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Data 
Veiklos/renginio 

pavadinimas 
Atsakingas Dalyvauja 

    

2022-03-01                 Užgavėnės  „Žeima, žeima, 

biek iš keima!”        

 

Meninio ugdymo mokytoja  

G. Genovaitė, kūno kultūros 

mokytoja K. Kekienė, IU 

mokytoja V. Petkevičienė         

Visų grupių 

vaikai, pedagogai 

2022-03-07 Paroda „Mano pomėgiai“ Mokytojos padėjėja  

D. Daukantienė 

Įstaigos 

darbuotojai 
2022-03-07–11 Kūrybinių darbų paroda 

„Juosta Lietuvai“ 

Mokytojos padėjėja J. 

Jonušienė 

IU, PU gupių 

vaikai, pedagogai 

2022-03-08 Moterų futbolo turnyras 

„Draugiškos kovos‘ 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui R. Juočerienė,  

kūno kultūros mokytoja  

K. Kekienė 

Grupių 

mokytojos, 

mokytojų 

padėjėjos 

2022-03-09 Atvira veikla „ Judrių 

žaidimų dienelė“ .  

IU mokytoja I. Giržadienė „Skruzdėliukų“ 

grupės vaikai, 

veiklos stebėtoja 

-  direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

R. Juočerienė  

2022-03-10                 Eilėraščių konkursas per 

ZOOM platformą „Dovana 

Lietuvai“, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti.                        

Meninio ugdymo mokytoja  

G. Genovaitė           

IU, PU grupių 

vaikai 

2022-03-14–18  SEU olimpiada „Dramblys“ 

 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

„Nykštukų“ gr. 

vaikai 

2022-03-17  Atvira veikla "Spalvoti 

balionai". 

IU mokytoja V. Raudonienė „Viščiukų“ 

grupės vaikai, 

veiklos stebėtoja 

-  direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

R. Juočerienė 

2022-03-18.  Aplinkosauginės akcijos 

“Gyvenkime tvariau”, skirtos 

Žemės dienai paminėti 

renginys. 

PU mokytoja V. Brencienė, 

kūno kultūros mokytoja  

K. Kekienė. 

Visų grupių 

vaikai, pedagogai 



2022-03-23–24 

 
Konkursas "Aš rately jūsų 

pats darbščiausias būsiu" 

PU mokytoja R. Gricienė „Spindulėlių“ gr. 

vaikai 

2022-03-21 Tarptautinis švietimo įstaigų 

bendruomenių emocinės 

raiškos ir jausmų projektas 

„Jie mieli ir skirtingi, bet ne 

visi laimingi“. 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė,  

logopedė  

V. Balčiūnienė 

„Spindulėlių“ gr. 

vaikai 

2022-03-21–25 Edukacinė veikla. Stebėjimai 

darželio sode, beržynėlyje. 

IU mokytoja  

R. Mikalauskienė, mokytojos 

padėjėjos V. Barkauskienė,  

R. Petrulevičienė 

,,Viščiukų“ gr. 

vaikai 

2022-03-22–25  „Veiksmo savaitė be 

patyčių“. 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

„Bitučių“, 

“Kodėlčiukų“, 

„Nykštukų“, 

“Boružėlių“ 

grupės vaikai 

2022-03-21–31 

 
Renginys „Darželio 

talentukai". 

PU mokytoja I. Novikovienė.  IU, PU gupių 

vaikai. 

2022-03 Ekskursija į parkelį. IU mokytoja  

S. Novogreckienė 

„Kodėlčiukų“ gr. 

vaikai 

2022-03 

 

Projektinė veikla „Lietuvos 

Mažųjų žaidynės“. 

Kūno kultūros mokytoja  

K. Kekienė, grupių mokytojos 

IU, PU grupės 

vaikai 

2022-03 

 

Projektinė veikla 

„Futboliukas“. 

Kūno kultūros mokytoja  

K. Kekienė, grupių mokytojos 

PU grupės vaikai  

2022-03 Pedagogų konsultacijos 

ugdymo turinio bei 

metodinės veiklos 

planavimui. 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui R. Juočerienė 

Grupių 

mokytojos. 

2022-03 Individualios konsultacijos 

vaikų kalbos ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

V. Balčiūnienė Ugdytinių tėvai. 

2022-03 Individualios konsultacijos 

dėl iškilusių problemų, 

galimų jų sprendimų būdų 

(pagal poreikį). 

V. Gineitienė Ugdytinių tėvai, 

grupių 

pedagogai. 

2022-03 Individualios konsultacijos 

vaikų meninio ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

Meninio ugdymo mokytoja  

G. Buivydienė. 

Ugdytinių tėvai. 

2022-03 Individualios konsultacijos 

vaikų fizinio aktyvumo ir 

sveikatos stiprinimo 

klausimais (pagal poreikį). 

K. Kekienė Ugdytinių tėvai. 

2022-03 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 

 


