
       PATVIRTINTA 

       Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

       direktoriaus 2023 m. vasario 6 d. 

       įsakymu Nr. V-35 

 

JURBARKO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ 

VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 

 

1. Posėdžiai, pasitarimai ir kiti metodiniai, kvalifikacijos renginiai. 

Renginio pavadinimas ir/ar tema Data ir laikas Organizatorius 

Sveikatos stiprinimo darbo grupės susirinkimas. 2023-02-01 L. e. direktoriaus 

pareigas I. 

Povilaitienė 

Sveikatos stiprinimo 

grupė 

Vaiko gerovės komisijos posėdis 2023-02-27 I. Povilaitienė 

Vaiko gerovės 

komisija 

Susirinkimas aptarnaujančiam personalui 

1. Higienos normos HN/75:2016 „Įstaiga, vykdanti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ vykdymas. 

Patalpų vėdinimo situacijos analizė (pagal oro 

matavimo rodmenis). 

2. Vaikų mitybos organizavimas. 

2023-02-28 L. e. direktoriaus 

pareigas I. 

Povilaitienė 

 

 

 

2. Renginiai. 

Renginio pavadinimas ir/ar tema Data ir laikas Organizatorius 

Šventinis rytmetis „Su gimtadieniu Lietuva!“ 2023-02-10 

 

Meninio ugdymo 

mokytojas 

Grupių mokytojai 

Viktorina, skirta Lietuvos gimtadieniui paminėti „Yra 

šioje žemėje vieta – ją vadinam Lietuva!“ 

2023-02-

20/23 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Renginiai Lietuvos kalbos dienų paminėjimui: 

 Eiliuotų pasakojimų, eilėraščių ir kitų kūrinėlių 

naudojimas aktyvioje, fizinėje veikloje „Žodelį 

tariu, linksmai judu“. 

 

 Vaikų kūrybinė-meninė veikla „Gražiausių 

lietuviškų žodžių knyga“, skirta Lietuvos 

gimtadieniui paminėti. 

 

 „Nykštukų“ grupės dalyvavimas respublikiniame 

inovatyviame konkurse-viktorinoje „Aš ir tu – 

pažinkime Lietuvą kartu“  

 

 

2023-02-

01/28 

 

 

2023-02-

13/17 

 

 

2023-02-14 

 

 

 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

A. Stasaitienė 

 



 Vaikų kūrybinė-meninė veikla „Didelių ir mažų 

raidžių pasaulyje“. 

 

 

 Kalbos savaitė visose amžiaus grupėse - 

„Lietuva vaiko širdelėje“. 

 

 

 Priešmokyklinio ugdymo edukacija Jurbarko 

rajono savivaldybės bibliotekoje „Knygų 

pasaulyje“. 

 

 Dalyvavimas projekte „Vaiko kelias į gražią 

kalbą“. 

 

2023-02-

20/24 

 

 

2023-21/25 

 

 

 

2023-02-

27/28 

 

 

2023-

01/2023-05 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

Ikimokyklinio,  

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

 

Logopedai, 

Grupių mokytojai 

Užgavėnių šventė „Žiema, žiema bėk iš kiemo!“ 2023-02-21 Meninio ugdymo 

mokytojas 

Grupių mokytojai 

Edukacija kitaip 

 

„Nykštukų“ grupės išvyka į Zanavykų muziejų. 

Edukacija kitaip „Duoniuko kelionė“, skirta  Šv. Agotos 

dienai paminėti. 

2023-02-07 A. Stasaitienė 

„Boružiukų“ grupės edukacija kitaip „Pagrandukas“ Vasario mėn. 

I savaitė 

Š. Jokūbauskienė 

A. Sadauskienė 

„Spalviukų“ grupės išvyka į Panemunių regioninį parką. 

Edukacija kitaip „Kelionė po Lietuvos etnografinius 

regionus“. 

Vasario mėn. 

