
Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2021 m. gegužės mėnesio veiklos planas 

 
Eil. 

Nr. 

Data 

 

Laikas Renginiai Atsakingi Dalyvauja Vieta  

Kvalifikacijos tobulinimas ir metodiniai renginiai 

1.  1–31  LSMU organizuojami kalbos korekcijos 

kursai, logoterapeuto spaudui gauti 

LSMU G. Aputytė Nuotoliniu būdu 

2.  5 10.00 Ikimokyklinio ugdymo neformaliojo 

švietimo mokytojų patyriminė-

orientacinė veikla „Pažink Klaipėdą“ 

KPŠKC  

 

D. Vaitkienė Kulių vartų g. 6 

Klaipėda  

3.  5  Seminaras ,,Bendravimo su tėvais 

psichologiniai iššūkiai“  

Pedagogas. lt Z. Povilaitienė „Microsoft Teams“ 

aplinkoje 

4.  11 11.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 

mokyklų-darželių direktorių 

pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio 

tarybos posėdis 

KPŠKC  

 

L. I. Navardauskienė 

 

„Microsoft Teams“ 

aplinkoje 

5.  6, 

13, 

20 

13.00 

14.00 

16.00 

Konferencija ,,Socialinis ir emocinis 

ugdymas atsinaujinančio švietimo 

kontekste“ I-II-III dalys 

Lietuvos socialinio 

emocinio ugdymo 

asociacija 

L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

6.  11 13.00 

 

Seminaras ,,Skaitmeninių metodinių 

ugdymo priemonių kūrimas vaikų 

savarankiškai kūrybinei veiklai“ 

 

Radviliškio raj. 

savivaldybės 

švietimo ir sporto 

paslaugų centras 

L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

7.  11 10.00 Konferencija ,,Mokymo(si) proceso 

modernizavimas: kūrybiškumas, 

integracija ir inovacijos“ 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

švietimo centras 

L. Sireikienė, 

J. Lekstytė 
Nuotoliniu būdu 

8.  11 15.00 Seminaras „Kaip pelnyti suaugusio ir 

vaiko pasitikėjimą“ 

KPŠKC  

 

D. Vizbarienė Nuotoliniu būdu 

9.  13 13.30 Ikimokyklinio meninio ugdymo  

mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas 

KPŠKC  

 

A. Kontrimienė „Zoom“ aplinkoje 



10.  Gegužės 

13, 20, 27 

dienomis 

15.00 8 savaičių streso valdymo mokymai 

„Dėmesingu įsisąmoninimu grįstas 
streso valdymas“ 

KPŠKC,  
KPPT ikimokyklinio 
ugdymo 

psichologinės 
pagalbos skyrius 

A. Mineikienė, 

L. Staržinskienė, 

L. Jakubkienė 

Nuotoliniu būdu 

11.  18 13.00 

 

Seminaras ,,QR kodų panaudojimo 

galimybės vaikų veikloje“ 
 

Radviliškio raj. 

savivaldybės 

švietimo ir sporto 

paslaugų centras 

L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

12.  19 13.00 Apskrito stalo diskusija ,,Ypatingų vaikų 

pažinimas ir specialioji-logopedinė 

pagalba įtraukiojo ugdymo sąlygomis“ 

Klaipėdos 

pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

G. Aputytė Nuotoliniu būdu 

13.  20 13.00 Mokymų ciklas „Lyderystės laboratorija. 

Darbuotojų veiklos vertinimas ir metinis 

pokalbis – kaip ir kam pasiruošti“, 

ketvirtas susitikimas 

KPŠKC  

 

L. I. Navardauskienė 

 

„Zoom“ aplinkoje 

14.  20 13.00 Ikimokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinė valanda „Nuotolinė kava“ apie 

kolegialią patirtį 

KPŠKC  

 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 

„Microsoft Teams“ 

aplinkoje 

15.  25 10.00 Ikimokyklinio ugdymo neformaliojo 

švietimo mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas 

KPŠKC  

 

D. Vaitkienė „Zoom“ aplinkoje 

16.  kovo–

lapkričio 

mėn. 

 Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 

savivaldybių biudžetų lėšomis 
finansuojamas projektas „Inovacijos 

vaikų darželyje“ 

Nacionalinė švietimo 

agentūra 

Z. Povilaitienė, 

L. I. Navardauskienė 

Nuotoliniu būdu 

Ugdytinių saviraiška įstaigoje ir mieste  

17.  1–30  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centro projektas „Sveikata visus metus 

2021“ Gegužės mėn. iššūkis: jeigu 

kiekvienas šluotų ties savo durim, tai 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo 

švietimo centras. 

