
            

TVIRTINU 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ direktorė 

 

Vida Martinkienė 

2020-10-30 
 

LAPKRIČIO MĖNESIO DARBO PLANAS  

2020 m. 

 

Diena/laikas Renginio pavadinimas Atsakingas  Dalyvauja 

Renginiai vaikams ir šeimai 

6 d.  Bendradarbiavimo su šeima renginys „Pyragų diena“ „Atžalyno“ grupės 

komanda 

„Atžalyno“ grupės vaikai, tėvai 

3-15 Vaikų vaidinimo „Ropė“ epizodo filmavimas kuriamam filmui apie 

respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinės raiškos festivalį 

„Vaidinimų kraitelė“  

„Pelėdžiukų“ grupės 

pedagogai 

„Pelėdžiukų“ grupės vaikai ir 

pedagogai 

9-13 d. Akcija įstaigos vaikams, tėvams, pedagogams „Šviesa ir šiluma rudeniui“ „Kregždučių“ grupės 

komanda 

Įstaigos bendruomenė 

9-13 d. Sveikatinimo savaitė, taikant S. Kneipo metodus A. Nikoličė Visų grupių vaikai 

12 d. Vakaronė „Uždekime takeliams švieseles“ „Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

„Ežiukų“ grupės vaikai  

16 d. Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas. Tolerancijos dėlionės kūrimas  „Boružėlių“ grupės 

komanda 

Įstaigos bendruomenė 

17 d. Sportinė pramoga vaikams „Sportuokim visi–būkim sveiki“ J. Žiogė 

E. Januškienė 

„Boružėlių“ grupės vaikai 

23-27 d. Adventinės vakaronės grupėse  E. Antanaitienė 

L. Cesiulienė 

Visų grupių vaikai 

 

10.26–11.06 

11.09-11.20 

11.23-12.04 

Vaikų pėdų masažas masažinėse vonelėse: 

 „Bitučių“, „Boružėlių“ gr. 

„Pelėdžiukų“, „Kregždučių“ gr. 

„Saulučių“, „Drugelių“ gr. 

A. Nikoličė Minėtų grupių vaikai 

Projektinė veikla. Konkursai. Parodos  

3 d. Kūrybinių darbų konkursas „Skaniausias rudens gėrybių receptas“ Klaipėdos 

miesto visuomenės sveikatos biure 

A. Nikoličė 

L. Petrikaitienė 

„Boružėlių“ grupės vaikai 

23-27 d. Ugdomosios veiklos projektas „Mano miestas“ „Bitučių“  grupės 

pedagogai 

„Bitučių“ grupės komanda, 

vaikai, tėvai 

Visą mėn. Ilgalaikis ugdomosios vaikų veiklos projektas „Metų spalvos“ „Atžalyno“ grupės 

pedagogai 

„Atžalyno“ grupės vaikai, tėvai, 

pedagogai 

Visą mėn. „Boružėlių“ grupės ugdytinių darbelių paroda „Boružėlių ruduo“  Klaipėdos L. Petrikaitienė „Boružėlių“ grupės komanda, 



m. savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos vaikų centre „Ruoniukas“ . 

Ilgalaikis ugdomosios veiklos projektas „Pažink pasaulį su biblioteka“  

J. Žiogė vaikai, tėvai 

Visą mėn. Ilgalaikis ugdomosios vaikų veiklos projektas „Paukšteliai – mūsų draugai“. „Drugelių“  grupės 

pedagogai 

„Drugelių“ grupės vaikai, tėvai, 

pedagogai 

Įstaigos funkcionavimo užtikrinimas 

19 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis: 

 Įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo organizavimo 

aptarimas: pritaikytų programų turinys, ugdymo būdai, metodai, 

priemonės. 

B. Balčiauskaitė 

E. Gaižutienė 

VGK nariai 

9, 16, 23, 30 Administracijos posėdžiai V. Martinkienė Administracijos darbuotojai 

26 d.  Metodinės tarybos posėdis: 

 Pedagogų profesinės sklaidos respublikoje, mieste, įstaigoje 

vertinimas. 

 Metodinių grupių veiklos 2020 m. aptarimas ir veiklos gairių 2021 

m. numatymas 

B. Balčiauskaitė 

E. Gaižutienė 

Metodinė taryba 

Visą mėn. Pedagoginės veiklos stebėjimas. Papildomos veiklos mokytojų, logopedų, 

specialiojo pedagogo veiklos fiksavimas elektroniniame dienyne 

B. Balčiauskaitė Papildomos veiklos mokytojai, 

logopedai, specialusis pedagogas 

Visą mėn. Ugdomosios veiklos, ūkinių priemonių įsigijimas B. Balčiauskaitė 

S. Butkevičienė 

Grupių komandos 

Visą mėn. Informacinių stendų įstaigos bendruomenei apie sveiką gyvenseną, sveikatos 

stiprinimą, ligų profilaktiką rengimas 

A. Nikoličė Įstaigos bendruomenė 

Darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas ir profesinės patirties sklaida 

4 d. Mokytojo padėjėjų metodinio būrelio tarybos posėdis (nuotolinis renginys) S. Butkevičienė E. Bačiliūnienė 

12, 26 d.  Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinė valanda „Nuotolinė kava“ apie 

kolegialią patirtį (nuotolinis renginys) 

B. Balčiauskaitė Užsiregistravę ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

17 d. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio 

būrelio tarybos posėdis (nuotolinis renginys)  

B. Balčiauskaitė B. Balčiauskaitė 

18 d.  Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas (nuotolinis renginys) V. Martinkienė V. Martinkienė 

25 d.  Ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena 

„Efektyvi partnerystė: vaiko gerovės link“ (nuotolinis renginys) 

B. Balčiauskaitė Užsiregistravę logopedai, 

spec.pedagogas 

Visą mėn. Renginio „Aš – smalsus tyrėjas“ patirtys (PU mokytojų uždara FB grupė) B. Balčiauskaitė R. Šukienė 

Visą mėn. Savarankiškas studijavimas nuotolinių mokymų pedagogas.lt internetinėje 

platformoje  

B. Balčiauskaitė Užsiregistravę pedagogai ir 

mokytojo padėjėjai 

 

 

 

 

 

 



 

 


