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MĖNESIO 

DIENA 

VALANDA VEIKLOS 

PAVADINIMAS 

ATSAKINGAS 

ASMUO 

DALYVAUJA VIETA 

2022-2023 m.  Ketvirtadienis13

.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  

10.03 - 04 d.  9.00 – 11.00 

val.  

Veiklos skirtos pasaulinei 

muzikos dienai paminėti 

muzikinis rytmetis 

„Afrikos tautų muzika“   

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytoja 

(muzika) S. 

Naujokaitienė 

Visos grupės Pramogų salė 

2022.10.01-

12.31 d  

 Dalyvavimas 

Respublikiniame projekte 

„Žaidimai moko“ 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos: 

D.Lukošenkinienė, 

A. Palkienė  

„Voveriukų“ gr. 

ugdytiniai 

 

10.01/30 d.   9.00/12.00 val. Kauno kolegijos ir VDU, 

ikimokyklinio ugdymo 

fakulteto II/III kurso 

studenčių praktika.  

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos. 

„Žvirbliukų“, 

„Ančiukų“, 

„Stirniukų“ gr. 

„Pelėdos“ ir 

„Vieversio“ 

klasėse  

10.01-14 d.  Dalyvavimas 

Respublikiniame 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų meniniame projekte 

„Muzikinės išdaigos rudens 

kraitelėje".  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytoja 

(muzika)S. 

Naujokaitienė, 

mokytojos A. 

Galvydytė, V. 

Budrikaitė 

„Pelėdos“ klasės 

ugdytiniai 

 

10.04/18/25  13.15 val.  Mokytojų pasitarimas:  

1. Dėl kūrybinių projektų 

įgyvendinimo.  

2. Dėl ugdymo proceso 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai, 

pagalbos vaikui 

specialistai, 

mokytojų 

Metodinis kab. 



planavimo (trumpalaikio 

plano struktūros aptarimas, 

algoritmų pateikimas)  

3. Grupės erdvių 

pritaikymas ir 

veiksmingumas teikiant 

kokybišką ugdymą pagal 

vaiko poreikius. 

4. Vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

sistemos aptarimas 

supažindinimas su parengta 

tvarka, bei algoritmu.  

5.Diskusija dėl ugdomojo 

proceso organizavimo 

grupėse ir lauke. 

 6. „Gerosios darbo 

patirties sklaida dirbant su 

E- dienynu „Mūsų 

darželis“.  

7. Aptarimas lapkričio 

mėnesį organizuojamų 

renginiu, išvykų. 

8. Einamieji klausimai 

padėjėjos 

10.03 d. 13.00 val. Mokytojų dienos 

minėjimas 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai, 

pagalbos vaikui 

specialistai, 

mokytojų 

padėjėjos 

Metodinis kab. 

2022.09.23 – 

10.21 d 

 Dalyvavimas 

Respublikiniame 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių ir 

muzikinių darbų projekte 

„Vaikai spalvų draugai 

2022“  

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytoja 

(muzika)S. 

Naujokaitienė, 

mokytojos S. 

Bliūdžiuvienė, R. 

Kurakinienė 

„Viščiukų“ 

grupės 

ugdytiniai ir 

mokytojos 

 

10.03/31d.  9.00-11.00 val. Ilgalaikis projektas 

„Rudenėlis 

svečiuose“ 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

Įstaigos 

bendruomenė 

Grupėse, ir 

įstaigos lauko 

erdvės 

10.10/12 d. 9.00/14.00 Minima „Pasaulinė 

psichikos sveikatos 

diena“ 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

psichologė A. 

Lingertaitienė 

Įstaigos 

bendruomenė 

Grupėse, 

sensoriniame ir 

metodiniame 

kabinetuose. 

10.14 d.  10.00 val. Tarpinstitucinis projektas 

„Muzikuojantis ruduo-

2022“  „Pelėdos“ klasės 

ugdytinių išvyka į Kauno 

lopšelį/ darželį „Kregždutė“ 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytoja 

(muzikos) S. 

naujokaitienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos: 

A. Galvydytė, V. 

Budrikaitė 

„Pelėdų“ klasės 

ugdytiniai 

Kauno 

lopšelis/darželis 

“Kregždutė“ 



10.19 d. 9.00 val. Edukacinė programa 

„Afrikinės sraigės“ 

Direktorės 

pavaduotojas 

ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

A. Galvydytė 

Visų grupių 

ugdytiniai 

Įstaigos 

pramogų salėje 

10.20 d. 10.00 val.  Bravo teatro spektaklis 

„Linksmos pasakos iš 

kišenės“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui.  

 Visų grupių 

ugdytiniai 

Įstaigos 

pramogų salėje 

10.17/31d.   Vaikų ir tėvelių kūrybinių 

darbelių paroda „Moliūgėlį  

išraižiau“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytoja 

(dailės) V. 

Bekešienė 

Mokytojos, 

ugdytiniai ir jų 

tėveliai 

Įstaigos lauko 

erdvėse 

10.10/19 d.   Dalyvavimas STEAM 

projekto virtualioje 

kūrybinių darbų parodoje 

„Puokštė Dėdei 

Rudenėliui“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos R. 

Kurakinienė, S. 

Bliūdžiuvienė 

„Viščiukų“ 

grupės 

ugdytiniai ir 

mokytojos 

Šilutės lopšelis/ 

darželis 

„Gintarėlis“ 

 10.05/26 d. 9.20 - 11.20 

val.  

Plaukimo užsiėmimai 

Kauno plaukimo mokyklos 

„Vilija“ baseine 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytoja 

(plaukimo trenerė) 

A. Jurevičienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

A. Galvydytė 

„Pelėdos“ klasės 

ugdytiniai 

Kauno 

plaukimo 

mokykla 

„Vilija“ 

10.24 d.  10.00 val.  Edukacinė pažintinė išvyka 

į Kauno Ąžuolyno parką 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos: 

A.Galvydytė, V. 

Budrikaitė  

„Pelėdos“ klasės 

ugdytiniai  

Kauno 

Ąžuolyno 

parkas 

10.27 d.  9.00 - 11.00 

val. 

Šmėklynių rytmečio pasaka 

„Kaip Kakė Makė ieškojo 

tamsos“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytojos  

I. Pavlovskienė, S. 

Naujokaitienė, V. 

Bekešienė, 

mokytojos R. 

Rugevičienė, A. 

Palkienė,  D. 

Lukošenkinienė  

Įstaigos 

ugdytiniai ir 

bendruomenė 

Įstaigos 

pramogų salėje 

 

 



STEBIMOS VEIKLOS. PAGALBA MOKYTOJAMS 

1. Nekontaktines 

val. 
 

Konsultacijos mokytojams, pagalbos vaikui specialistams,  

elektroninio dienyno tvarkymo, kitų dokumentų rengimo 

klausimais 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai, 

2. 10.01/31 d. d. Savaitės veiklos planavimo, vaikų pasiekimų vertinimo 

fiksavimas, ilgalaikio (metinio) planavimo priežiūra 

elektroniniame dienyne 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai, 

3. 10.01/31 d. d. Veiklų stebėjimas grupėse, organizuojamų ugdomųjų 

veiklų stebėjimas lauke, analizavimas. 

Vaikų pasiekimų rezultatų susiejimas su tolesniu ugdymu 

ir ugdymusi. Pažanga stebėjimas, refleksija.  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai, 

 

Lapkričio  mėn. darbo grafikus, prašymus už vaikų išlaikymą, maitinimą pateikti iki 2022 10 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/

