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MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  

MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

2021 m. gruodžio mėn. 

 

Data 
Veiklos/renginio 

pavadinimas 
Atsakingas Dalyvauja 

2021-12-03 Ilgalaikės programos 

,,Dėmesingumo ugdymas ir 

pritaikymas pedagoginėje 

veikloje“. III modulis: 

,,Modernioji pedagogika –

neuropedagogika“.  

Prof. A. Skurvydas 

Direktorė Darželio pedagogai, 

kiti atsakingi 

darbuotojai. 

2021-12-03/05 Respublikinė kūrybinių 

darbų paroda ,,Kalėdinė 

gerumo eglutė“. 

V. Gineitienė, 

V. Balčiūnienė 

Darželio SPU vaikai, 

pedagogai 

2021-12-10 Paroda ,,Snaigės kitaip“. A. Glodenienė Pedagogai, tėvai 

2021-12-10/20 Akcija ,,Pasidalinkim 

gerumu“. 

V. Gineitienė Darželio 

bendruomenė, 

vaikai, tėvai 

2021-12-14 Žaidimai lauke ,,Spalvotas 

sniegas“. 

R. Mikalauskienė ,,Viščiukų“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-12-14 STEAM veikla ,,Geometrinių 

formų šalyje“. 

S. Novogreckienė ,,Kodėlčiukų“ gr. 

vaikai, pedagogai. 

2021-12-17 Gamtos pažinimas lauko 

erdvėse ,,Kai atsėlina tamsa“. 

V. Poškuvienė ,,Bitučių“ gr. vai-

kai, pedagogai. 

2021-12-20 Kalėdinis renginys 

,,Raganaitės išdaigos“. 

Direktorė,  

grupių mokytojos 

IU ir PU gr. vaikai, 

pedagogai, tėvai. 

2021-12-20 Kūrybinė-darbinė veikla 

,,Kalėdinis namelis“. 

S. Novogreckienė ,,Kodėlčiukų“ gr. 

vaikai, pedagogai. 

2021-12-22 Atvira veikla  

,,Besmegenio nuotykiai“. 

V. Raudonienė ,,Skruzdėliukų“ gr. 

vaikai, pedagogai. 

2021-12-29 Ilgalaikės programos  

,,Dėmesingumo ugdymas ir 

pritaikymas pedagoginėje 

veikloje“. II modulis: 

Dėmesingumo galia ir jos 

treniravimas“ 

Lektorius  

V. Arvasevičius 

Darželio 

bendruomenė 

2021-12-29 Kalėdinė šventė  

,,Svečiuose pasaka“. 

V. Brencienė PU gr. vaikai,  

pedagogai. 

2021-12-29 Veikla ,,Žalioji arbatėlė“. V. Vasarienė ,,Nykštukų“ gr. 

vaikai, pedagogai. 



2021-12 Projekto  

,,Futboliukas“ veikla. 

R. Juočerienė PU gr. vaikai, 

pedagogai. 

2021-12 Kalėdinis renginys  

,,Kalėdų Senelio belaukiant“. 

Grupių mokytojos ,,Skruzdėliukų“, 

,,Viščiukų“ grupių 

vaikai, pedagogai, 

tėvai. 

2021-12 Inovatyvi veikla  

,,Išradėjo kūriniai“. 

D. Pranckaitienė „Boružėlių“ gr. 

vaikai, pedagogai. 

2021-12 Ekskursija Žemaitijos gatve. 

Miestas puošiasi Kalėdoms. 

D. Pranckaitienė „Boružėlių“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-12 STEAM kūrybinė veikla 

,,Šaltuko išdaigos“. 

I. Novikovienė ,,Pelėdžiukų“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2021-12 Kūrybinės dirbtuvės 

,,Ruošiamės Kalėdoms“. 

R. Gricienė ,,Spindulėlių“ gr. 

vaikai, pedagogai. 

2021-12 

 

Pedagoginio proceso 

priežiūra:  

o grupių dokumentacijos, 

dienyno pildymo patikra  

o dienotvarkės laikymasis. 

Direktorė Grupių mokytojos. 

2021-12 Pedagogų konsultacijos 

ugdymo turinio bei metodinės 

veiklos planavimui. 

Direktorė Grupių mokytojos. 

2021-12 Individualios konsultacijos 

vaikų kalbos ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

V. Balčiūnienė Ugdytinių tėvai. 

2021-12 Individualios konsultacijos 

dėl iškilusių problemų, galimų 

jų sprendimų būdų  

(pagal poreikį). 

V. Gineitienė Ugdytinių tėvai, 

grupių pedagogai. 

2021-12 Individualios konsultacijos 

vaikų meninio ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

Meninio ugdymo 

mokytoja  

G. Buivydienė. 

Ugdytinių tėvai. 

2021-12 Dalyvavimas su ugdytiniais 

renginiuose, konkursuose 

pagal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

Direktorė 

 

Grupių mokytojos. 

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