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MĖNESIO 

DIENA 

VALANDA VEIKLOS 

PAVADINIMAS 

ATSAKINGAS 

ASMUO 

DALYVAUJA VIETA 

2022-2023 

m.  

Ketvirtadienis

13.00 val. 

Socialinių emocinių įgūdžių 

programos „Zipio draugai“  

įgyvendinimas.  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

A. Galvydytė 

„Pelėdos“ klasės 

ugdytiniai  

Grupės 

patalpose 

2022-2023 

m.  

9.10/10.00 

val. 

Socialinių emocinių įgūdžių 

programos „Kimochi“ 

įgyvendinimas.  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ikimokyklinio  

ugdymo mokytojos 

„Ančiukų“, 

„Žvirbliukų“, 

„Voveriukų“, 

„Meškučių“, 

„Viščiukų“, 

„Kiškučių“, 

„Stirniukų“ gr. 

ir „Vieversio“ 

klasės ugdytiniai  

Grupėse  

2022.11.03/

30 

9.00-11.00 Mindfulness užsiėmimai ir 

sąmoningo dėmesingumo 

ugdymas. 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

psichologė A. 

Lingertaitienė 

Visos grupės Grupėse, 

sensoriniame 

kabinete 

11.08/15/29  13.15 val. Mokytojų pasitarimas:  

1.Vaikų pasiekimų vertinimas 

ir analizė. Informacijos 

pateikimas tėvams ir 

globėjams. 

2.Aptarimas lapkričio ir 

gruodžio mėnesio 

organizuojamų renginių ir 

išvykų. 

3.Aptarimas Adventinio 

laikotarpio renginių.  

4. Aptarimas grupių susitikimo 

su Kalėdų Seneliu darželyje.  

5. Mokytojų komandos 

rinkimas išvykai į Estijos 

respublikos darželį „Kohila 

Lasteaed Sipsik 

6. Einamieji klausimai. 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai, 

pagalbos vaikui 

specialistai, 

mokytojų 

padėjėjos 

Metodinis kab. 

2022.10.01-

12.31 d  

 Dalyvavimas Respublikiniame 

projekte „Žaidimai moko“ 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos: D. 

Lukošenkinienė, A. 

Palkienė  

„Voveriukų“ gr. 

ugdytiniai 

 



2022.11.03-

11.30 d. 

 Dalyvavimas Respublikiniame 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

ankstyvojo amžiaus vaikų 

projekte „Katu katu katutes“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytoja 

(muzikos) S. 

Naujokaitienė, 

mokytojos V. 

Beinoravičienė, V. 

Budrikaitė 

„Vieversio“ 

klasės ugdytiniai 

 

  

2022.11.03  Dalyvavimas Respublikiniame 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų projekte 

„Moliūgų fiesta“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos S 

Bliūdžiuvienė, R. 

Kurakinienė 

„Viščiukų“ 

grupės 

ugdytiniai 

Organizuoja 

Klaipėdos 

lopšelis darželis 

„Volungėlė“ 

2022.11.04/

30 

 Dalyvavimas Respublikiniame 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

STEAM kūrybiniame projekte 

„Skleiskime žibinto švieselę“ 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos I. 

Slavinskienė, Z. 

Baratinskienė 

„Kiškučių“ ir 

„Ančiukų“ 

grupės 

ugdytiniai 

Organizuoja 

Kauno lopšelis 

darželis 

„Atžalėlė“ 

2022.11.04/

30 

 Dalyvavimas Respublikiniame 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybiniame projekte „Vaisių 

ar daržovių mandala lėkštėje“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos I. 

Slavinskienė, Z. 

Baratinskienė 

„Kiškučių“ ir 

„Ančiukų“ 

grupės 

ugdytiniai 

Organizuoja 

Panevėžio raj. 

Smilgių 

gimnazijos 

ikimokyklinis 

skyrius.  

2022.11.05-

12.15 d.  

 Dalyvavimas Respublikiniame 

ikimokyklinių įstaigų 

instrumentinės muzikos 

festivalyje – konkurse 

„Pagrokim 2022“  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytoja 

(muzika)S. 

Naujokaitienė,  

 

„Pelėdos“ klasės 

ugdytiniai 

Kauno vaikų ir 

moksleivių 

laisvalaikio 

rūmai 

2022.11.07  15.00-18.00 

val. 

Labdaros ir paramos renginys 

„Pyragų diena“ 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

psichologė A. 

Lingertaitienė, 

meninio ugdymo 

mokytoja (dailė) V. 

Bekešienė 

Įstaigos 

bendruomenė 

Įstaigos 

pramogų salėje 

2022.11.08 9.00-11.00 Dalyvavimas fizinį aktyvumą 

skatinančioje akcijoje 

„Sportuojantis koridorius“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytoja 

(laisvo judesio) I. 

Pavlovskienė  

 

Visos grupės Įstaigos 

koridoriuoje 

2022.11.10 9.00-11.00 Dalyvavimas respublikiniame 

projekte „Futboliukas“ 

Direktorė, 

direktorės 

Visos grupės Įstaigos sporto 

salėje, lauko 



pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytoja 

(laisvo judesio) I. 

