
PATVIRTINTA 

Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

direktoriaus 2022 m. lapkričio 4 d. 

įsakymu Nr. V-368 

 

JURBARKO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ 

LAPKRIČIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 
 

1. Posėdžiai, pasitarimai ir kiti metodiniai, kvalifikacijos renginiai . 
Renginio pavadinimas ir/ar tema Data ir laikas Organizatorius 

Vaiko gerovės komisijos posėdis 2022-11-09 I. Povilaitienė 

Metodinio ratelio pasitarimas vyresniojo ir priešmokyklinio 

ugdymo  grupių mokytojams. 

2022-11--16 

 

I.  Povilaitienė 

 

Metodų mugė įstaigoje – „Mano sėkmės metodas“ 

(Kiekvienas pedagogas pristato 1-2 inovatyvius, veiksmingus 

metodus taikomus ugdymo procese, padedančius gerinti 

vaiko pasiekimus) . 

2022-11-29 

 

I. Povilaitienė 

Grupių mokytojai 

 

 

Metodinio ratelio pasitarimas su Naujamiesčio pagrindinės 

mokyklos pradinių klasių mokytojais. 

    2022-11 I. Povilaitienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

2. Renginiai. 
Renginio pavadinimas ir/ar tema Data ir laikas Organizatorius 

Dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų 

asociacijos akcijoje „Sportuojantis koridorius“ 

2022-11-09 Grupių pedagogai 

 

Edukacija kitaip: 

„Saulės zuikučių“ grupės edukacija kitaip „Pyragėlį aš kepu 

– draugą vaišinu“. 

Lapkričio mėn.  

II savaitė 

A. Povilaitienė 

A. Janušauskienė 

„Spinduliukų“ grupės edukacija kitaip „Rudenėlis ant langų“ Lapkričio mėn.  

II savaitė 

L. Nagrockienė 

D. Banienė 

„Spalviukų“ priešmokyklinės ugdymo grupės STEAM veikla 

„Kaip rašyti be rašiklio“ 

Lapkričio mėn.  

II savaitė 

G. Totoraitienė 

D. Banienė 

„Nykštukų“ priešmokyklinės ugdymo grupės edukacinė 

išvyka į Jurbarko rajono savivaldybės viešąją biblioteką. 

Muzikinė-literatūrinė edukacija „Kas ten miške triuška?“ 

2022-11-16 

 

A.Stasaitienė 

R. Pinaitienė 

 

„Kodėlčiukų“ grupės edukacija kitaip „Sensorinių dėžučių 

kūrimas“. 

Lapkričio mėn.  

III savaitė 

R. Birgiolienė 

V. Rimkienė 

„Giliukų“ grupės edukacija kitaip kūrybinė, meninė veikla 

panaudojant įvairias antrines žaliavas „Grybukai“ 

Lapkričio mėn.  

III savaitė 

J. Treinienė 

G. Gečė 

„Pelėdžiukų“ grupės STEAM veikla „Spalvoti obuoliai“ Lapkričio mėn.  

III savaitė 

S. Ambrazaitienė 

 

„Zuikučių“ grupės STEAM veikla „Lietučio išdaigos“ 2022-11-22 D. Noreikiernė 

 

„Boružiukų“ grupės edukacija kitaip „Marinuotas rudenėlis“  Š. Jokūbauskienė 

Priešmokyklinio ugdymo „Spalviukų“ grupės edukacinė 

išvyka į Kauno Tada Ivanausko zoologijos muziejų. 

Edukacija – „Gyvūnų namai, namučiai gamtoje“. 

2022-11-30 G. Totoraitienė 

D. Banienė 



Priešmokyklinio ugdymo „Sveikuolių“ grupės edukacinė 

išvyka į Kauno Vytauto Didžiojo karo  muziejų. 

Pilietiškumo, tautinio ugdymo edukacija  - „Jaunasis 

karvedys“ 

2022-11-30 E. Tutorienė 

A. Bardauskienė 

 

„Vyturiukų“ grupėje edukacija kitaip „Spalvų karalystėje“ Lapkričio mėn.  

III savaitė 

J. Anuškevičienė 

G. Januškaitė 

„Drugelių“ grupės STEAM veikla „Aš stebiu orus“ Lapkričio mėn.  

III savaitė 

G. Januškaitė 

D. Vabalienė 

Kūrybinė, meninė veikla „Statome nykštukų draugystės 

miestą“, skirta tarptautinei Tolerancijos dienai. 

2022-11-16 Grupių mokytojai 

Sveikatinimo veikla /grūdinimas vandeniu/ pagal S. Kneipo  

sveikatinimo metodiką, kiekvieną mėnesio trečiadienį. 

Lapkričio mėn. 

 

Grupių pedagogai 

 

Dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos inicijuoto projekto 

„Futboliukas“ renginiuose 

Lapkričio mėn. Projekto koordinatorė 

J. Treinienė 

 

3. Darbo priežiūra. 
Renginio pavadinimas ir/ar tema Data ir laikas Organizatorius 

Vaikų adaptacija 01, 04, 05,  10,  12 grupėse Lapkričio mėn. I. Bertulienė 

I. Povilaitienė 

Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, 

kūrybiškumas, sistemingumas. 

Lapkričio mėn. I. Bertulienė 

I. Povilaitienė 

 

 

 

Parengė 

 

Irena Povilaitienė 

 

2022-11-04 

 


