
 

 

 

PATVIRTINTA 
Kauno lopšelio – darželio „Boružėlė“ 
Direktoriaus 2018 m. balandžio 4  d. 
Įsakymu Nr. V -    

2018 m. BALANDŽIO mėn. edukacijų planas 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 

1. Projektas 
„Knygų mainai darželyje“ 

I a. koridoriuje prie 
„Saulučių“ 

 gr. 
2017 11 – 2018 06 Ugdytiniai, pedagogai, tėvai 

„Varpelių“ gr. auklėtoja 
 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

2. Paroda 
„Mano augintinis“ 

„Bitučių“ gr. 04 01-04 30 
„Bitučių“ gr. ugdytiniai, 

tėvai, auklėtojos 
„Bitučių“ gr. auklėtojos 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

3. 
Prevencinis- kūrybinis renginys, 

skirtas saugaus eismo dienai  
„Saugus miestas“ 

Prie S. Dariaus ir S. Girėno 
paminklo 

03 01- 04 06 
„Boružėlių“ grupės 

ugdytiniai ir auklėtojos 
„Boružėlių“ gr. 

auklėtojos 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

4. Edukacinė programa „Robotukas“ L-d „Boružėlė“ salė 

04 05 
9.10-9.30 lopšelis 

9.50-10.20 Varpeliai, 
Zuikučiai, Žirniukai 
10.30-11.00 Ežiukai, 

Bitutės 
11.10-11.50 

Boružėlės, Žirniukai 

Ugdytiniai, auklėtojos Grupių auklėtojos 

Žirniukų gr. 
auklėtoja, 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

5. 
„Vaikų velykėlės“ L-d „Boružėlė“ kiemas 

04 06 
10.30 val. 

 
L-d „Boružėlė“ ugdytiniai, 

pedagogai, tėvai 

 
„Varpelių“ gr. auklėtojos 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

6. 
Edukacinis rytmetys 

„Higiena + eksperimentas“ 
„Varpelių“ gr. 

04 09 
9.30 

„Varpelių“ gr. ugdytiniai, 
auklėtojos 

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

7. 
Edukacinis rytmetys 

„Žaidžiame gydytojus“ 
„Saulučių“ gr. 

04 09 
10.00 

„Saulučių“ gr. ugdytiniai, 
auklėtojos 

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

8. Projektas 
„Mano tėvelių profesijos“ 

„Varpelių“ gr.  
04 19 

9.30 val. 

„Varpelių“ gr. ugdytiniai, 
auklėtojos ir profesiją 
pristatantys tėveliai 

„Varpelių“ gr. auklėtojos 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

9. Edukacinė programa „Neodentoje“ 
Odontologijos klinika 

„Neodenta“ 
04 19 

10.00 val. 
 

„Žirniukų“ grupės ugdytiniai 
„Žirniukų“ gr. auklėtojos 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 



10.
Projektas „Apkabinkime žemę“ 

„Šokis žemei 2018“ 
L-d „Boružėlė“ kiemas 

04 20 
15.00 val. 

 
Ugdytiniai, tėvai, pedagogai 

Meninio ugdymo (šokių) 
mokytoja, 

Neformaliojo ugdymo 
(kūno kultūra) mokytoja 
„Zuikučių“ gr. auklėtojos 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

11.
Pavasario sporto šventė 

L-d „Boružėlė“ salė arba 
kiemas 

04 23  
11 val.  

 
L-d „Boružėlė“ ugdytiniai, 

tėvai, pedagogai 

Neformaliojo ugdymo 
(kūno kultūra) mokytoja, 

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

12.
Seminaras 

„Kaip kalbėti su vaiku, kad jis 
klausytų ir girdėtų – vaiko 

motyvavimas veiklai“ 

L-d „Boružėlė“ salė 
04 25 
12.40 

pedagogai 
Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Direktorė 

13.
L – d „Boružėlė“ „Ramunėlių“ gr. 

tėvų susirinkimas 
„Ramunėlių“ gr. 04 „Ramunėlių“ gr. tėvai Direktorė Direktorė 

14.
Paroda 

„Ekperimentuoju meną“ 
I a. koridoriuje prie 

administracijos 
03 30-06 29 Ugdytiniai, pedagogai, tėvai 

Organizuoja „Bitučių“ 
gr. auklėtoja  
„Zuikučių“ gr. auklėtoja 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  

15.
Velykinė paroda  

„Erdviniai kūnai” 
I a. koridoriuje prie salės 03 26 – 04 31 Ugdytiniai, pedagogai, tėvai 

Organizuoja „Boružėlių“ 
gr. auklėtojos 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  

16.
Saugaus eismo užsiėmimai su policijos 

pareigūnais 
VPK policijos Saugaus 

eismo mokyklėlė 
04 27 

„Boružėlių“ grupės 
ugdytiniai ir auklėtojos 

„Boružėlių“ gr. 
auklėtojos 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

17.
Projektas 

„Sveikas vaikas-sveika ateitis“ 
„Boružėlių“ gr. 

Data bus tikslinama 
 

„Boružėlių“ grupės 
ugdytiniai ir auklėtojos 

„Boružėlių“ gr. 
auklėtojos 

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
Visuomenės 
sveikatos priežiūros 
specialistė 

18.
Prevencinė programa 

„Zipio draugai“ 
„Zuikučių“ ir „Boružėlių“ 

gr. 
2017-2018 m.m. 

„Zuikučių“ ir „Boružėlių“ 
gr. ugdytiniai 

„Zuikučių“ gr. auklėtoja 
ir „Boružėlių“ gr. 
auklėtoja  

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  

 

                         Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                 Oresta Augustanavičienė 


