
                                              Klaipėdos lopšelio – darželio „Rūta“ 

                                         2023 m. vasario mėnesio 

                                           VEIKLOS PLANAS 

 

 

Data 

 
Organizuoja Veiklos pavadinimas Dalyvauja 

                        PROJEKTAI 

Vasario - balandžio 
mėn. 

Mokytojos 
L. Mineikienė ir A. Marksė 

 

Grupės projektas „Ką matau pro teleskopą?“ „Boružėlių“ grupės vaikai ir 
mokytojos 

Sausio - gegužės mėn. Mokytojos 

A. Puidokienė ir M. Avilienė 
 

Grupės projektas „Pasidalinkime draugyste“ 

 
„Drugelių“ grupės vaikai ir mokytojos 

Sausio-rugpjūčio mėn. Mokytojos 

L. Urbonienė ir S. Dvarionaitė 

 

Grupės projektas „Mes atversim pasakos duris“ 

 
„Varpelių“ grupės vaikai ir mokytojos 

2022-10 – 2023-05 Mokytojos 

R. Povilonienė ir D. Ramonė 

 

Tęstinis socialinio emocinio ugdymo projektas „Pažink save“ „Aguonėlių“ grupės vaikai ir 

mokytojos 

Sausio-kovo mėn. Mokytojos 
R. Povilonienė ir D. Ramonė 

 

Grupės projektas „Turiu laivelį mažą“ 
 

„Aguonėlių“ grupės vaikai ir 
mokytojos 

Sausio-rugpjūčio mėn. Mokytojos 

Vida Maldarienė ir Ema 
Morkūnė 

Grupės projektas ,,Kelionė į kaimą“ „Pabiručių“ grupės vaikai ir mokytojos 

Sausio-rugpjūčio mėn. Mokytojos 
Vida Maldarienė ir Ema 

Morkūnė 

Grupės projektas „Judantys laiptai“ „Pabiručių“ grupės vaikai ir mokytojos 

Sausio-vasario mėn. Klaipėdos lopšelis-darželis 
„Pušaitė“ 

Respublikinė  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, 
pedagogų kūrybinių darbų projektas „Kas man primena 

Klaipėdą“ 

 

 „Varpelių“ grupės vaikai ir mokytojos 

Sausio-vasario mėn. Panevėžio lopšelis-darželis 
„Kastytis“ 

Tarptautinis projektas „Sniego karalysrė 2023“  „Bitučių“ grupės vaikai ir mokytojos 
 

Sausio-kovo mėn. Vilniaus lopšelis-darželis 

„Gabijėlė“ 

Tarptautinis virtualus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, pedagogų kūrybinis STEAM projektas „700 

tortų Vilniui“ 
 

 „Ąžuoliukų“ grupės vaikai ir 

mokytojos 



2022-12-29 – 2023-

02-28 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Jurginėlis“ 

Respublikinis projektas „STEAM kūrybinės dirbtuvės žiemą“ „Bitučių“ grupės vaikai ir mokytoja  

K. Milašauskaitė 

Vasario-kovo mėn. Kauno Motiejaus Valančiaus 

mokykla-darželis 

Tarptautinis projektas „Langas į Lietuvą“  „Drugelių“ grupės vaikai ir mokytojos 

Vasario-balandžio 

mėn. 

KPŠKC Tarptautinis projektas „Draugystės pynė. Skaičių pasaulyje“  „Drugelių“ grupės vaikai ir mokytojos 

 

Vasario mėn.  Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras 

Dalyvavimas respublikiniame projekte „Sveikata visus metus 

2023“. Vasario mėnesio iššūkis: „Sveikata–ne viskas, tačiau be 

jos –viskas niekas“ (H.Mahler) 
 

