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PROJEKTAI/AKCIJOS RENGINIAI 

IŠVYKOS 

 
PARODOS  

SAUSIS  

Tęstinis projektas „Būsiu 

pirmokas“. 

Popietė „ Dovana miško gyventojams“.   Paroda „Laukiame žiemos “ – 

grupių mokytojai. 

VASARIS  

Aplinkosauginis  projektas PGM  

„Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą 

vasarėlę“. 

Vasario 16 paminėjimas “Mes Lietuvos 

vaikai“ dalyvaujant Rožyno 

progimnazijos mokiniams. J.Pociuvienė 

Blynų diena – Užgavėnės – grupių 

mokytojai 

 

Dalyvavimas edukacinėse 

programose  Panevėžio Moksleivių 

namuose, Kraštotyros muziejuje.  

Paroda „Aš gyvenu Lietuvoje“ 

– grupių mokytojai.  

KOVAS  

 Akcija– eksperimentas „Mano 

augalėlio  kelias: nuo darželio 

palangės iki mano namų daržo“ 

– grupių mokytojai (kovas-

balandis). 

Šeimų „Kaziuko turgelis“- V.Puišytė     

 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

paminėjimas – I.Greviškienė   

 

Žemės Dienos renginiai  - 

A.Skvarnavičiūtė  

Paukščių sutikimo renginys  

„Paukščių kelias“- Krekenavos 

girininkija  - A.Charlapavičienė .  

 

Paroda „Inkilas sparnuočiui“ 

– A.Laurinonienė . 

 

Paroda darželyje, Smėlynės 

bibliotekoje  ir Rožyno 

progimnazijoje  „Mano laiškas 

Lietuvai “ – A.Navakaitė  

BALANDIS 

Projektas  - „Mažos rankos – 

dideli darbai“- A.Visockienė, 

V.Railaitė  

Aplinkosauginis  projektas PGM  

„Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą 

vasarėlę“.  

Tarptautinis projektas „Sodinkime 

Žemei“ – A.Navakaitė   

Tęstinis projektas  „Muzikos 

taku“.- A.Karaliūnienė  

Velykos „Velykų linksmybės “  – 

S.Čiarbienė 

 

 

 

 

 

  

 

Ekskursijų ciklas „Pažintis su 

profesijomis“ – gaisrinė, pirmosios 

medicinos pagalbos tarnyba, kelių 

policija ir kt. – vyr. grupių 

mokytojai 

Išvyka į Naujamiesčio lopšelį-

darželį „Bitutė“ – A.Visockienė  

Paroda „Velykų kraitelė“.- 

J.Katinienė  

 

 

 

Paroda „Mažos rankos – dideli 

darbai“ – V.Railaitė  

GEGUŽĖ 

Aplinkosauginis projektas  

„Auginame darželio sodą kartu“. 

-E.Jaudzemaitė  

Sportuojame kartu mama, tėtis, aš ir tu-  

L.Kryževičienė  

Akcija kartu su tėvais ir 

mikrorajono bendruomene -  

“Žaliojo takelio“ įrengimas 

Paroda Močiutės skrybėlė  – 

S.Čiarbienė   

 



Aplinkosauginis  projektas 

„Auginkime kartu”- J.Pociuvienė 

Akcija– eksperimentas „Mano 

augalėlio  kelias: nuo darželio 

palangės iki mano namų daržo“ – 

grupių mokytojai. – grupių 

mokytojai . 

Šeimų  popietės – „Kaip gera kartu “ – 

grupių mokytojai .  

darželio  skirtą aromatinių, 

vijoklinių  augalų auginimui.- 

grupių mokytojai  

BIRŽELIS 

Tęstinis projektas „Noriu būti 

sveikas“. 

Vaikystės diena „Bėga vaikystė 

linksma“. A.Karaliūnienė J.Katinienė   

Judrioji savaitė   „Aš greitas, nes 

sveikas“ (estafetės, varžybos dviračiai, 

paspirtukai ir kt.)- L.Kryževičienė  

 
 

Ekskursijų ciklas ”Pažinkime 

gimtąjį kraštą“ –lankytinos 

vietos  Panevėžio apskrityje. – 

dirbantys mokytojai  

Knygos kelias. Knygnešiai - 

ekskursija į Ustronę.- 

I.Greviškienė   

Paroda „Vaikystės pieva“. – 

A.Laurinonienė  

 

LIEPA  

Tęstinis projektas „Noriu būti 

sveikas“. 

Dienos stovykla visam darželiui -   

„Diena po darželio ąžuolu“. Dirbantys 

mokytojai  

Teminės išvykos  „Kaip gyvena 

mūsų kaimas“ – ūkininkų 

sodybos, ūkiai ir kt. – grupių 

mokytojai   - dirbantys 

mokytojai. 

Paroda „Mindaugo karūna“  – 

dirbantys mokytojai   

RUGPJŪTIS  

Tęstinis projektas „Noriu būti 

sveikas“. 

Sveikatingumo diena „Saulės, oro  ir 

vandens fiesta“ – dirbantys mokytojai 

Žaidimai sveikatingumo take  

PGM „Pažaiskime  kartu“   

ugdytiniams ir jų šeimos nariams 

– dirbantys mokytojai.    

Paroda „Balionų šokis“  - 

dirbantys mokytojai 

RUGSĖJIS  

Tęstinis projektas „Būsiu 

pirmokas“. 

Šventinis  rytmetis „Vėl sulaukėme 

rugsėjo“ – A.Karaliūnienė .  

Akcija  PGM   „Rudens kraitelė 2020“ . 

Edukacinės programos VŠI 

sveikatos centre.  

 

Paroda „Rudens dovanos“  - 

I.Greviškienė  

SPALIS  

Projektas „Mūsų darželio 

jubiliejus“. 

Darželio jubiliejaus renginiai: 

Sporto šventė „Sportuojame kartu: 

mama, tėtis, aš ir tu 2020“. 

Kūrybinės šeimų dirbtuvėlės „Puošiame  

savo darželį jubiliejui“. 

 

Rudens pramoga „Rudenėlio 

dovanos“  išvyka į Pašilių 

stumbryną. – J.Pociuvienė  

 

Knygos „Mano receptai“ 

pristatymas. – A.Navakaitė  

„Jubiliejaus tortas“-  šeimų 

kūrybinių darbų paroda – 

E.Jaudzemaitė   



LAPKRITIS  

Aplinkosauginis  projektas PGM  

„Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą 

vasarėlę“. 

Saugaus eismo diena „Saugaus eismo 

abėcėlė“. Susitikimas su Amsiu. 

V.Dunkevičienė  

Šeimų  popietės – „Kaip gera kartu“. 

Sveiki, miškų gyventojai – 

išvyka  į Krekenavos girininkiją- 

I.Greviškienė .  

Paroda   „Mes keliaujam oru, 

vandeniu, žeme...“ .- 

A.Charlapavičienė   

GRUODIS  

Tęstinis projektas „Noriu būti 

sveikas“. 

Pažintinės aktyvumo dienos  

„Degustuokime kartu“. 

Žibintų vakaras „Švieski, dek maža 

ugnele“. A.Skvarnavičiūtė  

Šv. Kalėdos „Kalėdų senelis atėjo pas 

mus“- grupių mokytojai 
 

 Paroda „Snaigių šokis“- 

V.Puišytė  

 
 
 


