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MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  

MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

2023 m. vasario mėn. 

 

Data 
Veiklos/renginio 

pavadinimas 
Atsakingas Dalyvauja 

2023-02-09 Susitikimas su socialiniais 

partneriais ŠTM centre.  

Viktorina „Mano profesija“. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

R. Juočerienė 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

R. Juočerienė, 

mokytojų padėjėjos 

2023-02-09 Ilgalaikės programos I 

modulis „Inovatyvūs meninio 

ugdymo būdai, naudojant IU 

metodinės medžiagos 

priemonių rinkinį „Žaismė ir 

atradimai“. 

Mažeikių švietimo 

centras 

Meninio ugdymo 

vadovė  

G. Buivydienė 

2023-02-10 

 

 Renginys skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės dienai 

viktorina „Mano Lietuva“. 

IU mokytojos  

V. Poškuvienė,  

A. Glodenienė,  

 

„Spindulėlių“, 

„Pelėdžiukų“, 

„Bitučių“ grupių 

vaikai, mokytojos, 

mokytojų padėjėjos  

2023-02-06–15 

 

 STEAM veikla  

„Vasario 16 d. bokštų 

statyba“. 

IU mokytojos  

V. Poškuvienė,  

A. Glodenienė,  

 

Ankstyvojo amžiaus, 

IU, PU grupių vaikai, 

mokytojos, mokytojų 

padėjėjos.   

2023-02-15 Šventinis rytmetis 

„Vasario16 d. dieną 

pasitinkant“. 

IU mokytojos  

V. Poškuvienė,  

A. Glodenienė,  

Mokyklos 

bendruomenė 

2023-02-15 

 

 

Ugdymas netradicinėje 

aplinkoje. Eisena Žemaitijos 

gatve „Praeivių sveikinimas 

su Lietuvos 

nepriklausomybės diena“ 

IU mokytoja  

D. Pranckaitienė  

,,Boružėlių“ grupės 

vaikai, mokytoja, 

mokytojos padėjėja 

 

2023-02-15 

 

 

Ugdymas netradicinėje 

aplinkoje. Eisena Pavenčių 

gatve „Praeivių sveikinimas 

su Lietuvos 

nepriklausomybės diena.“  

IU mokytoja  

V. Vasarienė  

,,Nykštukų“ grupės 

vaikai, mokytoja, 

mokytojos padėjėja 

 

2023-02-20 Šventinis rytmetis „Žiema, 

bėk iš kiemo.“ 

IU mokytoja  

V. Raudonienė 

„Viščiukų“, 

„Skruzdėliukų“ grupių 

vaikai, mokytojos, 

mokytojos padėjėjos. 

2023 02 21  

 

Ugdymas netradicinėje 

erdvėje. Išvyka į melioratorių 

parkelį "Padėkim 

paukšteliams išgyventi". 

PU mokytoja  

R. Gricienė 

„Pelėdžiukų“ grupės 

vaikai, mokytoja, 

mokytojos padėjėja 



2023-02-21 Tradicinė Užgavėnių šventė 

„Žeima, žeima biek iš 

keima“. 

Meninio ugdymo 

vadovė G. Buivydienė, 

kūno kultūros 

mokytoja K. Kekienė, 

IU mokytoja  

V. Petkevičienė 

IU ir PU grupių vaikai, 

mokytojos, mokytojų 

padėjėjos 

2023-02-24 Ugdymas netradicinėje 

aplinkoje. Išvyka Pavenčių, 

Žemaitijos gatvėmis „Stebim 

pastatus, jų dydžius, formas, 

spalvas.“ 

IU mokytoja  

S. Novogreckienė 

„Kodėlčiukų“ grupės 

vaikai, mokytoja, 

mokytojos padėjėja 

2023-02-24 Kūrybinė-praktinė veikla. 

Arbatos gėrimas lauke 

„Sveikatos sumuštinukai su 

arbata.“ 

IU mokytoja  

S. Novogreckienė 

„Kodėlčiukų“ grupės 

vaikai, mokytoja, 

mokytojos padėjėja 

2023-02-27 .STEAM“ veikla edukacinėje 

lauko erdvėje ,,Akmenynas“. 

Geometrinių figūrų kūrimas.  

IU mokytoja  

D. Pranckaitienė  

,,Boružėlių“ grupės 

vaikai, mokytoja, 

mokytojos padėjėja 

2023-02 Vaikų dėmesingumo 

ugdymas. Projektinė veikla 

„Susikaupiu, sutelkiu, 

išlaikau dėmesį“, „Jogos 

žaidimas“. 

IU mokytojos  

V. Petkevičienė,  

M. Bričkutė,  

S. Novogreckienė,  

S. Znutė,  

D. Pranckaitienė,  

A. Glodenienė,  

V. Poškuvienė 

„Drugelių“, 

„Kodėlčiukų“, 

„Boružėlių“, „Bitučių“ 

grupės vaikai, 

mokytojos, mokytojų 

padėjėjos 

2023-02 

 

Respublikinis projektas 

„Futboliukas“. 

Kūno kultūros 

mokytoja K. Kekienė, 

grupių mokytojos 

PU grupės vaikai  

2023-02 9-asis Lietuvos mažųjų 

žaidynių sezonas. 

Kūno kultūros 

mokytoja K. Kekienė,  

IU, PU grupių vaikai, 

mokytojos, mokytojų 

padėjėjos, tėvai 

2023-02 Socialinių emocinių įgūdžių 

programų „Zipis“ ir 

„Kimochis“ įgyvendinimas. 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė, 

PU mokytoja  

I. Novikovienė 

Vyresniųjų, PU grupių 

vaikai 

2023-02  Pedagoginio proceso 

priežiūra:   

IU, PU projektų pagal 

metodinės medžiagos 

rinkinius „Žaismė ir 

atradimai“, „Patirčių 

erdvės“ ugdymo turinio 

įgyvendinimas. 

Direktorė J. Jucienė,  

pavaduotoja ugdymui 

R. Juočerienė 

Grupių mokytojos 

2023-02 Įstaigos darbo grupių, VGK  

susirinkimų organizavimas 

(pagal poreikį). 

Direktorė J. Jucienė,  

pavaduotoja ugdymui 

R. Juočerienė 

Darbo grupių, VGK 

nariai, pedagogai, 

specialistai 

2023-02 Individualios konsultacijos 

vaikų kalbos ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

Logopedė  

V. Balčiūnienė 

Ugdytinių tėvai. 

2023-02 Individualios konsultacijos 

dėl iškilusių problemų, 

galimų jų sprendimų būdų 

(pagal poreikį). 

Socialinė pedagogė  

V. Gineitienė 

Ugdytinių tėvai, 

grupių pedagogai. 



2023-02 Individualios konsultacijos 

vaikų meninio ugdymo 

klausimais (pagal poreikį). 

Meninio ugdymo 

mokytoja  

G. Buivydienė. 

Ugdytinių tėvai. 

2023-02 Individualios konsultacijos 

vaikų fizinio aktyvumo ir 

sveikatos stiprinimo 

klausimais (pagal poreikį). 

IU mokytoja  

K. Kekienė 

Ugdytinių tėvai. 

2023-02 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 

 

 

 

 

 

 

 


