandėlė 

„Smulkūs daiktai keliantys pavojų 

sveikatai“ 

3 d. 

9.20 val. 

,,Švyturiukų“ 

grupė 

J. Vilytė 

Programa ,,Zipio draugai“: 

V dalis ,,Pasikeitimo ir netekties 

išgyvenimas“ 

3, 9, 17, 24 

d. 

 

,,Delfinukų“ 

grupė 

R. Serapinaitė 

Sveikatos valandėlė  

„Judėk ir būsi sveikas“ 

6 d. 

9.00 val. 

,,Jūrinukų“ 

grupė 

L. Šatienė 

Prevencinė valandėlė 

,,Saugus elgesys su cheminėmis 

medžiagomis“ 

 

 

 

6 d.  

15.20 val. 

 7 d.  

15.20 val. 

8 d.  

15.20 val. 

9 d.  

15.20 val. 

,,Lašelių“  

 

,,Pingvinukų“  

 

,,Delfinukų“ 

 

,,Švyturiukų“ 

grupės 

J. G. Žvirzdinaitė 

Sveikatos valandėlė  

„Linksmos kojelės“ 

7 d. 

9.00 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

D. Lakštutienė 

 

Sveikatos valandėlė 

„Termometras“ 

7 d. 

9.30 val. 

,,Lašelių“ grupė I. Drungilienė 

Sveikatos valandėlė 

,,Daug judu, sveikai gyvenu“ 

8 d. 

9.20 val. 

,,Pingvinukų“ 

grupė 

A. Kaminskė 

Prevencinė veikla  

 „Einu per gatvę“ 

9 d. 

9.20 val. 

,,Žvaigždučių“ 

grupė 

E. Vaitkutė 

Sveikatos valandėlė  

,,Žaidžiame su kompiuteriu“ 

10 d. 

9.00 val. 

,,Žuvyčių“ 

grupė 

A. Tamošauskienė 

Prevencinė veikla  

„Saugus gatvėje“ 

10 d. 

9.20 val. 

,,Saulučių“ 

grupė 

I. Derkintienė 

Sveikatos valandėlė 

,,Gražūs ir sveiki dantukai“ 

 

 

13 d. 

9.00 val., 

14 d. 

9.00 val. 

,,Jūrinukų“, 

 

,,Burbuliukų“ 

grupės 

L. Vasiliauskienė 

Prevencinė valandėlė 

,,Saugau aplinką, saugau Lietuvą“ 

13 d. 

9.20 val. 

,,Pingvinukų“ 

grupė 

A. Kaminskė 

Sveikatos valandėlė 

„Mergaitė ir berniukas, jų 

skirtumai“ 

14 d.  

9.00 val. 

,,Žuvyčių“ 

grupė 

J. Vilytė 

Sveikatos valandėlė 

„Vandens diena“ 

14 d. 

9.30 val. 

,,Lašelių“ grupė I. Drungilienė 

Sveikatos valandėlė 

,,Vandens diena“ 

15 d.  

9.20 val. 

,,Švyturiukų“ 

grupė 

L. Mažonienė 

Sveikos gyvensenos valandėlė 

,,Draugystė, atjauta, patyčios“ 

  

 

15 d.  

15.20 val. 

16 d.  

15.20 val. 

17 d.  

15.20 val. 

,,Lašelių“, 

 

,,Gintarėlių“,  

 

,,Žuvyčių“  

grupės 

J. G. Žvirzdinaitė 
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Prevencinė veikla  

,,Saugus elgesys gatvėje“ 

16 d. 

9.00 val. 

,,Žuvyčių“ 

grupė 

A. Tamošauskienė  

 

Prevencinė veikla  

,,Atsargiai, svetimas!“ 

16 d. 

9.00 val. 

,,Gintarėlių“ 

grupė 

A. Jankauskaitė 

Prevencinė valandėlė  

,,Mūsų pagalbininkai“ 

20 d. 

9.00 val. 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

D. Lakštutienė 

 

Prevencinė valandėlė 

,,Žemės diena“ 

20 d.  

9.20 val. 

,,Švyturiukų“ 

grupė 

L. Mažonienė 

Prevencinė valandėlė  

„Žemės diena“ 

20 d. 

9.30 val. 

,,Lašelių“ grupė I. Drungilienė 

Prevencinė veikla  

,,Gatvė“ 

 

21 d. 

9.00 val., 

22 d. 

9.00 val. 

,,Jūrinukų“ 

grupė, 

,,Burbuliukų“ 

grupė 

L. Vasiliauskienė 

Prevencinė valandėlė 

,,Pavojai ir nelaimės.  

Bendrasis pagalbos centras 112“ 

  

 

 

 

21 d.  

15.20 val. 

22 d.  

15.20 val. 

23 d.  

15.20 val. 

24 d.  

15.20 val. 

,,Lašelių“, 

 

,,Švyturiukų“, 

 

,,Pingvinukų“, 

 

,,Delfinukų“ 

grupės 

J. G. Žvirzdinaitė 

Prevencinė veikla  

,,Elgesys su 

naminiais gyvūnais “ 

22 d. 

9.00 val. 

,,Jūrinukų“ 

grupė 

L. Šatienė 

Prevencinė veikla  

„Rūšiuoji – vadinasi galvoji“ 

22 d. 

9.00 val. 

,,Gintarėlių“ 

grupė 

V. Moncevičienė 

Prevencinė valandėlė 

„Atsargiai, nepažįstamas žmogus“ 

27 d. 

9.00 val. 

,,Žuvyčių“ 

grupė 

J. Vilytė 

Sveikatos valandėlė  

„Svogūnų laiškai“, 

pagal trumpalaikį institucinį 

projektą  

„Sodinu – auginu“ 

27 d. 

9.20 val. 

,,Saulučių“ 

grupė 

I. Derkintienė 

Sveikatos valandėlė 

,,Kuo skiriasi berniukas ir 

mergaitė?“ 

 

27 d.  

15.20 val. 

28 d.  

15.20 val. 

29 d.  

15.20 val. 

30 d.  

15.20 val. 

,,Gintarėlių“,  

 

,,Žuvyčių“,  

 

,,Jūrinukų“, 

 

,,Burbuliukų“ 

grupės 

J. G. Žvirzdinaitė 

Prevencinė valandėlė  

 „Mikrobai nemiega!“ 

28 d. 

9.30 val. 

,,Lašelių“ grupė I. Drungilienė 

Sveikatos valandėlė  

„Žali svogūnų lapeliai“, 

pagal trumpalaikį institucinį 

projektą  

„Sodinu – auginu“ 

29 d. 

9.20 val. 

,,Žvaigždučių“ 

grupė 

V. Ridikė 

Prevencinė valandėlė 

„Būk atsargus su nepažįstamu 

žmogumi“ 

29 d. 

9.30 val. 

,,Švyturiukų“ 

grupė 

J. Vilytė 
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Sveikatos valandėlė 

,,Termometras“ 

30 d.  

9.20 val. 

,,Švyturiukų“ 

grupė 

L. Mažonienė 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 

Atvira veikla 

,,Vilkas ir ožiukai“ 

(teatrinių elementų panaudojimas 

ugdomojoje veikloje) 

8 d. 

13.15 val. 

Muzikos salė L. Šatienė 

 

Atvira veikla 

,,Stebuklinga pirštinė“ 

8 d. 

13.15 val. 

Muzikos salė L. Vasiliauskienė 

 

 

__________________ 

 