Visų grupių vaikai ir mokytojos 

                        RENGINIAI 

14 d. Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Alksniukas“ 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitovų 

konkursas „Lietuva šalis mana“ 

Mokytoja M. Avilienė  

„Drugelių“ grupės ugdytiniai 

15 d.              Darbo grupė 
(meninio ugdymo mokytoja 

 J. Pareigienė, mokytojos 

L. Mineikienė, E. Norutytė,  
M. Avilienė, M. Venckienė) 

“Lietuva, Lietuva, Tu gimtine, mylima“, skirta Vasario 16-ąjai 
paminėti 

„Saulučių“, „Boružėlių“, „Drugelių“, 
„Pelėdžiukų“ grupių vaikai ir 

mokytojos 

21 d.              Darbo grupė 

(meninio ugdymo mokytoja  

J. Pareigienė, 
R. Drąsutienė, R. Bambalienė, 

N. Eidėjienė) 

Užgavėnių pramoga „Žiema, žiema, už ką bėgsi iš kiemo?“ Visų grupių vaikai ir mokytojos 

23 d. Meninio ugdymo mokytoja  
J. Pareigienė, 

grupių mokytojos 

Darželio gimimo diena 
 

Visų grupių vaikai ir mokytojos 

                          GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 

14 d. VŠĮ „Edukateka“ 
 

VIII-oji Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini 
mokymai „Projektų mugė“. Pranešimai: 

„Jei su kamuoliu draugausim – stiprūs ir sveiki užaugsim“, 

„Mano draugas obuolys“, „Kur gyvena ledas?“, ,,Patyriminės 

veiklos ankstyvajame amžiuje“ 
 

Mokytojos: R. Drąsutienė, L. 
Urbonienė, 

D. Ramonė, R. Povilonienė, 

M. Venckienė, A. Marksė, 

E. Ramanauskienė, K. Tarailaitė 

                                                                                                                                      PARODOS 

Sausio-vasario mėn. Mokytojos 

D. Ramonė, R. Povilonienė 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, 

tėvų ir pedagogų fotografijų paroda „Mano delmonas“,  skirta 
Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-iui paminėti 

 

Šalies ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 
vaikai, tėvai ir pedagogai 

Sausio-vasario mėn. Klaipėdos lopšelis-darželis 
„Puriena“ 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, 
tėvų ir pedagogų fotografijų paroda „Mano delmonas“ 

 

 „Pelėdžiukų“ ir „Varpelių“ grupių 
vaikai ir mokytojos 

 



Sausio-vasario mėn. Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Inkarėlis“ 

Respublikinė  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

piešinių paroda „Žiemos pokštai“ 

 „Varpelių“ grupės vaikai ir mokytojos 

Vasario mėn. Rokiškio raj. Juodupės 

lopšelis-darželis  

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų paroda „Dovana Lietuvai“ 

 „Žirniukų“, „Pabiručių“ ir „Ežiukų“ 

grupių vaikai ir mokytojos 

Vasario mėn. Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Svirpliukas“ 

Respublikinė  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų virtuali kūrybinių darbų paroda „Pasidirbsiu sau laivužį, 
bėgsiu gaudyti žuvelių“ 

 „Aguonėlių“ grupės vaikai ir 

mokytojos 

Vasario mėn.  Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Pumpurėlis“ 

Mažosios Lietuvos regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų virtuali piešinių paroda „Mes – Klaipėdos 
krašto piliečiai“ 

 

 „Ąžuoliukų“, „Žirniukų“, „Ežiukų“ ir  

„Pabiručių“ grupės vaikai ir mokytojos 

Vasario mėn. Kūrybinė grupė ,,Fantazija“ Piešinių paroda įstaigoje „Klaipėda vaiko akimis“,  skirta 

Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-iui paminėti 

Grupių vaikai ir mokytojos 

                                                                                                               UGDYMO PROCESO STEBĖSENA 

Vasario mėn. K. Kniukštienė Ugdymo turinio planavimas ir įgyvendinimas Viso grupės 

                                                                                                                                     POSĖDŽIAI 

Vasario 1 d.  E. Ramanauskienė Įstaigos tarybos posėdis Įstaigos tarybos nariai 

Vasario 8 d.  I. Petravičienė Direkcinis posėdis Administracija 

Vasario mėn. I. Petravičienė, K. Kniukštienė Mokytojų tarybos posėdis 

 

Visi lopšelio-darželio „Rūta“ 

pedagogai 

Vasario mėn. K. Kniukštienė Vaiko gerovės komisijos posėdis Vaiko gerovės komisijos nariai 

 

 