Partneris – 

Klaipėdos lopšelio-

darželio „Želmenėlis“ 

komanda 

„Pajūrio želmenėliai“ 

Nuotoliniu būdu 



visa gatvė būtų švari (Aš ir aplink mane) 

 

Sveikatos mokymo 

ir ligų prevencijos 

centras 

18.  1–30  Klaipėdos miesto neformaliojo švietimo 

mokytojų projektas „Patyriminio 

ugdymo galimybės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinėje 

veikloje“. Tema – lipimas, lindimas, 

šliaužimas, pusiausvyra  

Klaipėdos miesto 
ikimokyklinio 
ugdymo 
neformaliojo 

švietimo mokytojų 

metodinis būrelis 

D. Vaitkienė, 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus 

grupių ugdytiniai, 
mokytojai 

Nuotoliniu būdu  

19.  1–31  Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Žibuoklėm pražydę šilelio šlaitai“ 

R. Rimkuvienė Priešmokyklinio ugdymo 

„Žiniukų“ grupės 

ugdytiniai, mokytojai  

Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

20.  17–31  Gerumo akcija „Aš gėlytę pasodinsiu ir 

darželį padabinsiu“ 

L. Sireikienė, 

Tėvų taryba, 

mokytojai 

Lopšelio-darželio 

,,Želmenėlis“ 

bendruomenė 

Lopšelis-darželis 

,,Želmenėlis“ 

21.  24–28  Teminė savisaugos įgūdžių ugdymo 

savaitė „Būk saugus ir atsargus“ 

 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Lopšelio-darželio 

,,Želmenėlis“ 

bendruomenė 

Lopšelis-darželis 

,,Želmenėlis“ 

22.  26  Patyriminė-orientacinė veikla 

priešmokyklinukams 

D. Vaitkienė Priešmokyklinio amžiaus 

ugdytiniai 

Lopšelis-darželis 

,,Želmenėlis“  

23.  27, 28  Atsisveikinimo su darželiu muzikiniai 

rytmečiai 

A. Kontrimienė 

priešmokyklinių 

grupių mokytojos 

Priešmokyklinio amžiaus 

ugdytiniai 

Lopšelis-darželis 

,,Želmenėlis“ 

24.  Gegužės 

mėn. 

 Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Klevelis“ 

respublikinio sveikos gyvensenos 

projektas „Skaičiuoju ir sportuoju“  

 

Klaipėdos lopšelis-

darželis ,,Klevelis“ 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Šnekučių“ grupės 
ugdytiniai, mokytoja  

V. Malakauskienė 

Nuotoliniu būdu 

 

25.  Gegužės 

mėn. 

 Tarptautinė ir respublikinė 

ikimokyklinių ir priešmokyklinių 

ugdymo įstaigų užaugintų augaliukų 

virtuali nuotraukų paroda „Auginu 

Klaipėdos lopšelis-

darželis 

,,Alksniukas“ 

A. Vilienė, 

E. Arnašienė 

uždaroje 

„Facebook“ 

grupėje ,,Auginu 

mamytei“  



mamytei“  

26.  Gegužės 

mėn. 

 Virtualus respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

projektas „Svečiuose pas bites“ 

Vilniaus r. 

Rudaminos „Ryto“ 

gimnazija 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Šnekučių“ grupės 
ugdytiniai, mokytojos  

Virtuali paroda 

uždaroje 

„Facebook“ 

grupėje 

27.  Gegužės 

mėn. 

 Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo projektas 

„Mano kuriamos knygos istorija“ 

Klaipėdos lopšelis-

darželis „Linelis“ 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Šnekučių“ grupės 

ugdytiniai, mokytojos  

Virtuali paroda  

uždaroje 

„Facebook“ 

grupėje 

28.  Gegužės 

mėn. 

 Respublikinė kūrybinių darbų paroda 

„Gėlė mamai“ 

Panevėžio lopšelis-

darželis „Varpelis“ 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Šnekučių“ grupės 

ugdytiniai, mokytojos  

www.lvarpelis.lt ir 

„Facebook“ 

grupėje 

29.  01–14  Tarptautinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo projektas 

„Mano šeima“ 

Klaipėdos lopšelis-

darželis „Linelis“ 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Šnekučių“ grupės 

ugdytiniai, mokytojos  

Virtuali paroda 

uždaroje 

„Facebook“ 

grupėje 

30.  Gegužės 

mėn. 

 Mykolo Romerio universiteto 

Edukologijos ir socialinio darbo instituto 

piešinių konkursas „Lietuvos vaikų 

balsas“ 

 

Mykolo Riomerio 

universiteto 

Edukologijos ir 

socialinio darbo 

institutas 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Balionėlių“ grupės 

ugdytiniai, mokytojai 

Nuotoliniu būdu 

31.  3–10  Piešinių konkursas Pasaulinei pingvinų 

dienai paminėti 

Lietuvos jūrų 

muziejus 

Priešmokyklinio ugdymo 

,,Liūtukų“ grupės  

ugdytiniai,  

Z. Povilaitienė 

Virtuali paroda 

uždaroje 

„Facebook“ 

grupėje 

32.  Gegužės 

mėn. 

