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Data 
Veiklos/renginio 

pavadinimas 
Atsakingas Dalyvauja 

2022-04-06 Išvyka  

,,Kovų sugrįžtuvės.'' 

IU mokytoja  

V. Vasarienė, 
M. Skurvydienė 

,,Nykštukų '' gr. 

vaikai  

2022-04-08 Atvira veikla STEAM  

,,Aš auginu‘‘. 

IU mokytoja  

A. Glodenienė 

„Bitučių“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2022-03-30–

04-08 

 

Akcija  

„Skaitome visi“ 

IU mokytoja  

S. Novogreckienė 

„Kodėlčiukų“ gr. 

tėvai, Mažeikių l-

d „Bitutė“ ir 

Kuršėnų 

„Nykštukas“ 

Montessori 

grupių vaikai 

2022-04-11–

22 

Judrumo iššūkis -  

„Velykinis žingsniavimas‘ 

IU mokytoja  

S. Novogreckienė 

Įstaigos 

bendruomenė.   

O prieš vaikų 

Velykėles – 

„Kodėlčiukų“ gr. 

pedagogai, 

vaikai, tėvai  

2022-04-12 Išvyka į Sodų gatvės parką 

,,Svečiuose pas ežiuką‘‘ 

IU mokytoja  

A. Glodenienė 

„Bitučių“ gr. 

vaikai, pedagogai 

2022-04-14 Ikimokyklinio meninio 

ugdymo mokytojų metodinis 

užsiėmimas„ Lylia lylia oi 

lylia, saulė atbrenda per žalią 

Žemės kilimą“. 

Metodinio būrelio pirmininkė Meninio ugdymo 

mokytoja  

G. Genovaitė 

2022-04-20 

 

Žygis Ventos upės pėsčiųjų 

taku ,,Pirmosios gėlytės 

fotografavimas“.  

 

IU mokytoja  

V. Poškuvienė 

 

Bitučių" gr. 

vaikai, 

pedagogai. 

 

2022-04-22 Šventinis rytmetis „Vaikų 

Velykėlės“ 

Meninio ugdymo mokytoja  

G. Genovaitė, kūno kultūros 

mokytoja K. Kekienė,  

IU mokytoja V. Petkevičienė         

IU, PU grupių 

vaikai, pedagogai 

2022-04-25–

29 
Grupės projektas  

„Vaikų pasakos" tęsimas. 

IU mokytoja  

S. Novogreckienė 

„Kodėlčiukų“ gr. 

vaikai, jų tėvai 

2022-04-26 Regioninis, virtualus 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų konkursas 

„Priešmokyklinukų ringas“  

PU mokytojos  

R. Gricienė, V. Brencienė 

„Spindulėlių“ gr. 

vaikai 



2022-04-26 Praktinė veikla „Sveikatos 

sumuštiniai“ (su grupėje 

išaugintais svogūnų laiškais). 

IU mokytoja  

S. Novogreckienė 

„Kodėlčiukų“ gr. 

vaikai 

2022-04 VGK  posėdis  Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Juočerienė 

Komisijos nariai, 

pedagogai 

2022-04 Metodinės grupės 

susirinkimas 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Juočerienė 

Įstaigos 

pedagogai 

2022-04 Besimokančių darželių 

tinklo nuotoliniai, ilgalaikės 

programos mokymai 2022 

m. (BDT) 

 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Juočerienė 

Įstaigos 

mokytojai, jų 

padėjėjos 

2022-04 Judri veikla pasaulinei 

sveikatos dienai paminėti 

„Sportas – sveikata“ 

IU mokytoja  

V. Poškuvienė 

 

IU, PU gupių 

vaikai. 

2022-04  STEAM veiklos „Žaisk, 

tyrinėk, pažink raides". 

IU mokytojos  

S. Novogreckienė  

 D. Pranckaitienė 

„Kodėlčiukų“ gr., 

„Boružėlių" gr. 

vaikai 

04 - 05 mėn. Projektas ,,Aš auginu, stebiu, 

tyrinėju‘‘. 

A. Glodenienė „Bitučių“ gr. 

vaikai, pedagogai  

2022-04 •Vaikų užimtumo lauko 

erdvėse organizavimas, 

diegiant inovatyvias ugdymo 

priemones, veiklas.   

•Trumpalaikių 

ikimokyklinių, 

priešmokyklinių ugdymo 

grupių veiklos planavimas 

naudojant terminus: 

sodininkavimas, 

daržininkavimas, žavėjimosi 

gamta minutėlės. 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Juočerienė 

Grupių 

mokytojos. 

2022-04 Individualios konsultacijos 

vaikų kalbos ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

Logopedė  

V. Balčiūnienė 

Ugdytinių tėvai. 

2022-04 Individualios konsultacijos 

dėl iškilusių problemų, 

galimų jų sprendimų būdų 

(pagal poreikį). 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

Ugdytinių tėvai, 

grupių 

pedagogai. 

2022-04 Individualios konsultacijos 

vaikų meninio ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

Meninio ugdymo mokytoja  

G. Buivydienė. 

Ugdytinių tėvai. 

2022-04 Individualios konsultacijos 

vaikų fizinio aktyvumo ir 

sveikatos stiprinimo 

klausimais (pagal poreikį). 

IU mokytoja  

K. Kekienė 

Ugdytinių tėvai. 

2022-04 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. 

  


