
 

 

 

PATVIRTINTA 
Kauno lopšelio – darželio „Boružėlė“ 
Direktoriaus 2018 m. vasario 22  d. 
Įsakymu Nr. V -    74

2018 m. KOVO 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. Projektas  
„Mano tėvelių profesijos“ 

„Varpelių“ gr. 
 Įvyko 02 27 

9.30 val. 

„Varpelių“ gr. ugdytiniai, 
auklėtojos ir profesiją 

pristatantis tėvelis 

„Varpelių“ gr. auklėtojos Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  

3. „Maži žingsneliai sveikos mitybos 
link“ 

Grupėse 
03 05 

10.00 – 12.00 val. 
 

Ugdytiniai, pedagogai Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė  

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  

4. Edukacinis rytmetys 
„Rytmetys draugystei“ 

Salėje 
 03 05 

10.40-11.10 val. 
 

„Ežiukų“, „Bitučių“, 
„Zuikučių“ gr ugdytiniai ir 

jų auklėtojos 

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė ir 
Psichologė 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  

5. 
Respublikinis konkursas 

„Sveikatiados iššūkis – pieno 
kokteilis“ 

„Žirniukų“ gr. 03 08 – 03 30 

„Žirniukų“ gr. ugdytiniai ir 
auklėtojos 

„Žirniukų“ gr. auklėtojos Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

6. Respublikinis konkursas 
„Sodinčius“ 

„Zuikučių“ gr., 
Kieme 

03 08 – 03 30 

„Zuikučių“ gr ugdytiniai ir 
jų auklėtojos 

„Zuikučių“ gr auklėtoja Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

7. Edukacinis rytmetys 
„Rytmetys draugystei“ 

Salėje 
03 12 

9.30-10.00 val. 
 

„Varpelių“, Žirniukų“, 
„Boružėlių“ gr. ugdytiniai ir 

jų auklėtojos 

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė ir 
psichologė 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  

8. 

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų 
Trikrepšio festivalis, skirtas Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti 

Salėje 
03 12 

11.00 val. 

„Zuikučių“ gr. ugdytiniai ir 
auklėtoja 

Neformaliojo ugdymo 
(kūno kultūra) mokytoja 
Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  

9. Edukacinė išvyka 
„Jaunasis karvedys“ 

Vytauto didžiojo karo 
muziejus 

03 06 
9.30 val. 

„Varpelių“ gr. ugdytiniai, 
auklėtojos 

„Varpelių“ gr. auklėtojos 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  

10. Minėjimas 
Kovo 11-osios proga 

Grupėse 
03 09 

10.00 val. 

Ugdytiniai, auklėtojos Grupių auklėtojos Direktorė  
Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  



11. „Sveikas maistas - aktyvus vaikas“ 
 

Grupėse 
03 12 

10.00-12.00 

Ugdytiniai, auklėtojos Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė  

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  

12. Lopšelio – darželio „Boružėlė“ 
bendruomenės tarybos posėdis 

Salėje 
03 14 

13.20 val. 

Bendruomenės tarybos nariai Direktorė  

Direktorė 

13. Išvyka į Karo muziejų Karo muziejus 
03 14 

10. 00 val. 

„Bitučių“ gr ugdytiniai ir jų 
auklėtojos 

„Bitučių“ gr. auklėtojos 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

14.
Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018 Grupėse 03 19- 03 23 

Ugdytiniai, pedagogai, tėvai Grupių auklėtojos 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  

15. (Atkelta iš vasario mėn.) 
Spektaklis  

„Linksmos pasakos iš kišenės“ 
Salėje 

03 20 
15.30 val. 

Ugdytiniai, pedagogai Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  

16.
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  

17.
Akcija 

„Aš – žemės vaikas“ 
Salėje arba kieme 

03 20 
10.30 val. 

Ugdytiniai, pedagogai, tėvai Organizuoja „Zuikučių“ 
gr. auklėtojos ir muzikos 
pedagogė 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  

18.
Velykinė paroda  

„Erdviniai kūnai” 
I a. koridoriuje prie salės 03 26 - 04 13 

Ugdytiniai, pedagogai, tėvai Organizuoja „Boružėlių“ 
gr. auklėtojos 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  

19. Respublikinis vaikų piešimo 
konkursas  

„Iš knygelės į širdelę 2018“  
Vilniaus L/D „Saulėgrąža” 03 01 - 03 30 

„Boružėlių“ gr. ugdytiniai, 
auklėtojos 

„Boružėlių“ gr. 
auklėtojos 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  

20.
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  

21.
Edukacinė išvyka  

„Gintarinis margutis“ 
Raudondvario dvaras 

2018 03 29 
9.30 val. 

„Žirniukų“ gr ugdytiniai, 
auklėtojos, tėvai 

„Žirniukų“ gr. auklėtojos Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  

 

                         Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                 Oresta Augustanavičienė 


