KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“
2021 M. GEGUŽĖS MĖN. VEIKLOS PLANAS
DATA

LAIKAS

VEIKLA

1
3 d.

2
9.30 val.

3
Administracijos posėdis

5 d.

10.00 val.

Švietimo įstaigų direktorių pasitarimas

5 d.

10.00 val.

7 d.

13.30 val.

11 d.

13.00 val.

12 d.

13.00 val.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo
švietimo mokytojų patyriminė-orientacinė veikla
„Paţink Klaipėdą“
Ikimokyklinio ugdymo mokytojų dirbančių pagal
Goethes instituto projektą „Vokiečių kalba su
Han Hase“, susirinkimas „Metodinės veiklos
naujovės“
Mokytojų metodinės tarybos posėdis:
1. Dalinimasis išklausytų seminarų, konferencijų
medţiaga. „Vaikų pasiekimai, jų stebėjimas ir
fiksavimas“, „Kaip paţinti kitokius vaikus ir
padėti jiems suvaldyti savo elgesio emocijas“,
„Kuriu pasaką“. V. Zabieleinė, K. Bogušaitė, V.
Bumblauskienė
2. Pranešimas „Video medţiagos kėlimas į
Google Diską ir bendrinimas. Powerpoint
konvertavimas į filmuką“. R. Budinavičienė
3. Einamieji klausimai
Apskritojo stalo diskusija „Ypatingų vaikų
paţinimas ir specialioji-logopedinė pagalba
įtraukiojo ugdymo sąlygomis“

DALYVAUJA

ATSAKINGAS

VIETA

4
R. Vasiliauskienė,
I. Gaidienė,
O. Untulienė,
A. Pelenienė,
I. Eţerskienė
R. Vasiliauskienė, direktorė

5
R. Vasiliauskienė

L. Priţgintienė

Nuotoliniu būdu

D. Graţelienė

S. Neniškytė-Belkinienė,
L. Šlynienė,
S. Simpukienė
G. Petrošienė,
I. Petrylienė,
L. Vilidaitė,
S. Simpukienė
R. Vasiliauskienė,
I. Gaidienė

Kulių vartai 6

R. Nemčiauskienė,
D. Kondrotienė,
S. Simpukienė

Klaipėdos PPT
(Debreceno g. 41)

I. Gaidienė,
V. Simonaitienė
Įstaigos pedagogai

I. Tautavičienė

6
Zoom
aplinkoje

Mikrosoft Teams
aplinkoje

Zoom
aplinkoje

1
13 d.

2
13.30 val.

15 d.

10.00 val.

18 d.

13.00 val.

20 d.

13.00 val.

20 d.

11.00 val.

25 d.

13.00 val.

25 d.

10.00 val.

27 d.

12.00 val.

27 d.

13.00 val.

28 d.

10.30 val.

3
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo
mokytojų metodinio būrelio susirinkimas
Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų
festivalis „Pavasario dainų pynė 2021“
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „IKT
priemonių naudojimas ikimokykliniame ir
priešmokykliniame ugdyme“
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų
metodinė valanda „Nuotolinė kava“ apie
kolegialią patirtį.
Respublikinis ikimokyklinio ugdymo projektas
„Lietuvos maţųjų ţaidynės 2021“ , pramoga
„Ţaidynių festivalis“
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „IKT
priemonių naudojimas ikimokykliniame ir
priešmokykliniame ugdyme“
Ikimokyklinio ugdymo neformaliojo mokytojų
metodinio būrelio susirinkimas

4
R. Budinavičienė

Respublikinė praktinė pedagogų metodinė diena
„Kūrybiškumą
ugdančios
strategijos
priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme“.
Pranešimas „IKT naudojimas ugdymo procese.
Darbas su interaktyvia lenta“ . V. Puţaitė
Įstaigos tarybos posėdi dėl Klaipėdos lopšeliodarţelio darbo vasaros laikotarpių grupių
formavimo

