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2020 m. balandžio   mėnesio 

VEIKLOS PLANAS 

 

Mėnesio 

diena 

Veiklos pavadinimas Atsakingi asmenys Dalyvauja Vieta 

1-3 Mokomės higienos abėcėlės. Akcija ,,Švarios 

rankelės - sveikas aš‘‘ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. 

Mokolaitė 

,,Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytojos 

Namų erdvės 

1,9,15,2, 

29 

Tarptautinės emocinių  ir elgesio problemų  

prevencijos  programos ,,Zipio draugai‘‘ 

valandėlės‘‘ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja V. 

Šlekaitienė 

,,Kiškučių‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytoja 

Namų erdvės 

1-10  Trumpalaikis projektas ,,Pavasario džiaugsmai 

ir šventės‘‘ 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  

V. Šidlauskienė,  

D. Donauskienė 

,,Darbščiųjų bitučių‘‘ ugdytiniai, 

tėvai, mokytojos 

Namų erdvės 

1-10 Prevenciniai užsiėmimai-žaidimai ,,Auk, žaisk, 

kurk’’ 

Socialinė pedagogė 

Diana Grabauskė 

Lopšelio-darželio ugdytiniai, 

tėvai, mokytojos 

Namų erdvės 

1-12 Dalyvavimas e Twinning tarptautiniame 

projekte ,,Easter box‘‘ 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  

A. Žaliauskienė,  

D. Donauskienė  

,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytojos 

Internetinė erdvė 

1-23 Erasmus + projekto ,,Build mental math 

muscles with activities rengimas ir teikimas  

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  

A. Žaliauskienė  

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos A. Žaliauskienė, 

D. Donauskienė, ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja A. 

Blaškevičienė, kūno kultūros 

mokytoja 

 J. Dzingienė  

Internetinė erdvė 

1-31 Trumpalaikis projektas ,,Noriu augti saugioj ir 

švarioj aplinkoj‘‘. Sritis: Saugus elgesys 

namuose 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  

V. Šidlauskienė,  

D. Donauskienė 

 

,,Darbščiųjų bitučių‘‘ ugdytiniai, 

tėvai, mokytojos 

Namų erdvės 



1-31 Dalyvavimas respublikiniame projekte 

,,Sveikata visus metus‘‘. Balandžio mėn. 

iššūkis: ,,Švara-sesutė, sveikata- motutė‘ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja V. 

Šlekaitienė 

Lopšelio-darželio ugdytinai, 

tėvai, mokytojos 

Namų erdvės 

1-31 Dalyvavimas tarptautiniame projekte 

eTwinning platformoje „Mano draugas- 

vanduo“ 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

N. Piliponienė 

R. Savickienė 

,,Ančiukų“ grupės ugdytiniai su 

šeimomis, mokytojos 

Namų erdvės 

1-31 Dalyvavimas nacionaliniame projekte 

,,Sveikatiada‘‘. Balandžio mėn. iššūkis ,,Pieno 

produktus vartoti sveika‘‘ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

N. Piliponienė 

R. Savickienė 

,,Ančiukų“ grupės ugdytiniai su 

šeimomis, mokytojos 

Namų erdvės 

1-31 Tėvų savanorystė. Aerobika su Edita 

Rakauskiene 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

V. Šlekaitienė, 

N. Uzdilienė 

,,Kiškučių‘‘ grupės mamytės, 

mokytojos 

Namų erdvės 

1-31 Dalyvavimas respublikiniame  ikimokyklinio ir 

ankstyvojo  amžiaus vaikų projekte ,, 

Žaidžiame drauge‘‘ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

S. Karpavičienė 

Z. Kuncienė, A. Blaškevičienė 

,,Žirniukų‘‘, ,,Meškiukų‘‘ grupės 

ugdytiniai  su šeimomis, 

mokytojos 

Lauko erdvės 

1-31   Ekologinė  ugdomoji veikla ,,Iš mažo delnelio 

į purią žemelę‘‘ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja A. 

Blaškevičienė 

,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytoja  

Lauko erdvės 

6-17 Trumpalaikis projektas ,,Rid rid rid margi 

margučiai‘‘. 

Šeimų kūrybinės dirbtuvės ,, Margi margučių 

raštai‘‘ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

L. Griškalienė, 

V. Rudaitienė 

,,Papūgiukų‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytojos 

Namų erdvės 

6-17 Vaikų ir tėvų kūrybinis konkursas ,,Tų 

margučių gražumėlis‘‘ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

Z.Dzetaveckienė, 

V. Rudaitienė 

,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytojos 

Namų erdvės 

6-17 Trumpalaikis projektas ,, Velykėlių 

belaukiant‘‘. 

Kūrybinių darbų paroda ,, Margučių pasaka‘‘ 

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja R. 

Mokolaitė 

,,Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytojos  

Namų erdvės 

7 Pasaulinės sveikatos dienos minėjimas 

- Vaikų rankų plovimo video „Praustis 

rankas linksma“; 

- Sveikiausio namuose gaminamo 

patiekalo foto paroda. 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

N. Piliponienė 

R. Savickienė 

„Ančiukų“ grupės ugdytiniai su 

šeimomis, mokytojos 

Namų erdvės 



20 Tarptautinės kovos su triukšmu dienos intencija 

piešinių konkursas „Ką kalba tyla“ 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

N. Piliponienė, 

R.Savickienė 

„Ančiukų“ grupės ugdytiniai su 

šeimomis, mokytojos 

Namų erdvės 

20,23 Tarptautinės emocinių  ir elgesio problemų  

prevencijos  programos ,,Zipio draugai‘‘ 

valandėlės‘‘ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

V. Rudaitienė 

,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytoja 

Namų erdvės 

20-24 Trumpalaikis projektas ,,Gaminu sveiką maistą 

kartu su tėveliais‘‘ 

Ikimokyklinio ugdymo  mokytojos 

V. Rudaitienė, 

Z. Dzetaveckienė 

,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytoja 

Namų erdvės 

24 Respublikinio prevencinio projekto ,,Žaidimai 

moko‘‘ veikla 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Z.Dzetaveckienė, logopedė V. 

Bružinskienė 

,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytoja, logopedė 

Namų erdvės 

27-30 Kūrybinė veikla ,,Gražiausias žiedelis 

mamytei‘‘ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

L. Griškelienė, 

V. Rudaitienė 

,,Papūgiukų‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytojos 

Namų erdvės 

27-30 Kūrybinė fotografijų paroda ,,Pavasario žiedas 

mamai‘‘ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

 R. Mokolaitė, 

 D. Kavaliauskienė 

,,Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai,  

tėvaimokytojos, 

Namų erdvės 

29 Tarptautinės šokio dienos minėjimas. 

Akcija „ Šokio džiaugsmas“: šokti ir siųsti  

filmuotą medžiagą 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

N.Piliponienė 

R.Savickienė 

„Ančiukų“ grupės ugdytiniai su 

šeimomis, mokytojos 

Namų erdvės 

29 Tėvų ir vaikų bendra veikla ,, Popieriniai 

lėktuvėliai‘‘ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Z.Dzetaveckienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Z.Dzetaveckienė 

Namų erdvės 

 

 


