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Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ direktoriaus 
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BALANDŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS  

2021 m. 

 

Diena Renginio pavadinimas Atsakingas  Dalyvauja 

Renginiai vaikams ir šeimai 

1 d. Virtualus susitikimas „Mažas zuikutis ridena margutį”. Ilgalaikio bendradarbiavimo 

su Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo grupe „Smalsučiai“ 

renginys.  

 

A. Povilianskienė „Saulučių“ grupės vaikai 

 

 

6 d. 

 

 

7 d. 

 

8 d. 

 

9 d. 

Velykinės savaitės „Rido rido opa pa“ renginiai grupėse: 

 margučių paroda kieme;  

 Velykų pramogos „Lašelių“, „Ežiukų“ grupėse; 

 „Saulučių“ grupės pramoga kieme „Zuikučio kišenės pilnos margučių“; 

E. Antanaitienė 

L. Cesiulienė, grupių 

pedagogai 

Visų grupių vaikai 

 margučių ridenimas; 

 Velykų pramogos „Pelėdžiukų“, „Saulučių“ grupėse; 

 kūrybiniai darbeliai; 

 Velykų pramogos „Atžalyno“, „Drugelių“ grupėse; 

 velykiniai žaidimai; 

 Velykų pramogos „Kregždučių“, „Žvaigždučių“ grupėse. 

 „Boružėlių“ ir „Bitučių“ grupių virtualus susitikimas „Vaikų Velykėlės“ su 

Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupe  

,,Pagrandukai“ 

21 d. Žaidimų rytmetis „Paukštelių balsai“ „Bitučių“ grupės 

pedagogai 

„Bitučių“ grupės vaikai 

19-23 d.  Kalbos savaitės „Ką vaikai veikia visą dieną?“ renginiai (pagal balandžio 15 d. grupių 

pedagogų pateiktus planus) 

Grupių pedagogai Visų grupių vaikai 

 

   1–9 d. 

 12–16 d. 

19–23 d. 

26–30 d. 

 

Vaikų pėdų masažas masažinėse vonelėse: 

„Kregždučių“ gr. 

„Saulučių“ gr. 

„Drugelių“ gr. 

„Lašelių“ gr. 

 

A. Nikoličė Minėtų grupių vaikai 



Projektinė veikla. Konkursai. Parodos  

Iki 9 d. Respublikinės ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių virtualios parodos 

„Linksmosios kojinaitės“, skirtos tarptautinei Dauno sindromo dienai paminėti 

baigiamasis etapas 

 

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 

6, 12, 19, 26 Administracijos posėdžiai V. Martinkienė,  

B. Balčiauskaitė 

Administracijos darbuotojai 

Visą mėn. Pedagogų veiklos stebėsena. Savaitės ugdomosios veiklos planavimo elektroniniame 

dienyne kokybė 

V. Martinkienė  

B. Balčiauskaitė 

Pedagogai  

Visą mėn. Įstaigos veiklos įsivertinimas. Rodiklis – „Parama ir pagalba vaikui, šeimai. Vaiko 

poreikių tenkinimas 

B. Balčiauskaitė Įstaigos darbuotojai 

Visą mėn. Darbuotojų profilaktiškai periodiškai atliekamo Covid 19 ( koronoviruso infekcijos) 

tyrimo kontrolė 

S. Butkevičienė Įstaigos darbuotojai, kuriems 

privalomas profilaktinis 

periodinis koronoviruso 

infekcijos tyrimas 

Visą mėn. Paruošiamieji darbai ilgalaikio turto remontui S. Butkevičienė Įstaigos darbuotojai 

Darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas ir profesinės patirties sklaida 

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

patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. 

B. Balčiauskaitė Užsiregistravę pedagogai 

(I. Juknienė, I. Šėgždienė 

pristato pranešimus) 

7 d.  Dalyvavimas nacionalinėje švietimo įstaigų projektų parodoje-mini mokymuose 

„Projektų mugė“ 

B. Balčiauskaitė Užsiregistravę pedagogai 

(E. Gutauskienė, R. Šukienė, 

I. Šėgždienė pristato 

pranešimus) 

15 d.  Logopedų metodinės grupės pasitarimas A. Berzupa Logopedai, specialusis 

pedagogas 

21 d.  Edukacinė veikla „Veronikos Sherbourne judesio mokymo metodika“ E. Januškienė „Žvaigždučių“ gr. 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 

 

 

 


