
            

TVIRTINU 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ direktorė 

 

Vida Martinkienė 

2021-02-26 

KOVO MĖNESIO DARBO PLANAS  

2021 m. 

 

Diena Renginio pavadinimas Atsakingas  Dalyvauja 

Renginiai vaikams ir šeimai 

4 d. „Mes, maži žemaičiai, važiuosim į mugę“ – Kaziuko mugės popietės grupėse. E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė, grupių 

pedagogai 

Visų grupių vaikai 

17 d. Sportinė pramoga „Būk žvalus – jau pavasaris pas mus!“ L. Pukinienė 

E.Januškienė 

„Bitučių“ grupės vaikai 

19 d. Renginys Žemės dienai – „Dovanoju žiedą tau“ „Atžalyno“ grupės 

pedagogai 

Visų grupių vaikai, tėvai, 

pedagogai 

24 d. Virtualus susitikimas „Mano gimtasis kraštas”. Ilgalaikio bendradarbiavimo su Telšių 

r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupe  ,,Pagrandukai" 

renginys.  

 

L. Pukinienė 

J. Žiogė 

„Bitučių“ ir „Boružėlių“ bei 

Telšių r. Luokės V. Kleivos 

gimnazijos ikimokyklinio 

ugdymo grupės    

,,Pagrandukai" vaikai 

25 d. Virtualus susitikimas su Litorinos mokyklos antros klasės mokiniais. Tarptautinės 

vaikiškos knygos dienos paminėjimas. 

„Atžalyno“ grupės 

pedagogai 

„Atžalyno“ grupės ugdytiniai 

31 d. PPT psichologės I. Tertelienės paskaita „Kaip priimti „kitokį“?“, skirta Pasaulinei 

autizmo supratimo dienai paminėti.  Paskaita vyks Zoom pokalbių platformoje. 

Nuoroda bus atsiųsta į vidines žinutes el. dienyne „Mūsų darželis“  

B. Balčiauskaitė Įstaigos bendruomenė 

(darbuotojai, ugdytinių tėvai) 

 

   1–5 d. 

 8–12 d. 

15–19 d. 

22–26 d. 

29–31 d. 

Vaikų pėdų masažas masažinėse vonelėse: 

„Ežiukų“ gr. 

„Atžalyno“ gr. 

„Bitučių“ gr. 

„Boružėlių“ gr. 

„Pelėdžiukų“ gr. 

A. Nikoličė Minėtų grupių vaikai 

4, 18, 25 Praktiniai užsiėmimai „Švarūs ir sveiki dantukai” 

 

A. Nikoličė Visų grupių vaikai  

Projektinė veikla. Konkursai. Parodos  

Visą mėn. Dalyvavimas miesto ikimokyklinių įstaigų neformaliojo ugdymo mokytojų (kūno 

kultūros) projekte „Patyriminio ugdymo galimybės ikimokyklinio amžiaus vaikų 

fizinėje veikloje“ 

E. Januškienė Visų grupių vaikai 



Visą mėn. Respublikinės ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių virtualios parodos 

„Linksmosios kojinaitės“, skirtos tarptautinei Dauno sindromo dienai paminėti 

organizavimas 

 

L. Petrikaitinė, R. 

Šukienė, J. Žiogė 

Užsiregistravusios Lietuvos 

ikimokyklinių įstaigų 

bendruomenės 

Visą mėn. Respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų ir 

mokytojų projekto „Kūrybiškas erdvių pritaikymas ugdymui“ vykdymas 

 

 

B. Balčiauskaitė 

A. Berzupa,  

E. Urbonienė 

Užsiregistravę Lietuvos 

ikimokyklinių įstaigų 

švietimo pagalbos 

specialistai ir mokytojai 

Įstaigos funkcionavimo užtikrinimas 

1, 8, 15, 22, 

29 

Administracijos posėdžiai V. Martinkienė Administracijos darbuotojai 

1 d. Įstaigos tarybos pasitarimas   

18 d.  Metodinės tarybos posėdis B. Balčiauskaitė Metodinės tarybos nariai 

Visą mėn. Darbuotojų sveikatos patikros kontrolė S. Butkevičienė Įstaigos darbuotojai 

Visą mėn. Darbuotojų atostogų grafiko sudarymas ir tvirtinimas V. Martinkienė Visų grupių pedagogai, tėvai, 

administracija 

Visą mėn. Pedagogų veiklos stebėsena. Papildomos veiklos mokytojų, logopedų, specialiojo 

pedagogo veiklos fiksavimas elektroniniame dienyne 

V. Martinkienė  

B. Balčiauskaitė 

Pedagogai  

Darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas ir profesinės patirties sklaida 

8 d. Mokytojų metodinės grupės pasitarimas dėl dalyvavimo eTwinning projektuose I. Šėgždienė  Mokytojai, planuojantys 

dalyvauti eTwinning 

projektuose 

15 d. eTwinning seminaras „STEAM ugdymas darželyje, įgyvendinant  eTwinning 

projektus“ 

I. Šėgždienė I. Šėgždienė 

23 d. Dalyvavimas Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ metodinėje valandoje „STEAM 

patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 

V. Martinkienė I. Juknienė, I. Šėgždienė 

30 d.  Dalyvavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų forume „STEAM 

atradimai ir įžvalgos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. I. Šėgždienė pristato 

elektroninę knygą „Bandymai ir eksperimentai priešmokyklinio amžiaus vaikams II 

dalis „ŽIEMA“  

I. Šėgždienė Užsiregistravę pedagogai  

Visą mėn. Savarankiškas studijavimas nuotolinių mokymų pedagogas.lt internetinėje platformoje  B. Balčiauskaitė Užsiregistravę pedagogai ir 

mokytojo padėjėjai 

Visą mėn. Dalyvavimas ilgalaikės kvalifikacinės programos „Besimokančių darželių tinklas“ 

mokymuose 

B. Balčiauskaitė Pedagogai, mokytojo 

padėjėjai 

 

 

 

 

 


