
Klaipėdos lopšelio – darželio „Rūta“ 

2022 m. gegužės mėnesio  

VEIKLOS PLANAS 

 

Data Organizuoja Veiklos pavadinimas Dalyvauja 

PROJEKTAI 

 

02 – 06 d. Ikimok. ugd. mokytoja E. 

Norutytė, Visuomenės sveikatos 

specialistė A. Morkūnienė 

„Švarios rankytės, balti dantukai“ „Pabiručių“ grupės vaikai 

02 – 06 d.  Ikimok. ugd. mokytojos E. 

Ramanauskienė, A. Pupšienė 

„Aš darželyje ne vienas“ „Žirniukų grupės vaikai 

09 – 13 d.   Ikimok. ugd. mokytoja 

E. Norutytė, logopedė B. 

Žernienė 

„Kas mus supa aplinkui?“ „Pabiručių“ grupės vaikai 

09 – 13 d.  Priešm. ugd. mokytoja A. 

Marksė 

„Prakalbink akmenį“ „Boružėlių“ grupės vaikai  

ŠVENTĖS 
 

12 d.     Grupių mokytojos, meninio 

ugdymo mokytoja J. Pareigienė 

 

Šeimos šventė Visų grupių vaikai, mokytojos, tėvai 

26 d.  Priešmokyklinio ugd. 

mokytojos, meninio ugdymo 

mokytoja J. Pareigienė 

Priešmokyklinių grupių ugdytinių atsisveikinimo su darželiu šventė Priešmokyklinių grupių vaikai, mokytojos, 

tėvai 

PRAMOGOS 

 

10 d.  Vaikiškos muzikos grupė „Trys 

draugai“ 

Teatralizuotas koncertas „Dainos iš lagamino“  Grupių vaikai ir mokytojos 

11 d.   Kūrybinė grupė „Sveikuoliukas“ Sportinė pramoga – išvyka prie jūros „Prie jūros sportuoju ir 

taisyklingai kvėpuoju“ (respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų projektas, skirtas Klaipėdos jubiliejiniams metams 

minėti) 

Priešmokyklinių, vyresniųjų grupių vaikai ir 

mokytojos 

PARODOS 

 

05 mėn.  Kūrybinė grupė „Fantazija“ Piešinių paroda, skirta Klaipėdos jubiliejiniams metams  Grupių vaikai ir mokytojos  

BENDRADARBIAVIMAS SU IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMIS 

 



18 – 26 d.  Ikimok. ugd. mokytojos E. 

Ramanauskienė, A. Pupšienė, D. 

Šiuperienė, lopšelio-darželio 

„Pakalnutė“ mokytojos  

Lopšelio-darželio „Pakalnutė“ ankstyvojo amžiaus grupės vaikai ir 

mokytojos svečiuosis lopšelyje-darželyje „Rūta“ (18 d.) 

Pažintinė ekskursija į Klaipėdos lopšelį-darželį „Pakalnutė“ (26 d.) 

 

„Žirniukų“, „Ežiukų“ grupių vaikai, lopšelio-

darželio „Pakalnutė“ ankstyvojo amžiaus 

grupės vaikai 

PAMOKOS STUDIJA, KAIP PROFESINIO AUGIMO FORMA 

 

16 – 20  d.  Priešmokyklinio ugd. mokytojos 

M. Kairytė, A. Marksė 

 

 

Atviros veiklos „Saulučių“ ir „Boružėlių“ grupėse 

 

 

 

„Saulučių“, „Boružėlių“ grupių vaikai, 

direktorė I. Petravičienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui T. Bernatavičienė, 

grupių mokytojos 

23 – 27 d.  Ikimok. ugd. mokytojos V. 

Maldarienė, E. Norutytė 

Atviros veiklos „Ančiukų“ ir „Pabiručių“ grupėse „Ančiukų“, „Pabiručių“ grupių vaikai,  

direktorė I. Petravičienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui T. Bernatavičienė, 

grupių mokytojos 

                                               UGDYMO PROCESO STEBĖSENA 

 

 

05 mėn.  Direktorės pav. ugd.  

T. Bernatavičienė 

Pasiekimų ir pažangos vertinimo stebėsena  

Dienos režimas 

Ugdomosios veiklos lauke įgyvendinimas 

Visos grupės 

POSĖDŽIAI 

 

19 d.  Direktorė I. Petravičienė, 

direktorės pav. ugd.  

T. Bernatavičienė 

Mokytojų tarybos posėdis Visi lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogai 

23 d.  Pirmininkė T. Bernatavičienė Vaiko gerovės komisijos posėdis VGK grupė 

 


