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

 

Eil. 

Nr. 

Data 

 

Laikas Renginiai Atsakingi Dalyvauja Vieta  

Kvalifikacijos tobulinimas ir metodiniai renginiai 

1.  Vasari

o mėn. 

 „Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir 

dalykis turiniu internete: skaitmeninių 

nuotraukų apdorojimas ir saugus 

dalijimasis“ 

VIPT viešieji interneto 

prieigos taškai 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Microsoft Teams 

aplinkoje 

2.  Vasari

o mėn. 

 

 Skaitmeninio raštingumo mokymai 

„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir 

dalykis turiniu internete: dokumentų 

kūrimas ir dalijimasis su kitais“ 

VIPT viešieji interneto 

prieigos taškai 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Microsoft Teams 

aplinkoje 

3.  Vasari

o mėn. 

 Praktinė nuotolinė nacionalinė konferencija 

„NUO IKI MO“ 

VšĮ Mokymosi 

mokykla 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Microsoft Teams 

aplinkoje 

4.  Vasari

o mėn. 

 Diskusija. Patirtinis ugdymas darželyje: 

kodėl ir kaip? 

VšĮ Mokymosi 

mokykla 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Microsoft Teams 

aplinkoje 

5.  10 10.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo 

ugdymo mokytojų (kūno kultūros) 

mokytojų  metodinio būrelio posėdis 

KPŠKC metodininkė 

S. Simpukienė 

D. Vaitkienė Microsoft Teams 

aplinkoje 

6.  22  11.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir 

specialiųjų pedagogų metodinio būrelio 

susirinkimas 

KPŠKC metodininkė 

S. Simpukienė 

G. Aputytė Microsoft Teams 

aplinkoje 

7.  23  Metodinė valanda „Nuotolinė kava“ apie 

kolegialią patirtį Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinio būrelio susirinkimas 

KPŠKC metodininkė 

S. Simpukienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Microsoft Teams 

aplinkoje 

8.  25 13.30 Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio susirinkimas 

KPŠKC metodininkė 

S. Simpukienė  

A. Kontrimienė Microsoft Teams 

aplinkoje 

Ugdytinių saviraiška įstaigoje ir mieste  



9.  1–26  Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Aš tikrai myliu Lietuvą“ 

L. Staržinskienė, 

L. Jakubkienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Teatrinukų“ grupės 

ugdytiniai, mokytojai  

Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

10.  8–15  Teminė savaitė Kūrybinis iššūkis „Aš 

myliu Lietuvą“ 

Ankstyvojo 

ikimokyklinio ugdymo 

grupių mokytojai, 

neformaliojo ugdymo 

mokytojai 

Lopšelio-darželio 

„Želmenėlis“ bendruomenė 

Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

11.  17  Užgavėnės „Žiema, žiema, lauk iš kiemo“ Grupių mokytojai Lopšelio-darželio 

„Želmenėlis“ bendruomenė 

Nuotoliniu būdu 

12.  1–26  Tarptautinis projektas ,,Gyvoji žemė. 

,,Širdies pasaka tau“ 

Asociacijos „Gyvoji 

planeta“ komanda   

Priešmokyklinio ugdymo 

„Žiniukų“ ir „Liūtukų“ 

grupių ugdytiniai, mokytojai  

Nuotoliniu būdu 

13.  1–11  Piešinių konkursas-paroda „Nupieškime 

nepriklausomybės atkūrimo dieną 

švenčiančią Klaipėdą“  

LSDP Klaipėdos m. 

skyrius 

Priešmokyklinio ugdymo 

„Žiniukų“ ir „Liūtukų“ 

grupių ugdytiniai, mokytojai  

Nuotoliniu būdu 

14.  15–26 

 

 Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, 

pedagogų kūrybinių darbų paroda 

„Išpuošim Lietuva tave, visom spalvom 

trispalvės“ 

Panevėžio lopšelis-

darželis „Žvaigždutė“ 

 

 Ikimokyklinio ugdymo 

„Žiogelių“ grupės 

ugdytiniai, mokytojai 

 

