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KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „ČIAUŠKUTIS“ VEIKLOS PLANAS 

2022m. kovas 

 

Data Veiklos/renginio 

pavadinimas 

Atsakingas  Dalyvauja 

2021-9/2022-06 Projektas 

„Futboliukas“ 

R.Petraitytė 

U.Mockuvienė 

K.Baršauskaitė 

A.Gudţiūnienė 

„Ţiniukai“ 

„Zuikučiai“ 

2021-9/2022-06 Projektas „Muzika ir 

spalvos“ 

L,Nikulina 

S.Liepaitė. 

Lopšelio grupės 

„Cypliukai“, 

„Ţvirbliukai“ 

2021-9/2022-06 Etwining projektas „Just 

play“ 

A.Ambrezevičienė 

R.Petraitytė 

L.Bartkevičienė 

Ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių 

vaikai 

2022-03-01 Šventė „Ţiema, ţiema 

bėk iš kiemo“ 

A.Gudţiūnienė 

D.Keturakienė 

A.Ambrazevičienė 

Ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių 

vaikai 

2022-03-04 Pramoga „Kaziuko 

mugė“ 

A.Gudţiūnienė Ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių 

vaikai 

2022-03-10 Kovo 11-osios 

minėjimas 

V.Menčinskaitė - 

Celiarichienė 

Ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių 

vaikai 

2022-03-21/2022-04-01 STEAM projektas „Aš 

ţemės vaikas: tyrinėju, 

atrandu“ 

A.Gudţiūnienė 

I.Lapajūtė -  Vadeikienė 

Ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių 

vaikai 

2022-03-21/2022-04-01 STEAM paroda 

„Gelmių spalvos iš 

antrinių ţaliavų 

A.Gudţiūnienė 

I.Lapajūtė -  Vadeikienė 

Ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių 

vaikai 

2022-03-21/2022-04-01 STEAM 

laboratorija“maţieji 

mokslininkai tyrinėja 

Ţemę“ 

A.Gudţiūnienė 

I.Lapajūtė -  Vadeikienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos ir 

vaikai 

2022-03-22 Pasaulinė vandens 

diena. STEAM 

eksperimentai su 

vandeniu. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

Ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių 

vaikai 

2022-03-22 Švaros diena grupėse Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

Ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių 

vaikai 

2022-03-25 Sferinis kinas „Ţemės, 

saulės ir Mėnulio 

A.Gudţiūnienė 

I.Lapajūtė -  Vadeikienė 

Ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių 



nuotykiai!“ vaikai 

2022-03-28 STEAM “Mano 
ţalioji palangė” 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

Ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių 

vaikai 

2022-03-30 STEAM edukacija 
“Daiga padaiga” 

A.Gudţiūnienė 

I.Lapajūtė -  
Vadeikienė 

Ugdymo grupių: 
„Drugeliai” 
„Čiauškučiai” 
„Pabiručiai” 
„Zuikučiai” 
„Pelėdţiukai” 
„Ţiniukai” 
grupių vaikai 

2022-03-31 STEAM Eko madų 
šou “Aš kūrėjas” 

A.Gudţiūnienė 

I.Lapajūtė -  
Vadeikienė 

Ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių 

grupių vaikai 

2022-03 Individualios 
konsultacijos vaikų 
meninio ugdymo 
klausimais (pagal 
poreikį, iš anksto 
susitarus) 

Meninio ugdymo  
mokytojos  
A. Ambrazevičienė,  
R. Petraitytė 

Vaikų tėvai 

(globėjai) 

2022-03 Pedagoginio proceso 

prieţiūra. 

Pasiruošimas 

naujiems mokslo 

metams. Grupės 

erdvių pritaikymas  ir 

veiksmingumas 

teikiant kokybišką 

ugdymą pagal vaiko 

poreikius. 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

 

Grupių auklėtojos 

Pastaba: numatytų renginių laikas gali keistis. Esant poreikiui gali būti sušauktas nenumatytas mokytojų 

pasitarimas 
 

 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Duobienė 

 