Pavlovskienė  

 

futbolo aikštyne 

2022.11.15  10.30 val. Svečiuose teatras 

„Smagumėlis“ su 

spektakliu „ 

Beždžionėlės Lulu 

nuotykiai“ 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

Visos grupės Pramogų salėje 

2022.11.16  9.00/14.00 Minima Tarptautinė 

Tolerancijos diena 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

psichologė A. 

Lingertaitienė 

Įstaigos 

bendruomenė 

Grupėse, 

sensoriniame ir 

metodiniame 

kabinetuose. 

2022.11.16 10.00 val. Edukacinė ekskursija į Kauno 

Dariaus ir Girėno stadioną. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytoja 

(laisvas judesys) I. 

Pavlovskienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja: 

A. Galvydytė. 

„Pelėdų“ klasės 

ugdytiniai 

Kauno Dariaus 

Girėno 

stadionas 

2022.11.16 17.00 val Tėvelių ir mokytojų 

susitikimas „Tolerancijos 

Žibintai“  

Direktorės 

pavaduotojas 

ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

A. Galvydytė, 

mokytoja V. 

Budrikaitė 

„Pelėdos“ klasės 

tėveliai ir 

mokytojos 

„Pelėdų“klasėje 

2022.11.23 13.30 val.  Dalinimasis gerąja patirtimi 

Kauno miesto ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinio būrelio 

organizuojamame metodiniame 

renginyje „Vaikų ugdymosi 

patirtys“ 

Direktorė. 

Pranešimą rengė 

mokytoja R. 

Rugevičienė 

„Žvirbliukų“ 

grupės 

ugdytiniai 

Kauno švietimo 

inovacijų centre 

2022.11.28  18. 00 val.  Mažo vaiko mokyklėlės 

„Vyturėlis“ bendruomenės 

vakaronė „Balta Advento 

drobulė“ 

Direktorė, mokytoja 

R. Rugevičienė 

„Vyturėlio“ 

dirbančiųjų 

bendruomenė 

Įstaigos 

pramogų salėje 

2022.11.29 13.15 val. Organizuojamos meduolių 

dekoravimo dirbtuvėlės, 

Įstaigos erdvių puošimas.  

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

dirbančiųjų 

bendruomenė 

„Vyturėlio“ 

dirbančiųjų 

bendruomenė 

Įstaigos 

metodiniame 

kabinete 

2022.11. 

09/23 d.  

10.00 val. Plaukimo užsiėmimai Kauno 

plaukimo mokyklos „Vilija“ 

baseine 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytoja 

(plaukimo trenerė) 

A. Jurevičienė, 

„Pelėdos“ klasės 

ugdytiniai 

Kauno 

plaukimo 

mokykla 

„Vilija“ 



priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

A. Galvydytė 

2022.11.30   Edukacija su afro būgų 

virtuozu Gediminu Mačiulskiu 

Kauno kultūros centre 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytoja 

(muzikos) S. 

Naujokaitienė 

„Pelėdos“ klasės 

ugdytiniai  

Kauno kultūros 

centras 

2022.11.30/

12.01/02 

14.00-18.00 Grupių bendruomenės 

vakaronės „Balta Advento 

drobulė“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytoja 

(muzikos) S. 

Naujokaitienė 

Grupių 

ugdytiniai ir 

bendruomenė 

Įstaigos 

pramogų salėje 

ir grupėse 

 

 

STEBIMOS VEIKLOS. PAGALBA MOKYTOJAMS 

1. Nekontaktines 

val. 
 

Konsultacijos mokytojams, pagalbos vaikui specialistams,  

elektroninio dienyno tvarkymo, kitų dokumentų rengimo 

klausimais 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai, 

2. 11.01/30 d. d. Savaitės veiklos planavimo, vaikų pasiekimų vertinimo 

fiksavimas, ilgalaikio (metinio) planavimo priežiūra 

elektroniniame dienyne 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai, 

3. 11.01/30 d. d. Veiklų stebėjimas grupėse, organizuojamų ugdomųjų 

veiklų stebėjimas lauke, analizavimas. 

Vaikų pasiekimų rezultatų susiejimas su tolesniu ugdymu 

ir ugdymusi. Pažangos stebėjimas, refleksija.  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai, 

 

Gruodžio mėn. darbo grafikus, prašymus už vaikų išlaikymą, maitinimą pateikti iki 2022 11 25 

direktorės pavaduotojai ugdymui  

    

          Pastaba:  Dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių mėnesio veiklos planas gali būti papildomas, 

koreguojamas. Atsiradus mėnesio plano pasikeitimams pridedamas „Mėnesio plano papildymas“.  

           Planas paskelbtas http://vytureliskaunas.lt/  įstaigos tinklalapyje. 

 

                Parengė: direktorės pavaduotoja  ugdymui                                      Jurgita Naudžiuvienė             

https://www.kaunopasaka.lt/

