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Eil 

Nr. 

 

Veiklos turinys 

 

Data 

 

Atsakingas 

Laukiamas rezultatas, 

sėkmės kriterijai 

 

Pastabos 

 

Atsiskaitymo 

tvarka 

1. Rugsėjo 1-osios šventinis rytmetis 

„ Sveiki sugrįžę‘‘ 

 

09 mėn. 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo pedagogės 

Susitikimas su ugdytiniais ir 

tėvais. 

 Šventinis 

rytmetis. 

Nuotraukos. 

2. Sporto pramoga  darželyje „Ratuotas 

penktadienis“ 

09 mėn. Priešmokyklinio, ikimokyklinio 

ugdymo pedagogės. 

Teigiamos vaikų emocijos, 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

  Nuotraukos 

3. Sportinė-muzikinė pramoga 

„Sportuojame ir šokame kartu“ 

10 Muzikos mokytoja, 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo pedagogės 

Teigiamos vaikų emocijos, 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas su tėvais. 

 Nuotraukos 

4. Šokio diena mokykloje 10 Šokių mokytoja, priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo pedagogės 

Teigiamos emocijos  Nuotraukos 

5. Visuotinis tėvų susirinkimas 

maitinimo klausimais      

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

maitinimo ypatumai“    

 

10 mėn. 

Pav. ugdymui B. Darkintienė, 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo pedagogės. 

Tėvų dalyvavimas. 

Pokalbis, diskusijos 

 Pranešimai. 

Protokolai. 

6 Praktinė veikla su mamytėmis 

„Mamos arbata skaniausia“ 

 

11 mėn. 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo pedagogės 

Tėvelių arbata ir darbeliai  

adventinei vakaronei. 

 Darbai ir 

nuotraukos 

7. „ Andriejau, Andriejau, kanapes 

sėjau“... 

Adventinė vakaronė su tėvais 

12 mėn. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo pedagogės, meninio 

ugdymo mokytojos. 

Advento vainikas , žvakės, 

adventiniai valgiai, žaidimai 

 Nuotraukos. 

8. Akcija „Paukštelių Kalėdos“  12 Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo pedagogės 

Tėvų pagalba eglutėms 

pastatyti ir pasirūpinti maistu 

paukščiams 

 Nuotraukos 



9. Akcija „Knygų Kalėdos“ 12 Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo pedagogės 

Tėvai, įstaigos bendruomenė  Nuotraukos 

10. Susitikimas su Kalėdų Seneliu Aidi 

Kalėdų varpeliai‘‘. 

 

12 mėn. 

Meninio ugdymo pedagogė, 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo pedagogės. 

Šventinis rytmetis. 

Tėvų pagalba darant kalėdines 

kaukes, dalyvavimas šventėje. 

 Nuotraukos. 

11. Sausio 13- oji – Laisvės gynėjų diena. 

Visuotinė pilietinė akcija 

„Neužmirštuolė“ 

01 mėn. 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės. 

Darželio bendruomenė  Nuotraukos. 

12. Sveikatingumo popietė “ Žiemos 

išdaigos“ 

01 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės. 

Sporto pramoga vaikams ir 

tėvams 

 Nuotraukos 

13. Užgavėnių kaukių gamyba 02 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės. 

Tėvelių dalyvavimas kaukių 

gamyboje 

 Nuotraukos 

14. Kaziuko mugė „Į Kaziuko jomarkėlį“ 03 04 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės ir tėvai 

Tėvai, mokyklos bendruomenė  Nuotraukos 

15 Teatro savaitė „Vaidinu kartu su 

draugu 

03 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės. 

Vaikų raiška  Nuotraukos 

16 Vaikų Velykėlės 

,, Jei margučiai neriedės, tai vaikučiai 

nedidės‘‘. 

04 mėn. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo pedagogės, meninio 

ugdymo pedagogė 

Aktyvus vaikų ir įstaigos 

darbuotojų dalyvavimas. 

 Nuotraukos 

17. Šventinis rytmetis - akcija 

,, Staigmena mamai‘‘. 

05 mėn. Darželio pedagogės  Grupių pasirodymai, mamų 

dalyvavimas. 

 Nuotraukos 

18. Šeimos  diena „Mama, tėtis ir aš“ 05 mėn. Meninio ugdymo pedagogė, 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo pedagogės. 

Išvyka į gamtą  Nuotraukos 

19. Tėvelių susirinkimas grupėse 

,,Kokie mes dideli...‘‘ 

Atviros veiklos tėveliams. 

05 mėn. Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės. 

Ugdytinių tėveliai  Šventinė 

popietė, 

nuotraukos. 

20. Šventinis rytmetis – atvira veikla ,, 

Likite  sveiki, žaislai“. 

 

05 mėn. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

V. Vičiulienė 

Ugdytinių tėveliai   



 


