
ALEKSOTO LOPŠELIS – DARŽELIS 

DARBO PLANAS 

Birželio mėn. 

2019 m. 

Die                                             

na 

Sav.

die 

  na 

Val. Renginio  pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta 

1-31 - - Projektas “Kuo būsiu 

užaugęs” 

Direktorės pav. ugd. J. Kunigėnienė 
D. Gurkšnienė 

G. Rutkauskienė 
Ž. Paraukienė 

I. Katilauskienė 
R. Karalkevičienė 

- 

1-31 - - Dalyvaujame projekte 
„Kauno vaikai šypsosi“ 

Direktorės pav. ugd. 
Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 

L. Jodkaitė 

Visos grupės - 

1-31 - - Dalyvaujame projekte 
„Sveikata visus metus“ 

Direktorės pav. ugd. 
Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 

L. Jodkaitė 

Pageidaujanti 
grupė 

- 

3 P 9.30 

 
„Atostogauju sveikas“ 

(Edukacija apie tai, kaip 

atostogauti sveikai: 

maudinių rizika, saulės 

poveikis ir pan.) 

Direktorės pav. ugd. 
Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 

L. Jodkaitė 

Grupės 
„Vikruoliai“ 
ugdytiniai 

- 

3 P 10.00 

 
„Atostogauju sveikas“ 

(Edukacija apie tai, kaip 

atostogauti sveikai: 

maudinių rizika, saulės 

poveikis ir pan.) 

Direktorės pav. ugd. 
Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 

L. Jodkaitė 

Grupės 
„Smalsučiai“ 

ugdytiniai 

- 

3 P 10.00 

 
Projekto „Kuo būsiu 

užaugęs“ edukacinė veikla 
„Senoliai grojo“ 

R. Karalkevičienė Grupės 
„Pasakaitė“ 
„Gudručiai“ 
„Smalsučiai“ 

Salė 

6 K 11.00 Svečiuose  teatras „Avilys“ 
spektaklis “Uch ach aja-jai”  

J. Rudaitienė Pageidaujantys Salė 

7 P 9.30 

 
„Atostogauju sveikas“ 

(Edukacija apie tai, kaip 

atostogauti sveikai: 

maudinių rizika, saulės 

poveikis ir pan.) 

Direktorės pav. ugd. 
Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 

L. Jodkaitė 

Grupės „M. 
Montessori“ 

ugdytiniai 

- 

7 P 10.00 

 
„Atostogauju sveikas“ 

(Edukacija apie tai, kaip 

atostogauti sveikai: 

Direktorės pav. ugd. Grupės 
„Ramtatuliai“ 

ugdytiniai 

- 



maudinių rizika, saulės 

poveikis ir pan.) 
Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 

L. Jodkaitė 

10-14 - - Akcija „Laisvas šokio judesys 
– joga“ 

J. Žukauskienė Ugdytiniai Lauko 
aikštelė 

14 P 9.30 

 
„Atostogauju sveikas“ 

(Edukacija apie tai, kaip 

atostogauti sveikai: 

maudinių rizika, saulės 

poveikis ir pan.) 

Direktorės pav. ugd. 
Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 

L. Jodkaitė 

Grupės 
„Dainorėliai“ 

ugdytiniai 

- 

14 P 10.00 

 
„Atostogauju sveikas“ 

(Edukacija apie tai, kaip 

atostogauti sveikai: 

maudinių rizika, saulės 

poveikis ir pan.) 

Direktorės pav. ugd. 
Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 

L. Jodkaitė 

Grupės 
„Spalviukai“ 
ugdytiniai 

- 

17-21 - - Sportinė pramoga „Indėnų 

stovykla“ 

J. Žukauskienė Ugdytiniai Lauko 
aikštelė 

 

Konsultacijos pereinant prie skaitmeninės ugdymo turinio ir vaikų pasiekimų vertinimo sistemos 

“Mūsų darželis” (elektroninis dienynas) - direktorės pavaduotoja ugdymui G. Pažėrienė 

Parengė: direktorės pavaduotoja ugdymui Gintarė Pažėrienė 

 

 

 