Priešmokyklinio
pedagogai

Šventinė ceremonija „Liks sveikas, darţeli“

„Spinduliukų“ grupės
ansamblis
Įstaigos pedagogai
Įstaigos ikimokyklinio
ugdymo mokytojos

5
V. Einikienė,
S. Simpukienė
R. Budinavičienė

6
Mikrosoft Teams
aplinkoje
Youtube dainos

G. Petrošienė,
T. Šniukšta

Mikrosoft Teams
aplinkoje

G. Petrošienė,
S. Simpukienė

Mikrosoft Teams
aplinkoje

Įstaigos ugdytiniai, pedagogai Kordinatoriai:
V. Bumblauskienė,
D. Graţelienė
Įstaigos pedagogai
G. Petrošienė
T. Šniukšta

Įstaigos grupių
aikštelės

D. Graţelienė

Mikrosoft Teams
aplinkoje

S. Neniškytė-Belkinienė,
L. Šlynienė,
S. Simpukienė
ugdymo Klaipėdos
„Versmės“
progimnazija

R.
Vasiliauskienė
V. J. Maţonienė
Bumblauskienė,
J.
Maţonienė, O. Untulienė, G.
Bosienė,
A.
Bakstienė,
tėvelių
atstovas
I.
Andriuškienė
„Šiaudinukų“ grupė
V. Nausėdienė,
V. Puţaitė

Mikrosoft Teams
aplinkoje

Zoom
aplinkoje

Zoom
aplinkoje

Įstaigos kiemas

28 d.

11.30 val.

Šventinė ceremonija „Liks sveikas, darţeli“

„Drevinukų“ grupė

V. Gedminienė,
V. Puţaitė

Įstaigos kiemas

KITA VEIKLA:
DATA
3-5 d.

TEMA
DALYVAUJA
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo „Ţiedynėlio“ grupė
įstaigų karpinių paroda „Graţiausia gėlytė mamai“

ATSAKINGAS
D.Ginkienė, R. Nikolajeva, mokytojos

3-5 d.

„Gintariukų“ grupė

V. Kuršaitienė, R. Karčikienė, mokytojos

„Aitvariukų“ grupė

A. Liutkienė, mokytoja

V. Nausėdienė
(veda mokymus)

V. Nausėdienė

7-21 d.
17-20 d.

Klaipėdos ikimokyklinio amţiaus vaikų virtualų keramikos
darbų konkuras „Keramikų pavasaris. Mano svajonių
augintinis“
Respublikinė XII-oji vaikų teatro šventė „Mėlynasis lapelis
– 2021“
Klaipėdos universiteto testinių studijų centras mokymai
„Priešmokyklinio ugdymo programa (ikimokyklionio ir
pradinio ugdymo pedagogams)
Įstaigos teminė savaitė „Tabalai vabalai“
Respublikinis vaikų šokio festivalis „Maţas ţmogutis“

3-31 d.

„Drevinukų“ grupės projektas „Seku, seku pasaką“

3-5 d.
5-18 d.

3-31 d.
3- 31 d.

3-31 d.
3-31 d.
3-31 d.
3-31 d.

Įstaigos ugdytiniai
„Aitvariukų“ grupė

O. Brazauskaitė
V. Bumblauskienė,
R. Budinavičienė
grupės V. Gedminienė, V. Puţaitė, mokytojos
mokytojos,

„Drevinukų“
ugdytiniai,
tėveliai
,,Ţiedynėlio“ grupės projektas „Augu sveikas ir stiprus“
„Ţiedynėlio“
grupės
ugdytiniai ir mokytojos
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus „Mezginukų“, „Siūlinukai“,
vaikų meninės kūrybos paroda „Saulė – gyvybės ir sveikatos „Ţiedynėlio“, „Drevinukų“
šaltinis“
grupės
Respublikinis virtualus video vaizdelių konkursas „Pašėlęs A. Rumšienė
katinas“
Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių emocinės „Aitvariukų“ grupė
raiškos ir jausmų projektas „Šypsena – kelias į draugystę“
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo „Molinukų“, „Ţiedynėlio“
įstaigų paroda „Skrenda mano aitvarėlis“
grupės
Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninis- „Šiaudinukų“ grupė
kūrybinis projektas „Aš ir šokis“