I savaitė 

 

G. Totoraitienė 

D. Banienė 

„Zuikučių“ grupės edukacija kitaip „Žaidžiame pasaką“ 

 

Vasario mėn. 

II savaitė 

D. Noreikienė 

A. Sadauskienė 

„Vyturiukų“ grupės STEAM veikla „Išdykusios 

spalvos“ 

Vasario mėn. 

II savaitė 

J. Anuškevičienė 

G. Januškaitė 

„Spinduliukų“ grupės STEAM  veikla „LEGO - 

konstruok, statyk, skaičiuok“. 

Vasario mėn. 

III savaitė 

L. Nagrockienė 

D. Banienė 

„Pelėdžiukų“ grupės edukacija kitaip „Geltona, žalia, 

raudona“ 

Vasario mėn.  

III savaitė 

S. Ambrazaitienė 

G. Gečė 

„Drugelių“ ir „Saulės zuikučių“ grupių bendra edukacija 

kitaip „Diena aukštyn kojom“ 

Vasario mėn. 

IV savaitė 

G. Januškaitė 

D. Vabalienė 

A. Povilaitienė 

A. Janušauskienė 

„Kodėlčiukų“ grupės edukacija kitaip „Pažintis su 

miškininku“ 

Vasario mėn. 

IV savaitė 

R. Birgiolienė 

V. Rimkienė 

„Giliukų“ grupės edukacija kitaip „Užgavėnių kaukės“ Vasario mėn. 

IV savaitė 

J. Treinienė 

G. Gečė 

„Sveikuolių“ grupės išvyka į Kauno M.K. Čiurlionio 

dailės muziejų. Edukacija kitiap „Senoji Lietuva – 

nuotykiai prasideda. 

2023-02-23 E. Tutorienė 

„Nykštukų“ grupės išvyka į Kauno M. K. Čiurlionio 

dailės muziejų. Edukacija kitaip „Archaika, etniniai 

elementai ikimokykliniame amžiuje – nuotykiai 

prasideda. 

2023-02-23 A. Stasaitienė 



Sveikatinimo veikla /grūdinimas vandeniu/ pagal S. 

Kneipo  sveikatinimo metodiką, kiekvieną mėnesio 

trečiadienį. 

Vasario mėn. 

 

Grupių mokytojai 

 

Sveikatinimo veikla pagal mokyklos sveikatos ugdymo 

programą „Sveikatos ABC“. 

Vasario mėn. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Grupių mokytojai 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės praktinė 

veikla- „Švarūs dantukai-laimingi vaikai“. 

Vasario mėn. VSP specialistė  

Z. Makūnienė 

Edukacija  „Lietuvos paukščiai“, susitikimas su 

miškininku Algirdu Pieniuta. 

2023-02-23 Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

Dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos inicijuoto 

projekto „Futboliukas“ renginiuose. 

Vasario mėn. Projekto koordinatorė 

J. Treinienė 

Dalyvavimas respublikinio Lietuvos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų projekte „Mažųjų žaidynės 2023“ I 

etapas. 

Vasario mėn. Grupių mokytojai 

 

Kūrybinių darbų paroda „Augsim ir puošim savo 

žemelę, visad mylėsim gimtą šalelę“. 

Vasario mėn. G. Januškaitė 

A. Janušauskiene 

 

3. Darbo priežiūra 

Renginio pavadinimas ir/ar tema Data ir laikas Organizatorius 

Patirtinio ugdymo plėtojimas kasdieninėje vaikų 

veikloje. Edukacinės aplinkos vaiko patirtiniam 

ugdymui(si) sudarymas. 

Vasario mėn. I. Povilaitienė 

 

Informacinių technologijų panaudojimas ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdomojoje veikloje. 

Vasario mėn. I. Povilaitienė 

 

 

 

 

 

 Parengė 

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Deimantė Noreikienė 

 2023-02-02 

 


