
Klaipėdos lopšelio – darželio „Rūta“ 

2021 m. gruodžio mėnesio  

VEIKLOS PLANAS 

 

Data Organizuoja Veiklos pavadinimas Dalyvauja 

 

PROJEKTAI 

Gruodžio, 

sausio 

mėnesiai 

Raudondvario lopšelis-darželis 

„Vyturėlis“ 

                  „Įtraukusis ugdymas kiekvieno vaiko pažangai“ Logopedė B. Žernienė 

Gruodžio, 

sausio 

mėnesiai 

PŠKC Respublikinis projektas „Kuriame šokoladinį stebuklą“ Logopedė B. Žernienė 

Lapkričio, 

gruodžio 

mėnesiai 

PŠKC 

Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo 

meninio ugdymo mokytojų 

metodinis būrelis 

                 „Sumanūs, kuriantys, muzikuojantys darželiai“ Meninio ugd. mokytoja J. Pareigienė  

„Boružėlių“ grupės vaikai 

„Saulučių“ grupės vaikai 

1 – 24 d.  „Aguonėlių“ grupės mokytojos D. 

Ramonė, R. Povilonienė 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

STEAM kūrybinių veiklų projektas - paroda „Senelės pasaka" 

 

Ikimok. ugd. mokytojos D. Ramonė, R. 

Povilonienė ir „Aguonėlių“ grupės vaikai 

Ikimok. ugd. mokytoja L. Urbonienė ir 

„Varpelių“ grupės vaikai 

Visą mėnesį Vilniaus lopšelis-darželis 

„Gabijėlė“ 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

kūrybinis projektas „STEAM eglutė“ 

Ikimok. ugd. mokytoja E. Norutytė ir 

„Pabiručių“ grupės vaikai 

ŠVENTĖS 
 

15 – 23 d.   Meninio ugd. mokytoja J. 

Pareigienė, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

„Jau skamba Kalėdų varpeliai...“ Meninio ugd. mokytoja J. Pareigienė, visų 

grupių vaikai ir jų mokytojos 

IŠVYKOS 

 

16 d. Ikimok. ugd. mokytojos D. 

Ramonė, R. Povilonienė 

„Kalėdinių eglučių kiemelis“, Ievos Simonaitytės viešosios 

bibliotekos kieme 

Ikimok. ugd. mokytojos D. Ramonė, R. 

Povilonienė ir „Aguonėlių“ grupės vaikai 

 

PARODOS 

1 – 24 d. Šiaulių VŠĮ „Smalsieji pabiručiai“ „Mano kalėdinis eglės žaisliukas“ Logopedė B. Žernienė 

Ikimok. ugd. mokytoja E. Norutytė ir 

„Pabiručių“ grupės vaikai 



1 – 20 d. Klaipėdos lopšelis – darželis 

„Pušaitė“ 

„Stebuklinga kalėdinė kojinė“ Logopedė B. Žernienė 

Ikimok. ugd. mokytoja E. Norutytė ir 

„Pabiručių“ grupės vaikai 

Visą mėnesį Kūrybinė grupė „Fantazija“ Kūrybinių darbų paroda „Į langą pasibeldė nykštukas Ledinukas“ Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ 

bendruomenė 

Visą mėnesį Kūrybinė grupė „Fantazija“ Kūrybinių darbų paroda „Skamba Kalėdų varpeliai“ 

 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugd. 

mokytojos ir visų grupių vaikai 

Gruodžio, 

sausio 

mėnesiai 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Putinėlis“ 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbelių nuotraukų virtuali paroda „Mano Kalėdinė 

nuotaika“ 

Ikimokyklinio ugd. mokytoja D. Šiuperienė 

Visą mėnesį Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ Respublikinė virtuali ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų kūrybinių fotografijų paroda „Stebuklingi Kalėdų eglutės 

žaisliukai“ 

Ikimok. ugd. mokytoja E. Norutytė ir 

„Pabiručių“ grupės vaikai 

Visą mėnesį Kauno lopšelis-darželis „Tukas“ Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, pedagogų ir ugdytinių tėvelių (globėjų)  kūrybinių darbų 

paroda „Kalėdinis eglutės žaisliukas“ 

Ikimok. ugd. mokytoja E. Norutytė ir 

„Pabiručių“ grupės vaikai 

Visą mėnesį Vilniaus lopšelis-darželis „Zylutė“ Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo virtuali  

kūrybinių darbų paroda „2022 metų simbolis – tigras“ 

Ikimok. ugd. mokytoja E. Norutytė ir 

„Pabiručių“ grupės vaikai 

Visą mėnesį Kėdainių lopšelis-darželis 

„Vyturėlis“ 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų virtuali paroda „Mūsų 

šventinė eglutė“ 

Ikimok. ugd. mokytoja E. Norutytė ir 

„Pabiručių“ grupės vaikai 

UGDYMO PROCESO STEBĖSENA 

 

Visą mėnesį Direktoriaus pav. ugd. T. 

Bernatavičienė 

Pasiruošimas ugdymo veiklai: priemonių parinkimas, palankios 

ugdymui aplinkos kūrimas 

Visos grupės 

 


