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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  

2022.12.01/

30 

9.00-11.00 Mindfulness užsiėmimai ir 

sąmoningo dėmesingumo 

ugdymas. 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

psichologė A. 

Lingertaitienė 

Visos grupės Grupėse, 

sensoriniame 

kabinete 

12.06/13/20  13.15 val. Mokytojų pasitarimas:  

1.Vaikų pasiekimų vertinimas 

ir analizė. Informacijos 

pateikimas tėvams ir 

globėjams. 

2.Aptarimas gruodžio mėnesio 

organizuojamų renginių ir 

išvykų. 

4. Aptarimas grupių susitikimo 

su Kalėdų Seneliu darželyje.  

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-

12.01/31 d 

 Vykdoma mokytojų A. 

Galvydytės ir I. Slavinskienės 

atestacijos programa.  

Vykdomas praktinės veiklos 

vertinimas.  

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojos A. 

Galvydytė, I. 

Slavinskienė 

Grupių ir 

įstaigos erdvėse. 



2022.12.05d 17.00 val Eglutės įžiebimo šventė 

„Vyturėlyje“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytojos 

(muzikos) S. 

Naujokaitienė,  

(laisvo judesio) I. 

Pavlovskienė, dailės 

mokytoja V. 

Bekešienė 

„Pelėdos“ klasės 

ugdytiniai ir 

bendruomenė 

 

 Tiesioginė 

transliacija per 

Facebook 

paskyrą. 

2022.12. 09 

d 

9.15-11.30 

val 

Dalyvavimas Respublikinio 

ikimokyklinių įstagų projekto 

„Futboliukas“ organizuojamoje 

festivalyje „Futboliuko 

Kalėdos 2022“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos S 

Bliūdžiuvienė, R. 

Kurakinienė, sporta 

mokytoja I. 

Pavlovskienė. 

„Viščiukų“ 

grupės 

ugdytiniai 

Kauno futbolo 

maniežas 

2022.12.14 

d. 

9.00-12.00 

val 

Organizuojama pažintinė 

išvyka „Pažink Kalėdinį 

Kauną!“  

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

A. Galvydytė, 

mokytoja V. 

Budrikaitė 

„Pelėdos klasės“ 

ugdytiniai 

Aplankyta 

Kauno eglutė, 

Kauno pilis, 

senamiestis, 

Kauno 

arkikatedra 

bazilika. 

2022.12.15 

d.  

 Dalyvavimas Respublikinėje 

ikimokyklinio ugdymo kūno 

kultūros pedagogų asociacijos 

organizuojamoje  teorinėje – 

praktinėje konferencijoje 

„Motyvuotas ugdytojas 

aktyvus ugdytinis“ 

Atvira veikla „Joga porose“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, sporto 

mokytoja I. 

Pavlovskienė 

Sporto mokytoja 

I. Pavlovskienė 

 Lietuvos sporto 

universitetas 

2022.12.15 

d 

14.00-17.00 

val 

Išvyka į Kauno Valstybinį 

Lėlių teatrą 

spektaklis „Kalėdinės Angelų 

paslaptys“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos S. 

Bliūdžiuvienė, R. 

Kurakinienė, A. 

Galvydytė, B. 

Rimkienė 

„Pelėdos“ 

klasės, 

„Viščiukų“ ir 

„Meškučių“ 

grupės 

ugdytiniai,  

Kauno 

Valstybinis 

Lėlių teatras 

2022.12.16 

d 

9.00-18.00 

val. 

Susitikimas su Kalėdų Seneliu Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytojos, 

grupių mokytojos.  

Grupių 

pedagogai ir 

bendruomenė 

Įstaigos 

pramogų salėje 

2022.12. 

07/21 d.  

10.00 val. Plaukimo užsiėmimai Kauno 

plaukimo mokyklos „Vilija“ 

baseine 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, meninio 

ugdymo mokytoja 

„Pelėdos“ klasės 

ugdytiniai 

Kauno 

plaukimo 

mokykla 

„Vilija“ 



(plaukimo trenerė) 

A. Jurevičienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

A. Galvydytė 

 

 

STEBIMOS VEIKLOS. PAGALBA MOKYTOJAMS 

1. Nekontaktines 

val. 
 

Konsultacijos mokytojams, pagalbos vaikui specialistams,  

elektroninio dienyno tvarkymo, kitų dokumentų rengimo 

klausimais 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai, 

2. 12.01/31 d. d. Savaitės veiklos planavimo, vaikų pasiekimų vertinimo 

fiksavimas, ilgalaikio (metinio) planavimo priežiūra 

elektroniniame dienyne 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai, 

3. 12.01/31 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, 

 

Sausio mėn. darbo grafikus, prašymus už vaikų išlaikymą, maitinimą pateikti iki 2022 12 21 

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/

