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2020 m. gegužės mėnesio 

VEIKLOS PLANAS 

 

Mėnesio diena Veiklos pavadinimas Atsakingi asmenys Dalyvauja Vieta 

1-10 Dalyvavimas Respublikinėje virtualioje  vaikų 

kūrybinių darbų parodoje 

„Mes draugai“. 

Paroda skirta  Tarptautinei šeimos dienai 

paminėti 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

N. Piliponienė, 

R. Savickienė 

„Ančiukai “ grupės ugdytiniai, 

tėvai,  mokytojos 

Namų erdvės 

1-31 Dalyvavimas Respublikiniame  projekte 

„Sveikata visus metus“ 

Iššūkis: „Sveikatos veiksnys – sveika aplinka“ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

V. Šlekaitienė 

Darželio bendruomenė Namų erdvės 

1-31 Dalyvavimas Respublikiniame projekte 

„Sveikatiada“. Gegužės mėnesio iššūkis: „Pietų 

iššūkis“ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

V. Šlekaitienė, 

N. Uzdilienė 

,,Kiškiukai‘‘, ,,Ančiukai‘‘ grupės 

ugdytiniai, tėvai, mokytojos 

Namų erdvės 

1-31 Tėvų savanorystė. Aerobika su Edita 

Rakauskiene 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

V. Šlekaitienė, 

N. Uzdilienė 

,,Kiškiukai‘‘ grupės bendruomenė Namų erdvės 

1-3 Trumpalaikis projektas „Sveikinu tave mamyte‘‘ Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

D. Donauskienė 

,,Spalviukai‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytoja 

Namų erdvės 

3 Video sveikinimas ,,Visos gėlės tau mamyte‘‘ Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

D. Donauskienė, V. Šidlauskienė 

,,Darbščiosios bitutės‘‘ mokytojos 

mokytojos padėjėja 

Internetinė erdvė 

4-8 Kūrybinių darbų paroda  „Mano šeima“ –  skirta  

Tarptautinei Šeimos dienai paminėti 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

L. Lenkutienė, 

D. Čėsnienė 

,,Boružiukai‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytojos 

Namų erdvės 

4-20 Dalyvavimas Respublikinėje  virtualioje vaikų 

kūrybinių darbų parodoje „Žemė pasipuošė 

žiedais“ 

Ikimokyklinio,  priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

 

,,Spalviukai‘‘, ,,Aitvarai‘‘, 

,,Papūgiukai‘‘, ,,Meškiukai‘‘ 

grupių ugdytiniai, tėvai, mokytoja 

Namų erdvės 

4-29 Trumpalaikis projektas „Mažais žingsneliais 

sveikatos link“ Sritis: Saugus elgesys gamtoje 

Priešmokyklinio  ugdymo 

mokytojos 

D. Donauskienė. 

A. Žaliauskienė 

,,Spalviukai‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytojos 

Namų erdvės 

5-7 Socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas. 

Laiškas vaikams, užduotėlės tema: ,,Pirmasis 

karantino mėnuo namuose ir sunkumai su kuriais 

susidūrei‘‘, ,,Būdai gražinti sau ramybę‘‘, 

Socialinė pedagogė 

D. Grabauskė 

,,Spalviukai‘‘, ,,Darbščiosios 

bitutės‘‘, ,,Kiškiukai‘‘, 

,,Lašiukai‘‘ grupių  ugdytiniai, 

tėvai 

Namų erdvės 



,,Dešimt gražiausių žodžių apie save‘‘ 

5-18 Dalyvavimas Respublikinėje virtualioje 

nuotraukų parodoje – konkurse „Šeima – mano 

namai“ 

Ikimokyklinio, Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

,,Spalviukai‘‘, ,,Aitvarai‘‘ grupės  

ugdytiniai, tėvai, mokytoja 

Namų erdvės 

6 Tarptautinės emocinių  ir elgesio problemų  

prevencijos  programos ,,Zipio draugai‘‘ 

valandėlė‘‘ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

V. Rudaitienė 

,,Lašiukai‘‘ grupės ugdytiniai, 

mokytoja 

Namų erdvės 

6,12,15,20 Tarptautinės emocinių  ir elgesio problemų  

prevencijos  programos ,,Zipio draugai‘‘ 

valandėlės‘‘ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

V. Šlekaitienė 

,,Kiškiukai‘‘ grupės ugdytiniai, 

mokytoja 

Namų erdvės 

7 Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo darbo 

grupės pasitarimas dėl veiklos kokybės plačiojo 

įsivertinimo ataskaitos 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

G. Bagdonienė 

Veiklos kokybės įsivertinimo 

darbo grupė 

Internetinė erdvė, 

zoom platforma 

10-31 Marijampolės miesto sveikatingumo ugdymo 

akcijos ,,Rytinė mankšta- geros dienos pradžia‘‘ 

virtuali fotonuotraukų paroda 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

V. Šlekaitienė 

Miesto ikimokyklinių įstaigų 

ugdytiniai,  tėvai, mokytojos 

Internetinė erdvė 

11-15 Trumpalaikis projektas 

„ Švari gamta – saugi aplinka“. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

D. Čėsnienė 

L. Lenkutienė 

,,Boružiukai‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytojos 

Namų erdvės 

12 Socialinių pedagogų metodinis renginys. 

Gerosios patirties sklaida ,,Inkliuzija 

ikimokyklinio ugdymo institucijoje. 

Bendradarbiavimas ugdant visus vaikus kartu. 

Socialinė pedagogė 

D. Grabauskė 

Marijampolės savivaldybės 

socialiniai pedagogai 

Internetinė erdvė 

12 Vaikų ir tėvų kūrybinė veikla – linksma idėja   

„Mano vaivorykštė namuose“ 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

L. Lenkutienė, 

D. Čėsnienė 

,,Boružiukai‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytojos 

Namų erdvės 

20-21 Trumpalaikis projektas 

,,Švarus vaikas auga sveikas‘‘. 

Sveikatinimo akcija „Ar sveiki mano dantukai ?“ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

L. Lenkutienė, 

D. Čėsnienė 

,,Boružiukai‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytojos 

Namų erdvės 

25 Fotonuotraukų paroda  „Aš mamytę  

užvaduosiu“. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

V. Rudaitienė 

,,Lašiukai‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytojos 

Namų erdvės 

29 Atsisveikinimo su darželiu šventė ,,Tariu 

sudie.....‘‘ 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

 V. Šidlauskienė,  

D. Donauskienė 

,,Darbščiosios bitutės‘‘ ugdytiniai, 

tėvai, mokytojos 

Internetinė erdvė, 

zoom platforma 

29 Atsisveikinimo su darželiu renginys ,,Lik, 

sveikas darželi‘‘ 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

D. Donauskienė, 

A. Žaliauskienė 

,,Spalviukai‘‘ grupės ugdytiniai, 

tėvai, mokytojos 

Internetinė erdvė, 

zoom platforma 

 


