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MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  

MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

2022 m. gruodžio mėn. 

 

Data 
Veiklos/renginio 

pavadinimas 
Atsakingas Dalyvauja 

2022-12-01–

09 

 

Paroda „Spindulėlių“ 

grupėje „Senovinių 

daiktų muziejus“. 

PU mokytojos V. Brencienė, 

J. Ambrozaitė 

Įstaigos bendruomenė 

2022-12-07 Ugdymas netradicinėje 

aplinkoje. Išvyka prie 

miesto eglės 

„Susitikimas su Kalėdų 

eglute“. 

IU mokytoja V. Vasarienė „Nykštukų“ gr. vaikai, 

mokytoja, mokytojos 

padėjėja 

2022-12-09 

 

  

Šventinė pramoga 

„Nykštuko Poko 

viešnagė“.  

Kūno kultūros mokytoja  

K. Kekienė 

Visų grupių vaikai, 

mokytojai, mokytojų 

padėjėjos 

2022-12-09 Ugdymas netradicinėje 

aplinkoje. Išvyka į 

Mažeikių futbolo 

akademiją. Sporto 

renginys „Kalėdos su 

futbolo kamuoliu“. 

Kūno kultūros mokytoja  

K. Kekienė 

„Spindulėlių“, 

„Pelėdžiukų“ grupių 

vaikai, mokytojai, 

mokytojų padėjėjos  

2022-12-09 

 

Atvira veikla „Žiemos 

stebuklai“. 

 

IU mokytoja  

A. Povilavičienė 

 

Viščiukų grupės vaikai, 

mokytojos padėjėja. 

Kolegė (veiklos 

stebėtoja) I. Giržadienė 

2022-12-09 

 

Bendradarbiavimas su 

tėvais. Muzikos salės 

puošimas. 

Meninio ugdymo mokytoja 

G. Buivydienė 

„Boružėlių“ grupės vaikų 

mamos 

2022-12-14 Ugdymas netradicinėje 

aplinkoje. Išvyka prie 

miesto eglės 

„Pramogos prie Kalėdų 

eglutės“. 

IU mokytoja  

S. Novogreckienė 

„Kodėlčiukų“ grupės 

vaikai, mokytoja, 

mokytojos padėjėjos 

2022-12-15 Teorinė-praktinė 

konferencija 

„Motyvuotas ugdytojas 

– aktyvus ugdytinis“. 

Respublikinė ikimokyklinio 

ugdymo kūno kultūros 

pedagogų asociacija 

(RIUKKPA) 

Kūno kultūros mokytoja 

K. Kekienė 

2022-12-16 Veiklos projektas 

„Kalėdinių sausainių 

puošimas“. 

Įstaigos maitinimo 

organizatorė, visuomenės 

sveikatos biuro specialistė  

S. Barvydienė 

IU ir PU grupių vaikai 



2022-12-01; 

16 

Įstaigos veiklos 

kokybės  

įsivertinimo darbo 

grupės 

susirinkimas 

Direktorė, dir. pav. ugdymui 

R. Juočerienė 

Darbo grupė 

2022-12-19  Atvira veikla "Naktis 

darželio kieme". 

PU mokytoja R. Gricienė Pelėdžiukų grupės vaikai, 

Kolegė (veiklos 

stebėtoja) – PU mokytoja 

V. Brencienė 

2022-12-19 Šventė „Kalėdinės 

staigmenos 

belaukiant“. 

Meninio ugdymo vadovė G. 

Buivydienė, dir. pav. 

ugdymui R. Juočerienė 

IU, PU grupių vaikai, 

mokytojai, mokytojų 

padėjėjos, tėvai 

2022-12-6; 20 Įstaigos 2023-2025 m. 

strateginio plano ir 

2023 m. veiklos plano 

rengimo darbo grupės 

susirinkimas. 

Direktorė J. Jucienė 

direktoriaus pav. ugdymui  

R. Juočerienė 

Darbo grupė 

2022-12-20–

21 

Olimpinių vertybių 

ugdymo programa. 

Mažeikių švietimo centras IU mokytojos:  

V. Vasarienė,  

S. Novogreckienė,  

V. Petkevičienė,  

K. Kekienė 

2022-12-22 Pramoginė popietė 

„Kalėdų Senelio 

belaukiant“. 

Mokytojos I. Giržadienė,  

V. Raudonienė.   

„Skruzdėliukų“, 

„Viščiukų“ grupių 

bendruomenė, meninio 

ugdymo mokytoja  

2022-12-22 Įstaigos darbuotojų 

edukacinis vakaras 

„Šv. Kalėdų 

belaukiant“. 

Įstaigos taryba Įstaigos darbuotojai 

2022-12-23 Drugelių grupės 

šventinė popietė 

„Susitikimas su Kalėdų 

seneliu“. 

IU mokytojos  

V. Petkevičienė,  

M. Bričkutė 

„Drugelių“ grupės vaikai, 

mokytojos, mokytojų 

padėjėja, tėvai 

2022-12-27 Mokymai „Smurto ir 

priekabiavimo darbo 

aplinkoje aspektai ir 

darbuotojų teisės“. 

Direktorė J. Jucienė Įstaigos bendruomenė 

2022-12 Vaikų pasiekimų 

vertinimų aptarimas su 

tėvais (individualiai, 

pagal sudarytą 

grafiką). 

Grupių mokytojos Grupių mokytojos, tėvai, 

specialistai. 

2022-12 Besimokančių darželių 

tinklo nuotoliniai, 

ilgalaikės programos 

mokymai 2022 m. 

(BDT). 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Juočerienė 

Įstaigos mokytojai, jų 

padėjėjos 

2022-12 

 

Respublikinis projektas 

„Futboliukas“. 

Kūno kultūros mokytoja  

K. Kekienė,  

grupių mokytojos 

PU grupės vaikai  



2022-12 Socialinių emocinių 

įgūdžių programos 

„Kimochis“ 

įgyvendinimas. 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

Vyresniųjų, PU grupių 

vaikai 

2022-12 Pedagoginio proceso 

priežiūra: 

Grupės aplinka, 

ugdymo priemonių 

įvairovė ir STEAM 

ugdymas grupėje. 

Teminė ir šventinė 

grupės aplinka. 

Direktorė J. Jucienė,  

pavaduotoja ugdymui  

R. Juočerienė 

Grupių tėvai, 

mokytojos, specialistai 

2022-12 Individualios 

konsultacijos vaikų 

kalbos ugdymo 

klausimais (pagal 

poreikį). 

Logopedė V. Balčiūnienė Ugdytinių tėvai. 

2022-12 Individualios 

konsultacijos dėl 

iškilusių problemų, 

galimų jų sprendimų 

būdų (pagal poreikį). 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

Ugdytinių tėvai, grupių 

pedagogai. 

2022-12 Individualios 

konsultacijos vaikų 

meninio ugdymo 

klausimais (pagal 

poreikį). 

Meninio ugdymo mokytoja  

G. Buivydienė. 

Ugdytinių tėvai. 

2022-12 Individualios 

konsultacijos vaikų 

fizinio aktyvumo ir 

sveikatos stiprinimo 

klausimais (pagal 

poreikį). 

IU mokytoja K. Kekienė Ugdytinių tėvai. 

2022-12 Dalyvavimas su 

ugdytiniais 

renginiuose, 

konkursuose pagal 

atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos 

planus. 

Direktorė J. Jucienė 

 

Grupių mokytojos 

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

   

    
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                         Rosita Juočerienė 

 

 

 


