
                                                                                         

 

                                                                                                                  TVIRTINU 

                                                                                                            L. e. direktorės pareigas 

 

                                                                                              Jolanta Jucienė 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  

MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

2021 m. gegužės mėn. 

 

Data 
Veiklos/renginio 

pavadinimas 
Atsakingas Dalyvauja 

2021-05-04 
Tiriamoji veikla lauke  

,,Kas gyvena pievoje?“ 

R. Mikalauskienė, 

M. Bričkutė 

,,Viščiukų“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-05-05 

STEAM Konkurso  

„Aš mažasis inžinierius“ 

nuotolinis dalyvių susitikimas. 

I. Novikovienė, 

J. Jucienė 

PU ir IU gr. ir 

socialiniai 

partneriai 

2021-05-04 Sportinė estafetė  

,,Mūsų niekas nepralenks“. 

S. Novogreckienė ,,Kodėlčiukų“ 

grupės vaikai, 

pedagogai 

2021-05-06 Kūrybinė veikla lauke ,,Mano 

mamytė gražiausia. Mamos 

portretas“ (gamtinė medžiaga). 

S. Novogreckienė ,,Kodėlčiukų“ 

grupės vaikai, 

pedagogai 

2021-05-07 Praktinė veikla ,,Aš pavaišin-

siu mamytę“. Vaflių pyrago su 

vaisiais gaminimas. 

S. Novogreckienė ,,Kodėlčiukų“ 

grupės vaikai, 

pedagogai, tėvai 

2021-05-12 Atvira veikla įstaigos pedago-

gams ,,Aš ir mano šeima“. 

R. Joniškienė ,,Nykštukų“ gr. 

vaikai, pedagogai 

(stebės V. 

Petkevičienė). 

2021-05-15 Sveikatą stiprinanti veikla 

,,Dantukų priežiūra“. 

I. Giržadienė ,,Skruzdėliukų“ 

gr. vaikai, peda-

gogai 

2021-05-18 Dalyvavimas socialinių part-

inerių apskrito stalo diskusijoje 

„Kiekvienos organizacijos 

pagrindas - komanda“. 

Pranešimo pristatymas. 

J. Jucienė V. Brencienė, 

I. Giržadienė 

2021-05-19 Ekskursija į Melioratorių g. 

parką. Gamtinės medžiagos 

rinkimas kūrybiniams 

darbams. 

S. Novogreckienė ,,Kodėlčiukų“ 

grupės vaikai, 

pedagogai 

2021-05-19 Ekskursija į Sodų g. parką. Gė-

rėtis supančia aplinka, 

pramogauti žaidimų aikštelėje. 

V. Vasarienė ,,Nykštukų“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-05-20 Metodinės grupės susitikimas: 

o Pranešimas „Informatinis 

vaikų ugdymas“. 

o Parengtų ugdomųjų veiklų 

inovatyvių idėjų rinkinių 

mokytojui pristatymas. 

J. Jucienė Įstaigos 

pedagogai 



                                                                                         

 

2021-05-21 Sportinė pramoga  

,,Vikriosios boružėlės“. 

D. Pranckaitienė 

R. Joniškienė 

,,Boružėlių“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-05-25 Šventinės išvykos ,,Vaikyste, 

nusijuok“ (Tirkšlių pušynas ir 

Renavo dvaro apylinkės). 

V. Brencienė, 

I. Novikovienė, 

R. Gricienė 

10 gr. 11 gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-05-25 Pramoga ,,Pižamų diena“. V. Vasarienė Nykštukų gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-05-25–31 Piešinių paroda. Dėmesingumo 

metodo pritaikymas spalvini-

mo praktikoje ,,Spalvinimas – 

spalvotas kelias į save“. 

R. Juočerienė Įstaigos 

bendruomenė 

2021-05-26 Šventinė valandėlė  

,,Linksmieji ZIPIO draugai“. 

V. Brencienė, 

I. Novikovienė 

,,Pelėdžiukų“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-05-26 Koncertas tėvams  

,,Linksmosios bitutės“  

(nuotoliniu būdu). 

A. Glodenienė ,,Bitučių“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-05-27 Socialinio – emocinio ugdymo 

veikla ,,Medžių meditacija“. 

D. Pranckaitienė ,,Boružėlių“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-05-27 Išvyka į žirgyną. Vaikų į PU 

grupę išlydėtuvės. 

S. Novogreckienė, 

N. Miečienė 

,,Kodėlčiukų“ 

grupės vaikai, 

pedagogai 

2021-05-27 Ekskursija prie Ventos upės. 

Upės slėnio stebėjimas iš 

apžvalgos aikštelės. 

S. Novogreckienė ,,Kodėlčiukų“ 

grupės vaikai, 

pedagogai, tėvai 

2021-05-28 Šventinis rytmetis meninėje 

veikloje „Lik sveikas, darželi“ 

pagal vaikų sumanymą.  

V. Brencienė, 

I. Novikovienė, 

R. Gricienė,  

G. Buivydienė 

10 gr. 11 gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-05-28 Žygis Ventos upės pėsčiųjų 

taku.  

A. Glodenienė ,,Bitučių“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-05-28 Šventinė popietė ,,Spalvota 

vaikystė“ (palydėtuvės į PU 

grupę). 

V. Petkevičienė,  

N. Miečienė 

,,Drugelių“ gr. 

vaikai, tėvai, 

pedagogai 

2021-05 ,,Nemiegiukų“ grupės vaikų 

pasivaikščiojimų, žygių 

organizavimas. 

R. Juočerienė ,,Nemiegiukų“ 

gr. vaikai, 

pedagogai 

2021-05 Dalyvavimas projekto  

,,Futboliukas“  

inicijuojamose veiklose. 

R. Juočerienė ,,Drugelių“, 

,,Spindulėlių“, 

,,Pelėdžiukų“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-05 

 

Pedagoginio proceso priežiūra: 

o Vaikų ugdymosi pasiekimų 

vertinimas. Vertinimo fiksavi-

mas, kaupiama medžiaga.  

o  Vaikų sveikatos palaikymo 

ir higieninių įgūdžių 

formavimas.  

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Grupių 

mokytojos. 

2021-05 VGK, įstaigos tarybos, 

mokytojų tarybos posėdžiai 

(pagal poreikį) 

J. Jucienė, 

R. Gricienė 
Nariai 



                                                                                         

 

2021-05 Pedagogų konsultacijos ugdy-

mo turinio bei metodinės 

veiklos planavimui. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Grupių 

mokytojos. 

2021-05 Individualios konsultacijos 

vaikų kalbos ugdymo klau-

simais (pagal poreikį). 

V. Balčiūnienė Ugdytinių tėvai. 

2021-05 Individualios konsultacijos dėl 

iškilusių problemų, galimų jų 

sprendimų būdų (pagal 

poreikį). 

V. Gineitienė Ugdytinių tėvai, 

grupių 

pedagogai. 

2021-05 Individualios konsultacijos 

vaikų ugdymo klausimais 

(pagal poreikį). 

Meninio ugdymo 

mokytoja  

G. Buivydienė 

Ugdytinių tėvai. 

2021-05 Dalyvavimas su ugdytiniais 

renginiuose, konkursuose pa-

gal atskirus organizatorių skel-

biamus veiklos planus. 

Direktoriaus pavaduotoja 

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 

 