D.Ginkienė, R. Nikolajeva, mokytojos
E. Liutinskienė, A. Rumšienė, D. Ginkienė,
R. Nikolajeva, V. Gedminienė, mokytojos
A. Rumšienė
V. Bumblauskienė, A. Liutkienė, mokytojos
E. Jocienė, D.Ginkienė, R. Nikolajeva,
mokytojos
R. Budinavičienė, V. Puţaitė, V. Nausėdienė

3-31 d.
3-31 d.

3-31 d.
3-31 d.

3-31 d.

3-31 d.

Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų meniniskūrybinis projektas „Linksmasis švyturiukas“
Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendros dainosšokio projektas „Vaikystės pasaka“ skirtas vaikų gynimo
dienai
Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinis
projektas „Iš vaiko širdelės skamba šeimai dainelė“
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigų muzikinis projektas „Eko muzika 2021“ skirtas
pasaulinei aplinkos apsaugos dienai paminėti
Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas
„Sveikata visus metus“. Tema „Jeigu kiekvienas šluotų ties
savo durimis, tai visa gatvė būtų švari“
Respublikinis sveikos gyvensenos projektas „Sportuoju ir
skaičiuoju“. Tema :“Sportuoju ir gerus darbus fiksuoju“

„Spinduliukų“ grupės
ansamblis
„Šiaudinukų“, „Drevinukų“
grupės

R. Budinavičienė

„Spinduliukų“ grupė

R. Budinavičienė

„Spinduliukų“, „Aitvariukų“
grupės

R. Budinavičienė

Įstaigos ugdytiniai

O. Brazauskaitė, V.Puţaitė, K. Bogušaitė

R. Budinavičienė

„Šiaudinukų“, „Drevinukų“ D.Graţelienė
grupės,
D.Graţelienė
neformaliojo
švietimo
(kūno kultūros)
mokytoja
„Aitvariukų“, „Spinduliukų“, D.Graţelienė
„Drevinukų“, „Šiaudinukų“
grupės, D. Graţelienė
Ikimokyklinio
ir D.Graţelienė
priešmokyklinio
ugdymo
grupės

3-31 d.

Respublikinis projektas „Futboliukas“ – „Futboliukas išlydi
draugus į vasarą“

3-31 d.

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigų projektas
„Patyriminio ugdymo galimybės
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų fizinėje
veikloje“ geguţės mėnesio iššūkis „Šliauţimas, lipimas,
pralindimas ir fiksavimas“
Respublikinis projektas „Sveikatiada“ geguţės mėn. iššūkis Ikimokyklinio
ir D.Graţelienė
„Sveikatiados olimpinės ţaidynės“
priešmokyklinio
ugdymo
grupės
Geguţės mėn. STEAM - eksperimentinė tiriamoji veikla Įstaigos
pedagogai
ir Įstaigos pedagogai
lauke „Kas ten krebţda po lapu“
ugdytiniai

3-31 d.

3-31 d.

PEDAGOGINĖS VEIKLOS STEBĖSENA
DATA
TEMA
3-31 d.
Ikimokyklinių grupių paţangos ir pasiekimų vertinimas ir pateikimas tėveliams

ATSAKINGAS
Renata Vasiliauskienė, direktorė,

15-31 d.

Priešmokyklinių grupių paţangos ir pasiekimų vertinimas, rekomendacijos mokyklai.

Direktorė

Ilona Gaidienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Renata Vasiliauskienė, direktorė,
Ilona Gaidienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Renata Vasiliauskienė