 Bibliotekų savaitės akcija ,,Užaugink 

knygą“  

Klaipėdos m. 

savivaldybės 

Imanuelio Kanto 

viešosios 

bibliotekos Vaikų 

centras ,,Gerviukas“ 

Priešmokyklinio ugdymo 

,,Liūtukų“ grupės  

ugdytiniai,  

Z. Povilaitienė 

Nuotoliniu būdu 

http://www.lvarpelis.lt/


Mokytojų gerosios patirties sklaida  

33.  25 10.00  Projekto „Patyriminio ugdymo 

galimybės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinėje 

veikloje“ refleksija ir rekomendacijos 

Klaipėdos miesto neformaliojo ugdymo 

pedagogams 

D. Vaitkienė Klaipėdos miesto 

neformaliojo ugdymo 

pedagogai 

„Microsoft Teams“ 

aplinkoje 

34.  25  Vaizdinė ugdymo priemonė 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams „Pažink gamtą“ 

(„Book Creator“ programa) 

L. I. Navardauskienė, 

R. Rimkuvienė 

Lopšelio-darželio 

„Želmenėlis“ 

mokytojai 

„Google Meet“ 

aplinkoje 

35.  Gegužės 

mėn. 

 Muzikinė pramoga „Gražus mūsų 

jaunimėlis...“ 

A. Kontrimienė, 

V. Malakauskienė, 

L. Karpuvienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Šnekučių“ grupės 

ugdytiniai, mokytojos  

„Google Meet“ 

aplinkoje 

36.  Gegužės 

mėn. 

 Atvira veikla ,,Kuo norėčiau būti 

užaugęs“ (filmuota medžiaga) 

L. I. Navardauskienė, 

D. Vasiliauskienė,  

L. Nausėdienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

,,Nykštukų“ grupės 

ugdytiniai, mokytojos 

„Google Meet“ 

aplinkoje 

37.  Gegužės 

mėn. 

 Grupių sveikos gyvensenos ugdymo 

projektų įgyvendinimo rezultatų 

pristatymas  

Lopšelio-darželio 

„Želmenėlis“ 

mokytojai 

Lopšelio-darželio 

„Želmenėlis“ 

mokytojai 

„Google Meet“ 

aplinkoje 

38.  Gegužės 

mėn. 

 Muzikinė pramoga ,,Gražus tavo 

drabužėlis“ projektinės veiklos refleksija 

 

L. I. Navardauskienė, 

D. Vaizbarienė, 

J. Lekstytė, 

A. Kontrimienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Balionėlių“ grupės 

ugdytiniai 

„Google Meet“ 

aplinkoje 

39.  Gegužės 

mėn. 

 Mūsų daržas – aplinkos pažinimo 

pasiekimų plėtojimas „Bildukų“ grupėje 

(filmuota medžiaga) 

L. I. Navardauskienė, 

I. Skudzinskienė,  

A. Mineikienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Bildukų“ grupės 
ugdytiniai 

„Google Meet“ 

aplinkoje 

Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai  

40.  3 11.00 Direkcijos posėdis L. Sireikienė Administracija  „Google Meet“ 

aplinkoje 

41.  5 17.00 Priešmokyklinio ugdymo grupių L. Sireikienė Priešmokyklinio „Zoom“ aplinkoje 



6 18.00 ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimas 

 

ugdymo ,,Liūtukų“, 

„Žiniukų“ grupių  

ugdytinių tėvai, 

mokytojai 

42.  17 13.00 Atestacijos komisijos posėdis 

 

L. Sireikienė Atestacijos komisijos 

nariai 

„Google Meet“ 

aplinkoje 

43.  25 13.30 Mokytojų tarybos posėdis L. Sireikienė Mokytojai „Google Meet“ 

aplinkoje 

44.  27 11.00 Vaiko gerovės komisijos posėdis  L. I. Navardauskienė, 

G. Aputytė 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

„Google Meet“ 

aplinkoje 

45.  31 13.00 Darbo grupės Lauko pedagogikos 

elementų diegimo į ugdymo procesą 

susirinkimas 

L. Sireikienė, 

L. I. Navardauskienė  

Darbo grupės nariai „Google Meet“ 

aplinkoje 

Ugdymo proceso stebėsena  

46.  1–30  Teminių sveikos gyvensenos ugdymo 

projektų įgyvendinimo refleksija 

L. Sireikienė,  

L. I. Navardauskienė  

Mokytojai Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

47.  1–30  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų ketinančių 

atestuotis aukštesnei kvalifikacijos 

kategorijai pasirengimas atestacijai  

L. Sireikienė,  

L. I. Navardauskienė  

A. Mineikienė, 

J. Kistolė, 

R. Rimkuvienė  

Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

48.  1–26  Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos 

planavimo sėkminga sąveika 

elektroninėje sistemoje „Mūsų 

darželis“  

L. Sireikienė, 

L. I. Navardauskienė 

Mokytojai Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

 

 

Direktorė                                    Laima Sireikienė                                                                                                                 

 

 
Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Ilona Navardauskienė 


