
 

                                                                                       TVIRTINU 
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                                                                                               Jolanta Jucienė 

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  

 

MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

2021 m. vasario mėn. 

 

Data 
Veiklos/renginio 

pavadinimas 
Atsakingas Dalyvauja 

2021-02-02 Pasaulinė pelkių diena. Vaikų 

darbų paroda. Tyrinėjimai 

darželio kūdroje. 

V. Brencienė IU ir PU vaikai, 

pedagogai 

2021-02 Kelionė pėsčiomis Žemaitijos 

gatve ,,Mano miestas“. 

A. Glodenienė ,,Bitučių“ gr. vaikai, 

pedagogai 

2021-02-08 Veiklos projektas ,,Vaikai 

vaistažolių pasaulyje“. 

V. Vasarienė ,,Nykštukų“ gr. vaikai, 

pedagogai 

2021-02 Žygio diena Ventos upės 

pakrantės pėsčiųjų taku ,,Kas 

ieško, tas randa“. 

V. Poškuvienė ,,Bitučių“ gr. vaikai, 

pedagogai 

2021-02-11 Kūrybinė veikla ,,Kuriame 

robotų miestą“. 

D. Pranckaitienė ,,Boružėlių“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-02-12 Pažintinė išvyka prie Ventos 

upės ,,Ledonešis“. 

V. Vasarienė ,,Nykštukų“ gr. vaikai, 

pedagogai 

2021-02-15–19 Mažoj širdelėj - visa Lietuva". D. Pranckaitienė IU gr. vaikai, 

pedagogai 

2021-02-17 –19 Renginys integruotas į muzikinę 

veiklą ,,Lietuva – šalelė mano“. 

G. Buivydienė IU ir PU gr. vaikai, 

pedagogai 

2021-02-15 – 19 Veikla Vasario 16-ąjai dienai 

paminėti. 

V. Petkevičienė ,,Drugelių“ gr. vaikai 

ir pedagogai 

2021-02-18 Atvira veikla ,,Persirengėlių 

paslaptys“, (stebi Virginija P.). 

N. Miečienė ,,Drugelių“ gr. vaikai, 

pedagogai 

2021-02-17 Popietė ,,Persirengėlių eitynės“. I. Giržadienė ,,Skruzdėliukų“ gr. 

vaikai ir pedagogai 

2021-02-22 Renginys ,,Kalbos diena“. V. Gineitienė, 

V. Balčiūnienė 
IU ir PU gr. vaikai 

2020–2021 Respublikinis projektas 

„Futboliukas“ bendradarbiaujant 

su Lietuvos futbolo federacija 

R. Juočerienė 
„Pelėdžiukų“, 

„Spindulėlių“, 

„Drugelių“ grupės 

2021-02 VGK, įstaigos tarybos, 

mokytojų tarybos posėdžiai 

(pagal poreikį) 

J. Jucienė, 

R. Gricienė 
Nariai 

2021-02 Pedagoginės veiklos priežiūra. 

o Socialinių įgūdžių ir gebėjimų 

lavinimo metodų taikymas.  

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Grupių mokytojos 



o Ugdymo turinio planavimas 

pritaikant skirtingų ugdymosi 

poreikių vaikams 

20201-02 Pedagogų konsultacijos ugdymo 

turinio bei metodinės veiklos 

planavimui 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Grupių mokytojos 

2021-02 Individualios konsultacijos 

vaikų kalbos ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

V. Balčiūnienė, 

J. Jomantaitė 

Ugdytinių tėvai 

2021-02 Individualios konsultacijos dėl 

iškilusių problemų, galimų jų 

sprendimų būdų (pagal poreikį). 

V. Gineitienė Ugdytinių tėvai, 

grupių mokytojos 

2021-02 Individualios konsultacijos 

vaikų meninio ugdymo 

klausimais (pagal poreikį) 

Meninio ugdymo 

mokytoja G. Buivydienė 

Ugdytinių tėvai 

2021-02 Individualios konsultacijos 

vaikų fizinio aktyvumo ir 

sveikatos stiprinimo klausimais 

(pagal poreikį) 

Mokytoja kūno kultūrai 

R. Juočerienė 

Ugdytinių tėvai 

2021-02 Dalyvavimas su ugdytiniais 

renginiuose, konkursuose pagal 

atskirus organizatorių skelbia-

mus 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. 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                Jolanta Jucienė 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


