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Data 
Veiklos/renginio 

pavadinimas 
Atsakingas Dalyvauja 

2021-04-01–15 Pasaulinei vandens dienai 

paminėti tęstinis veiklos 

projektas ,,Vanduo – mano 

draugas“. 

A. Glodenienė ,,Bitučių“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-04-06 Pramoginė popietė lauke 

„Margi margučiai“. 

I. Giržadienė „Skruzdėliukų“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-04-07 Atvira veikla įstaigos 

pedagogams ,,Didieji 

matematikai“. 

I. Novikovienė PU gr. vaikai, 

pedagogai 

2021-04-01–14 Velykinių puokščių paroda 

,,Velykinė puokštė ir margučių 

kraitelė sveikina pavasarį“. 

S. Skeivienė Įstaigos 

bendruomenė, 

vaikai, tėvai 

2021-04-01–30 STEAM paroda – konkursas 

,,Aš mažasis inžinierius“.  

I. Novikovienė IU ir PU gr. vai-

kai, socialiniai 

partneriai 

2021-04-07 Pasaulinės sveikatos dienos 

paminėjimas. Renginys 

,,Sportuojame visi – augame 

sveiki“. 

A. Glodenienė, 

V. Poškuvienė, 

R. Juočerienė 

Visų grupių vai-

kai, pedagogai 

2021-04-07 

 

2021-04-09 

Renginys nuotoliniu būdu 

,,Vaikų Velykėlės“. 

Renginys lauke. 

V. Petkevičienė, 

G. Buivydienė, 

R. Juočerienė 

IU ir PU grupių 

vaikai, pedagogai 

2021-04-09 Atvira veikla ,,Kiekvienam 

savi namai“. 

V. Vasarienė ,,Nykštukų“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-04-12–30 Augalų mugė ,,Pasėk sėklelę – 

užaugink daigelį“. 

D. Daukantienė Įstaigos 

bendruomenė, 

vaikai, tėvai 

2021-04-12 Ekskursija į parką. 

Dykinėjimas ,,Paukščių 

panašumai ir skirtumai“. 

V. Vasarienė ,,Nykštukų“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-04-12 Tarptautinei vaikiškos knygos 

dienai pažymėti. Veiklos 

projektas ,,Aš draugauju su 

knyga“. 

D. Pranckaitienė, 

S. Novogreckienė 

,,Kodėlčiukų“ ir 

,,Boružėlių“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-04-14 Atvira veikla lauke 

,,Vabaliukai atsikėlė“. 

R. Mikalauskienė ,,Viščiukų“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-04-14 Žygis prie Ventos upės ,,Viską 

stebiu – daug atrandu“. 

V. Poškuvienė ,,Bitučių“ gr. 

vaikai, pedagogai 



2021-04-14 Ekskursija į knygyną ,,Kur 

gyvena knygos?“ 

D. Pranckaitienė 

 

,,Boružėlių“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-04-15 Ekskursija prie upės „Gamtos 

stebuklai šalia“. 

R. Joniškienė ,,Nykštukų“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-04-20 Tarptautinės Motinos Žemės 

dienos paminėjimas. 

Kūrybinių darbų iš žolinių 

augalų paroda lauke. 

V. Brencienė IU ir PU grupių 

vaikai, pedagogai. 

2021-04-23 Lietuvių l. žaidimų popietė 

,,Šv. Jurgi, atrakink žemelę, 

paleisk žolelę“. 

N. Miečienė ,,Drugelių“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-04-26 Kūrybinių darbų paroda 

,,Mūsų pirmosios raidės“. 

D. Pranckaitienė, 

S. Novogreckienė 

IU ir PU gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-04-27 Praktinė veikla ,,Sveikatos 

sumuštiniai“. 

S. Novogreckienė ,,Kodėlčiukų“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-04-29 Žygis prie Ventos upės. Nueitų 

žingsnių iššūkis 

,,Suskaičiuokime žingsnius. 

Kas daugiau?“  

S. Novogreckienė ,,Kodėlčiukų“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-04 VGK, įstaigos tarybos, 

mokytojų tarybos posėdžiai 

(pagal poreikį) 

J. Jucienė, 

R. Gricienė 
Nariai 

2021-04 Pedagogų konsultacijos 

ugdymo turinio bei metodinės 

veiklos planavimui 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Grupių mokytojos 

2021-04 Individualios konsultacijos 

vaikų kalbos ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

V. Balčiūnienė Ugdytinių tėvai 

2021-04 Individualios konsultacijos dėl 

iškilusių problemų, galimų jų 

sprendimų būdų (pagal 

poreikį). 

V. Gineitienė Ugdytinių tėvai, 

grupių mokytojos 

2021-04 Individualios konsultacijos 

vaikų meninio ugdymo 

klausimais (pagal poreikį) 

Meninio ugdymo 

mokytoja  

G. Buivydienė 

Ugdytinių tėvai 

2021-04 Dalyvavimas su ugdytiniais 

renginiuose, konkursuose pa-

gal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

 

Grupių mokytojos 

 

• Ne vėliau nei likus savaitei iki planuojamo renginio datos, pristatyti projekto/renginio 

planą/aprašymą. 

• Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos atviros veiklos datos, pateikti atviros veiklos 

planą. 

 

 
Pastaba: numatytų renginių laikas gali keistis. Esant poreikiui gali būti sušauktas nenumatytas mokytojų pasitarimas. 

 

 

 

L. e. direktorės pareigas                                                                                                 Jolanta Jucienė 