Nuotoliniu būdu 

15.  22–26  Respublikinė foto nuotraukų  paroda 

,,Švenčiu vasario 16-ąją“ 

Panevėžio lopšelis-

darželis ,,Vyturėlis“ 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Žiogelių“ grupės 

ugdytiniai, mokytojai 

Nuotoliniu būdu 

16.  1–26  Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų fizinio 

aktyvumo inovatyvaus ugdymo projektas  

„Šaltuko išdaigos“ 

8. Plungės lopšelis-

darželis „Saulutė“ 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Bildukų“ ir „Liūtukų“ 

grupių ugdytiniai mokytojai, 

D. Vaitkiernė  

Nuotoliniu būdu 

17.  1–26  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centras projektas „Sveikata visus metus 

2021“ Vasario mėn. iššūkis: „Šiandien esu 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centras. Partneris – 

Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Želmenėlio“ komanda 

„Pajūrio želmenėliai“ 

Nuotoliniu būdu 

http://gyvojiplaneta.lt/
http://gyvojiplaneta.lt/


labai turtingas, nes esu sveikas Sveikatos mokymo ir 

ligų prevencijos centras 

18.  1–26  Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų  

projektas ,,Močiutės linksmieji žodeliai“ 

Klaipėdos lopšelis-

darželis „Eglutė“ 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Nykštukų“ grupės 

ugdytiniai, mokytojai, 

A. Kontrimienė  

Nuotoliniu būdu 

19.  1–26  Tarptautinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų  

Kūrybinių fotografijų konkursas  

„Sustabdyk gerumo akimirką“  

Klaipėdos lopšelis-

darželis „Eglutė“ 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Lašiukų“, „Spindulėlių“, 

„Bildukų“, „Teatrinukų“ 

grupių ugdytiniai, mokytojai 

Nuotoliniu būdu 

20.  1–26  Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali 

kūrybinių darbų paroda 

„Tu pati gražiausia, mano Lietuva!“ 

Šilutės lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“ 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Šnekučių“ grupės 

ugdytiniai, mokytojai 

 

Nuotoliniu būdu 

21.  1–26  Virtualus respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas 

„Sekame pasakas su STEAM“  

Vilniaus lopšelis-

darželis „Žiedas“ 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Šnekučių“ grupės 

ugdytiniai, mokytojai 

Nuotoliniu būdu 

22.  17–26  Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių 

darbų ir aktyvumo skatinimo virtuali 

fotografijų paroda „Išgąsdinkime žiemą“ 

Klaipėdos r. Priekulės 

vaikų lopšelis-darželis 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Lašiukų“ ir „Spindulėlių“ 

grupių ugdytiniai, mokytojai 

 

Nuotoliniu būdu 

23.  1–26  Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 

pedagogų judrią veiklą skatinantis 

projektas „Daryk kaip gali, naudok ką 

turi“ 

Klaipėdos lopšelis-

darželis „Aitvarėlis“  

D. Vaitkienė, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

grupių ugdytiniai, mokytojai 

Nuotoliniu būdu 

Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai  

24.  5 11.00 Direkcijos pasitarimas L. Sireikienė Administracija  Google Meet 

aplinkoje 

25.  12 10.00 Nepedagoginio personalo susirinkimas L. Sireikienė, 

I. Orlova 

Nepedagoginis personalas Google Meet 

aplinkoje 

26.  Data 13.30 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių KPŠKC metodininkė L. I. Navardauskienė Microsoft Teams 



tikslina

ma 

pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio 

tarybos posėdis  

S. Simpukienė  aplinkoje 

27.  4, 17 10.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 

mokyklų-darželių direktorių pasitarimas 

L. Prižgintienė L. Sireikienė Nuotoliniu būdu  

28.  11 11.00 Vaiko gerovės posėdis  L. I. Navardauskienė, 

G. Aputytė 

Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

Microsoft Teams 

aplinkoje 

29.  23 13.30 Metodinis susirinkimas L. I. Navardauskienė  Mokytojai Google Meet 

aplinkoje 

Ugdymo proceso stebėsena  

30.  1–26  Ugdytojų pilietinės iniciatyvos 

organizuojant Valstybines šventes 

L. Sireikienė,  

L. I. Navardauskienė  

Mokytojai Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

31.  1–26  Saugaus elgesio įgūdžių ugdymas 

pasivaikščiojimo metu 

L. Sireikienė, 

L. I. Navardauskienė 

Mokytojai Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

 

 

Direktorė                                    Laima Sireikienė                                                                                                                 

 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Ilona Navardauskienė 


