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Turinys 

 

Priemonės 

(veikla įstaigoje ir už 

jos ribų) 

Laikas 

 

Laukiami rezultatai Atsiskaitymo 

tvarka 

Atsakingi 

asmenys 

Bendradarbia- 

vimas su 

mokykla ir kt. 

socialiniais 

partneriais 

 

Mokyklos sveikatos programa 

„Sveikai gyventi – ilgai gyventi“ 

. 

Per mokslo 

metus 

Bendruomenės telkimas, 

sveikatingumo tradicijų 

puoselėjimas. 

Sveikatingumo 

dienos, išvykos. 

Ikimokyklinio ir 

PUG ugdymo 

mokytojai 

Dalyvavimas Endriejavo 

miestelio bibliotekos 

rengiamuose renginiuose. 

Per mokslo 

metus 

Aktyvios ir praktinės veiklos  kt. 

aplinkose, skatins domėtis, pažinti 

ir skaityti knygas ir kt. 

 Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai Paroda 

,,Velykinis margutis”.  

Kovas Kursime didelį Velykinį margutį.  

Renginiai: 

• Mokyklos bendruomenės 

renginys, skirtas šeimos dienai 

,,Po žaliuolju skliautu”; 

• Respublikinis mažųjų 

šokėjėlių festivalis ,,Auginkime 

skrydžiui sparnus". 

Gegužės 

mėn. 

Tradicinis mokyklos bendruomenės 

renginys, skatinantis įsitraukti 

šeimas į bendras edukacines veiklas 

ir  bendradarbiauti tarpusavyje. 

Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Vaikų susitikimai: ,,Skaitau sau 

ir draugui”. 

Rugsėjis Stiprės bendravimo įgūdžiai, 

pagarba vyresniems ir už save 

mažesniems. Veikla skatins 

susikaupti, klausytis, skaityti ir 

diskutuoti. Dalintis ne tik su 

bendraamžiais. 

Informacinis 

pranešimas 

internetinėje 

svetainėje, Facebook 

paskyroje. 

Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Dalyvavimas Endriejavo 

miestelio bendruomenės 

renginyje ,,Ožio diena” 

Lapkritis Ugdytinių tėveliai, vaikai pagamins 

stilizuotą ožiuką organizuojamai 

miestelio šventei.  

Endriejavo miestelio 

edukacinių erdvių 

puošyba. 

Parodos, 

akcijos, 

konkursai 

 

,,Mes mylim Lietuvą” 

(visų grupių veikla). 

Vasaris Skatinti vaikų patriotiškumą ir 

meilę gimtąjąm kraštui. 

Nuotraukos, 

informacija 

mokyklos svetainėje. 

Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 



 

Tradiciniai ir 

netradiciniai 

renginiai 

Mokslo ir žinių diena ,,Sveikas, 

darželi”. 

Rugsėjis Ugdytiniai ir tėveliai susipažins su 

darželiu, sužinos svarbiausią 

informaciją apie vaikų ugdymą ir 

darželio tvarką. 

Rašytinė informacija  

m-klos svetainėje 

endriejavas.klaipeda.

lm.lt   

Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Adventinės popietės grupių 

bendruomenėms 

 

Gruodis Ugdytiniai su tėveliais pins  

adventinį vainiką. 

Tėveliai pristatys Advento valgius, 

žaisime žaidimus, papuoš darželio 

kiemą pagamintais žibintais.   

Adventinis vainikas. 

Facebook paskyroje. 

Nuotraukos, 

informacija 

mokyklos svetainėje, 

facebook paskyroje.  

,,Drugelių“ gr. 

I. Komšlienė 

,,Kiškučių“ gr. 

V. Vičiulienė 

J. Nikitinienė 

,,Žvirbliukų“ gr. 

L. Šiaulytienė 

D. Zarambė 

Edukacinės 

erdvių 

kūrimas 

Sukurtos naujos edukacinės 

erdvės grupėse ir kieme: 

• Erdvių informacinį 

stendą; 

• Lauko bibliotekėlę; 

• Nameliai nykštukams; 

• Muzikos grupę lauke 

ir kt. 

Per mokslo 

metus 

Bus užtikrintas vaikų užimtumas, 

galimybė pravesti įvairias 

ugdomąsias ir sveikatingumui 

skirtas veiklas. 

Dalyvauti edukacinių erdvių 

kūrimo konkursuose.  

Įvairi informacija 

apie edukacines 

veiklas. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

 

 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė Liana Šiaulytienė 
 


