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Data 
Veiklos/renginio 

pavadinimas 
Atsakingas Dalyvauja 

2022-05-06                                                                                                                       Pramoginė popietė  

"Tik tau, Mamyte". 

 V. Raudonienė "Viščiukų" grupės vaikai, 

mokytojos padėjėja.                                                                                                                                   

2022-05-06 Jubiliejinis-10 Mažeikių 

rajono lopšelių-darželių 

festivalis, skirtas Lietuvos 

futbolo šimtmečiui. 

K. Kekienė 10 PU grupių vaikų, 

logopedė V. Balčiūnienė, 

soc. pedagogė  

V. Gineitienė. 

2022-05-09 

 

 

Atvira kūrybinė veikla  

„Ką matai?“. 

I. Novikovienė 

 

 „Pelėdžiukų“ gr. vaikai, 

PU mokytoja R. Gricienė, 

mokytojos padėjėja. 

2022-05-10 Atvira veikla ,,Pievos 

paslaptys“. 

IU mokytoja D. 

Pranckaitienė 

 ,,Boružėlės“ gr. 

ugdytiniai, IU mokytoja 

A. Glodenienė, 

mokytojos padėjėja. 

2022-05-10  Dalyvavimas respublikinėje 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų virtualioje 

konferencijoje  

„Mažasis tyrėjas". 

V. Balčiūnienė, 

R. Gricienė 

"Spindulėlių" grupės 

vaikai, mokytojos 

padėjėja. 

2022-05-11 Išvyka prie Ventos upės. A.  Glodenienė ,,Bitučių‘‘ grupės vaikai, 

mokytojos padėjėjos. 

2022-05-16 Metodinės grupės posėdis Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įstaigos pedagogai 

 2022-05-17 

 

 

Šventinė valandėlė grupėje 

„Linksmieji Zipio draugai“ 

I. Novikovienė  „Pelėdžiukų“ grupės 

vaikai, mokytojos 

padėjėja. 

2022-05-17 Išvyka į s/b. ,,Papartis“- 

stebėti vaismedžių žydėjimą. 

D. Pranckaitienė ,,Boružėlės“ gr. vaikai, 

mokytojos padėjėja.  

2022-05-18 Estafetės su draugais  

„Mūsų niekas nepralenks".  

S. Novogreckienė „Kodėlčiukų“, 

„Drugelių“ grupės vaikai, 

pedagogai, mokytojų 

padėjėjos. 

2022-05-19 Tiriamoji veikla  

,,Kas pievelėje gyvena?“ 

R. Mikalauskienė ,,Viščiukų“ gr. ugdytiniai, 

mokytojos padėjėja. 

2022-05-19 Išvyka į Sodų parkelį. A. Glodenienė ,,Bitučių‘‘ grupės vaikai, 

mokytojos padėjėjos. 



2022-05-23 Estafetės su draugais. 

,,Kamuoliuko linksmybės‘‘. 

A. Glodenienė K. Kekienė, ,,Bitučių‘‘ 

grupės vaikai, mokytojos 

padėjėjos. 

2022-05-24 Sportinė pramoga  

,,Viščiukai kiemelyje“. 

R. Mikalauskienė ,,Viščiukų gr. ugdytiniai, 

K. Kekienė., mokytojos 

padėjėja. 

2022-05-24 Ekskursija į Sodų parkelį S. Novogreckienė „Kodėlčiukų“ gr. vaikai, 

mokytojos padėjėjos. 

2022-05-25 

 

Ekskursija į Klaipėdos 

rajono „Vinetu“ kaimą. 

I. Novikovienė,  

R. Gricienė,  

V. Brencienė 

“Pelėdžiukų” ir 

“Spindulėlių” grupių 

vaikai, pedagogai, 

mokytojų padėjėjos.  

2022-05-25 Spektaklio „Sveika princesė“ 

stebėjimas  Mažeikių 

moksleivių namuose.  

J. Ambrozaitė,  

D. Pranckaitienė 

„Boružėlių“, „Nykštukų“ 

grupės vaikai, mokytojų 

padėjėjos. 

2022-05-25 „Skruzdėliukų“ grupės tėvų 

susirinkimas. 

I. Giržadienė „Skruzdėliukų“ grupės 

vaikai, tėvai, V. 

Raudonienė, mokytojos 

padėjėja. 

2022-05-25 Grupių tėvų atstovų 

susirinkimas. 

Direktorė  Visų grupių tėvų atstovai, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

2022-05-26 Išvyka į jaunųjų technikų 

stotį. Pažintis su robotais bei 

jų galimybėmis.  

K. Kekienė „Boružėlių“ grupės 10 

vaikų. 

2022-05-26 Šventinis rytmetis lauke prie 

arbatos  puodelio išlydint 

užaugusius draugus. 

S. Novogreckienė 

M. Bričkutė 

„Kodėlčiukų“ gr. 

 

2022-05-31 PU grupių vaikų šventinis 

rytmetis  

„Atsisveikinimas su 

darželiu“. 

V. Brencienė,  

I. Novikovienė,  

R. Gricienė, meninio 

ugdymo mokytoja  

G. Buivydienė 

PU grupių vaikai, tėveliai, 

mokytojų padėjėjos. 

2022-05 Žirnių, moliūgų ir kitų 

daigelių  auginimas grupėje 

ir lysvėje. 

S. Novogreckienė 

M. Bričkutė 

„Kodėlčiukų“ gr. vaikai, 

mokytojų padėjėjos. 

 

2022-05 Besimokančių darželių 

tinklo nuotoliniai, ilgalaikės 

programos mokymai 2022 

m. (BDT) 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Įstaigos mokytojai, jų 

padėjėjos 

2022-05 Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo  

tvarkos aprašo 

paruošimas.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo  

tvarkos aprašo 

paruošima darbo 

grupės atstovai. 

2022-05 Individualios konsultacijos 

vaikų kalbos ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

Logopedė  

V. Balčiūnienė 

Ugdytinių tėvai. 



2022-05 Individualios konsultacijos 

dėl iškilusių problemų, 

galimų jų sprendimų būdų 

(pagal poreikį). 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

Ugdytinių tėvai, grupių 

pedagogai. 

2022-05 Individualios konsultacijos 

vaikų meninio ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

Meninio ugdymo 

mokytoja  

G. Buivydienė. 

Ugdytinių tėvai. 

2022-05 Individualios konsultacijos 

vaikų fizinio aktyvumo ir 

sveikatos stiprinimo 

klausimais (pagal poreikį). 

K. Kekienė Ugdytinių tėvai. 

2022-05 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. 

   

    

Direktorė                                                                                                                        Jolanta Jucienė 

 
 

 

 

 
 

 


