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

 
Eil. 

Nr. 

Data 

 

Laikas Renginiai Atsakingi Dalyvauja Vieta  

Kvalifikacijos tobulinimas ir metodiniai renginiai 

1.  1 13.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-

darželių direktoriaus pavaduotojų ugdymui 

forumas „Mokytojų veiklos į(si)vertinimas, 

pagrįstas bendruomenės telkimu ir 

vertinimo kultūros auginimu“ 
 

KPŠKC  

 

L. I. Navardauskienė Nuotoliniu būdu 

2.  2 13.00 Apskrito stalo diskusija ,,Ypatingų vaikų 

pažinimas ir specialioji-logopedinė pagalba 

įtraukiojo ugdymo sąlygomis“ 
 

Klaipėdos 

pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

G. Aputytė Nuotoliniu būdu 

3.  3 13.00 Metodinė diena ,,Konstruojame ugdymą 

skaitmeninės kartos vaikams“ 

 

KPŠKC  Įstaigos mokytojai „Microsoft Teams“ 

aplinkoje 

4.  7 15.00 Gerosios patirties renginys ,,Skaitmeninių 

įrankių naudojimas ugdymo procese“ 

 

Biržų švietimo 

pagalbos tarnyba  

L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

5.  14 14.00 

 

Nuotolinė diskusija ,,Skaidrumo ugdymas 

mokykloje – kokių įrankių turime?“ 

 

Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų 

tarnyba  

L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

6.  17 10.00 

 

Seminaras ,,Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) 

pasiekimų vertinimas“ 

 

Panevėžio švietimo 

centras  

L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

7.  11 10.00 Ikimokyklinio meninio ugdymo  mokytojų 

metodinė diena 

 

KPŠKC  A. Kontrimienė Botanikos sode 



Ugdytinių saviraiška įstaigoje ir mieste  

8.  1–30  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centro projektas „Sveikata visus metus 

2021“ Birželio mėn. iššūkis: Vasaros 

žolynai mūsų sveikatai (Eugenijos 

Šimkūnaitės lobių beieškant) 

Liepos mėn. iššūkis : Kai nesveikas 

maistas – reikalingas ir vaistas 

Rugpjūčio mėn. iššūkis: oras, saulė ir 

vanduo – geriausi mūsų draugai, bet... 

(pagalba sau ir draugui)  

Lietuvos mokinių 

neformaliojo 

švietimo centras. 

Partneris – 

Sveikatos mokymo 

ir ligų prevencijos 

centras 

Klaipėdos lopšelio-

darželio „Želmenėlis“ 

komanda 

„Pajūrio želmenėliai“ 

Nuotoliniu būdu 

9.  1–30  Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Jūrų karalystėje“ 

Z. Povilaitienė Priešmokyklinio ugdymo 

„Liūtukų“ grupės 

ugdytiniai, mokytojai  

Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

10.  1–30  Klaipėdos ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

vaikų kūrybinių darbų paroda, skirta 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti    

 

L. Karpuvienė, 

V. Malakauskienė 

Klaipėdos ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, mokytojai 

Klaipėdos m. 

savivaldybės 

Imanuelio Kanto 

viešosios 

bibliotekos 

Pempininkų vaikų 

centras „Gerviukas“ 

11.  1–30  Respublikinis ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių vaikų virtualus vaizdo 

įrašų bei fotografijų „Steam“ kūrybinis 

projektas–paroda „Stebuklingas paparčio 

žiedas“ 

 

Kauno Šančių 

vaikų lopšelis-

darželis 

L. Karpuvienė, 

V. Malakauskienė, 

„Šnekučių“ grupės 

ugdytiniai 

uždaroje 

„Facebook“ grupėje  

12.  1  Klaipėdos meninio ugdymo mokytojų 

renginys, skirtas vaikų gynimo dienai ,,Kas 

geriau galėtų būti...“ 

 

KPŠKC  A. Kontrimienė, 

„Liūtukų grupės 

ugdytiniai 

Filmuota medžiaga 

www.youtube.com 



Mokytojų gerosios patirties sklaida  

13.  3  Gerosios patirties pavyzdžių pristatymas 

metodinėje dienoje ,,Konstruojame 

ugdymą skaitmeninės kartos vaikams“: 

1. Pranešimas „Galiu padėti, kai suprantu. 

Elgesio ir emocijų sutrikimai“  

2. Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus 

grupės savaitės planas naudojantis 

„Genial“ programos įrankiais. 

3. Pedagoginis tėvų švietimas. Vaizdinė 

priemonė–patarimai „Kaip lavinti vaiko 

kalbą namuose“, sukurta naudojant 

„Video made with animato“ įrankius. 

Agnė Gabalytė, ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja. 

4. Vaizdinė ugdymo priemonė 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams „Pažink gamtą“ 

naudojant „Book Creator“ programos 

įrankius 

L. I. Navardauskienė, 

 

 

R. Petronienė, 

 

 

 

 

 

A. Gabalytė 

 

 

 

 

 

 

R. Rimkuvienė, 

 

Klaipėdos lopšelių-

darželių „Želmenėlis“, 

„Klevelis“, 

„Inkarėlis“, 

„Žiogelis“ pedagogai 

„Google Meet“ 

aplinkoje 

14.  1–30  Grupių sveikos gyvensenos ugdymo 

projektų įgyvendinimo apibendrinimų 

pristatymas ugdytojams 

L. I. Navardauskienė, 

mokytojos 

Įstaigos bendruomenė Nuotoliniu būdu 

Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai  

15.  1, 8, 21 11.00 

 

 

 

Direkcijos posėdis  

,,Įstaigos grupių formavimas birželio–

liepos mėnesiams“. 

,,I pusmečio lėšų panaudojimas“. 

,,Pasirengimas remonto darbams įstaigoje“ 

L. Sireikienė Administracija  „Google Meet“ 

aplinkoje 

16.  2 13.00 Vaiko gerovės komisijos posėdis  L. I. Navardauskienė, 

G. Aputytė 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

„Google Meet“ 

aplinkoje 



17.  19 10.00 Nepedagoginio personalo susirinkimas L. Sireikienė, 

I. Orlova 

Nepedagoginis 

personalas 

Google Meet 

aplinkoje 

Ugdymo proceso stebėsena  

18.  1–30  Teminių sveikos gyvensenos ugdymo 

projektų įgyvendinimo refleksija 

L. Sireikienė,  

L. I. Navardauskienė  

Mokytojai Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

19.  1–30  Lauko pedagogikos elementų taikymas 

pasivaikščiojimo metu 

L. Sireikienė,  

L. I. Navardauskienė 

Mokytojai Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

20.  1–15  Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos 

planavimo sėkminga sąveika 

elektroninėje sistemoje „Mūsų darželis“  

L. Sireikienė, 

L. I. Navardauskienė 

Mokytojai Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

21.  1-7  Ikimokyklinio ugdymo „Žiogelių“ 

grupės ugdytinių veiklos organizavimas  

L. Sireikienė, 

L. I. Navardauskienė 

N. Zimantienė 

A. Gabalytė 

Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

 

 

Direktorė                                    Laima Sireikienė                                                                                                                 

 

 
Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Ilona Navardauskienė 


