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Data 
Veiklos/renginio 

pavadinimas 
Atsakingas Dalyvauja 

2022-02-07–

11 

Edukacinės STEAM veiklos 

„Seku, seku pasaką“. 

R. Mikalauskienė ,,Viščiukų“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2022-12 STEAM veiklos projektas 

,,Bandymai su sniegu. 

Spalvų liejimas“. 

S. Novogreckienė ,,Kodėlčiukų“ gr. 

vaikai, 

pedagogai. 

2022-02-02 Floristinių kompozicijų 

paroda, skirta pasaulinei 

pelkių dienai paminėti: 

„Antrasis augalo gyvenimas“ 

V. Brencienė IU ir PU grupių 

vaikai, pedagogai 

2022-02-07 

 

 

Žygis prie Ventos upės. 

Ledonešio, žiemojančių  

paukščių stebėjimas. 

V. Vasarienė  ,,Nykštukų“ gr. 

vaikai, 

pedagogai. 

2022-02-07 – 

11 d. 

Dalyvavimas Respublikinėje 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų kūrybinių darbų 

parodoje ,,Atvirukas 

Vilniui".  

D. Pranckaitienė ,,Boružėlių“ gr. 

vaikai, 

pedagogai. 

2022-02-09 

 

Žygis į Pavenčius. Ventos 

upėje žiemojančių  ančių 

aplankymas. Pasirūpinimas 

lesalu.    

D. Pranckaitienė ,,Boružėlių“ gr. 

vaikai, 

pedagogai. 

2022-02-10 

 

 

Kūrybinių darbų paroda, 

atvirutės ,,Sveikinimas 

Lietuvai".  

V. Poškuvienė Bitučių“ gr. vai-

kai, pedagogai. 

2022-02-14 Pažintinė kelionė pėsčiomis 

Žemaitijos gatve ,,Mano 

miestas“. 

V. Poškuvienė Bitučių“ gr. 

vaikai, 

pedagogai. 

2022-02-15 

 

Vasario 16-osios – Lietuvos 

nepriklausomybės dienos 

šventė – „Gražiausias vardas 

– LIETUVA“   

V. Poškuvienė, A. Glodenienė, 

G. Buivydienė 

 

IU ir PU grupių 

vaikai, 

pedagogai. 

2022-02-17 Ikimokyklinio meninio 

ugdymo mokytojų gerosios 

patirties renginys „Lietuvėle, 

tu graži“. 

G. Buivydienė  

(ZOOM platforma) 

 

Ikimokyklinio 

meninio ugdymo 

mokytojų 

metodinis būrelis. 

2022-02-18 

 

Respublikinio ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų virtualaus video 

projektas „Kybur vybur 

kabarai – mokausi kalbėt 

gerai.“ 

G. Buivydienė, V. Balčiūnienė 

 

IU ir PU grupių 

vaikai, pedagogai 



2022-02-24 Atvira veikla „Svečiuose 

pasaka“. 

V. Petkevičienė „Drugelių“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2022-02 Dalyvavimas projekte 

„Lietuvos mažųjų žaidynės. 

Virtualių fizinio aktyvumo 

pamokėlių parengimas ir 

vykdymas. 

K. Kekienė 

 

„Nykštukų“, 

„Kodėlčiukų“ 

grupės vaikai, 

pedagogai 

2022-02 Respublikinio projekto 

„Futboliukas“ 

bendradarbiaujant su 

Lietuvos futbolo federacija 

vasario mėn. veiklos. 

K. Kekienė PU grupių vaikai, 

pedagogai 

2022-02-01–

28 

Dalyvavimas 

Respublikiniame 

ikimokyklinio 

(ankstyvojo) amžiaus vaikų 

kalbos, kalbėjimo ir 

komunikacijos ugdymo 

projekte: „A-a a-a pupa, kas 

žodelį supa“ 

I. Giržadienė,  

V. Raudonienė, 

R. Mikalauskienė 

„Viščiukų“, 

„Skruzdėliukų“ 

grupės vaikai 

2022-02 

 

VGK, įstaigos tarybos, 

mokytojų tarybos, 

atestacinės komisijos 

posėdžiai (pagal poreikį) 

Direktorė, pavaduotoja 

ugdymui 

Įstaigos 

pedagogai 

2022-02 

 

Pedagoginio proceso 

priežiūra: o grupių 

dokumentacijos, dienyno 

pildymo patikra, 

dienotvarkės laikymasis. 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Grupių 

mokytojos. 

2022-02 Pedagogų konsultacijos 

ugdymo turinio bei 

metodinės veiklos 

planavimui. 

Direktorė Grupių 

mokytojos. 

2022-02 Individualios konsultacijos 

vaikų kalbos ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

V. Balčiūnienė Ugdytinių tėvai. 

2022-02 Individualios konsultacijos 

dėl iškilusių problemų, 

galimų jų sprendimų būdų 

(pagal poreikį). 

V. Gineitienė Ugdytinių tėvai, 

grupių 

pedagogai. 

2022-02 Individualios konsultacijos 

vaikų meninio ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

Meninio ugdymo mokytoja  

G. Buivydienė. 

Ugdytinių tėvai. 

2022-02 Individualios konsultacijos 

vaikų fizinio aktyvumo ir 

sveikatos stiprinimo 

klausimais (pagal poreikį). 

K. Kekienė Ugdytinių tėvai. 

2022-02 Dalyvavimas su ugdytiniais 

renginiuose, konkursuose pa-

gal atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos planus. 

Direktorė 

 

Grupių 

mokytojos 

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

   

    

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                       Rosita Juočerienė 


