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KOVAS  

Metodinis pasitarimas- 

Ugdymo turinio 

skaitmenizavimo ir jo 

pritaikymo  darželio 

specifikai klausimai -  03- 24– 

E.Jaudzemaitė  

 

Projektas „Aš, mama, tėtis ir 

draugai rūšiuojame visi kartu 

gerai“.  

„Vaikų ir tėvų dirbtuvės“ -  

įrenginių tyrinėjimui  iš buitinių 

atliekų konstravimas- E.Bedulė, 

R.Kulakauskienė (kovas-balandis)  

 

Akcija– eksperimentas „Mano 

augalėlio kelias: nuo darželio 

palangės iki mano namų 

daržo“. 

Įsirengti  augalų daigintuves 

grupėse. – grupių mokytojai    

 

„Kaziuko mugės šurmulys“ 

 Visos grupės – 03-04-  

V.Railaitė, A.Karaliūnienė   

 

 

Paukščių sugrįžimo šventė  

„Paukščių sutiktuvės“.-

S.Čiarbienė  

 

Paroda „Kurkime 

paukščiams namus (šeimų 

erdviniai inkilų modeliai, 

natūralūs inkilai). 

E.Chodakauskienė  

 

„Mes mylime Žemę“ -

Kūrybiniai grupių darbai –

A.Charlapavičienė –Laiptų 

galerija. 

BALANDIS  

Metodinis pasitarimas - 

Meninės raiškos  būdai ir 

galimybės, ugdymo turinio 

įvairovė  darželyje – 04- 14 d. 

– V.Puišytė,   

E. Jaudzemaitė  

 

Tęstinis projektas „Muzikos taku“- 

“Instrumentų dienos”.-

A.Karaliūnienė  

 

Tęstinis aplinkosauginis projektas 

„Auginame sodą kartu“-  

Atnaujinti   “Žaliąjį  takelį“  skirtą 

aromatiniams, vijokliniams 

augalams,  pastatant ,,Jurtą iš 

vytelių“ (vijoklinių pupelių, ar kv. 

žirnelių).- J.Pociuvienė,  

soc.partneriai, tėvai, mokytojai.   

Velykos kitaip-margučių 
medis“ – A.Laurinonienė . 
 
Kūrybinė STEAM savaitė 
„Moksliukų akademija- kuriame, 

konstruojame, tyrinėjame “ – 

J.Aleknavičiūtė, visų grupių 

mokytojai.  

 

“Augu vikrus ir sveikas” 

paspirtukų lenktynės darželyje ir 

mieste – I.Greviškienė  

 

Paroda „Puošiame namus 

Velykoms“(šeimos 

nuotraukos)- J.Pociuvienė  

 

Paroda su socialiniais 

partneriais   „Čiulbėkit 

paukšteliai mylimoj 

šalelėj“- V.Railaitė , 

A.Visockienė  



 

„Daržas mūsų sode “ – mobilių ir 

stacionarių daržo lysvių įrengimas- 

J.Spaičienė, grupių mokytojai 

 

. 
 

 

GEGUŽĖ 

Sėkmės istorijų popietės -  

Pasidalinimas gerąją patirtimi 

su tėvais „Mes keliaujame 

gamtos taku“ – J.Pociuvienė, 

Kartu mes galim- 
J.Aleknavičiūtė   

 

 

Anketa tėvams  „Šeimos ir 

darželio bendrystė  nuotolinio 

ugdymo metu“ – 05-05-13- 

E.Jaudzemaitė  

 

Mokytojų tarybos posėdis  

„Ugdymo turinio įvairovė 

įgyvendinant nuotolinio 

ugdymo iššūkius“  - V.Puišytė  

Vabzdžių namelio įkurtuvės, 

Sodo žydėjimo šventė -

E.Jaudzemaitė, A.Karaliūnienė   

Šeimų popietės lauke pasitinkant 

vasarą – „Kurkim, žaiskim ir 

dainuokim“- A.Skvarnavičiūtė  

 

Popietės grupėse „Mažoji  

laboratorija“ -  stebėjimų 

pristatymų organizavimas 

tėvams ir  bendraamžiams- visos 

grupės. 

 

 

Išleistuvių į mokyklą popietės-

Skruzdėlyčių, Linksmučių, 

Smalsučių grupėse.  

  

 

 

 

Paroda „Mamos portretas“ – 

A.Visockienė, V.Railaitė   

 

 

Konkursas – paroda 
„Pasigaminkime patys 

vabalų viešbutį“. Darželio 

bendruomenė ir socialiniai 

partneriai- J.Aleknavičiūtė  

 


