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TVIRTINU 
 

Direktorė 

Ingrida Biriukienė 

2022-10-31 

                              Įsakymas Nr. V-180 

KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „PUŠAITĖ” 

 

2022 M. LAPKRIČIO  MĖNESIO 

DARBO PLANAS 

 

Eil

. 

Nr

. 

Diena Savaitės diena Val. Renginio pavadinimas Organizuoja Dalyvauja Vieta 

1.  03 Ketvirtadienis 09:30 Sferinis kinas 

 „Gyvūnai mūsų draugai“ 

Direktorė Ingrida Biriukienė; 

pavaduotoja ugdymui, Raminta 

Baranauskienė 

“Nykštukų” 

“Zuikučių“ 

„Saulučių“ 

„Drugelių“ 

„Paukštelių“ 

„Boružėlių“ gr. 

ugdytiniai 

Įstaigos vidaus 

erdvės( salė) 

 

 

2.  04 Penktadienis 10:00 Tarptautinės pyrago dienos paminėjimas 

„Kitokie pyragai“ 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja, Renata Benetė; 

socialinė pedagogė Vesta 

Mitrulevičienė;  

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos padėjėja Gitana 

Valančiūtė 

“Zuikučių“ 

„Saulučių“ 

„Drugelių“ 

„Paukštelių“ 

„Boružėlių“ gr. 

ugdytiniai 

Įstaigos vidaus 

edukacinės 

erdvės( salė) 

 

 

 

 

3.  07-18 Pirmadienis 10:00 Edukacinė –gamtosauginė akcija 

„Pažinkime savo kiemo medžius“ 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Jūratė Jasevičė,  dir. 

“Zuikučių“ 

„Saulučių“ 

Įstaigos lauko 

edukacinės 
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pavaduotoja ugdymui Raminta 

Baranauskienė 

„Drugelių“ 

„Paukštelių“ 

„Boružėlių“ gr. 

ugdytiniai 

erdvės( kieme) 

4.  08 Antradienis 

(lapkričio- 

gruodžio mėn.) 

09:30 Ilgalaikis meninis projektas į kūrybinį 

vyksmą įtraukiantis ugdytinių šeimas  

“Nupiešk svajonių žaislą” 

Meninio ugdymo mokytoja 

( dailė), Aušra Bastienė; 

 socialinė pedagogė, Vesta 

Mitrulevičienė; 

 logopedė, Asta 

Lešinskienė 

„Saulučių“, 

„Drugelių“ 

,„Zuikučių“, 

„Boružėlių“  gr. 

ugdytiniai ,mokytojai 

bei ugdytinių šeimos 

nariai 

Įstaigos vidaus 

erdvės  

 

 

 

 

 

5.  08 Antradienis 10:00 Edukacinė išvyka „Mergaitė ieško 

pasakos“. 

Dalyvavimas meniniame  

projekte „Nupiešiu svajonių 

žaislą“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos: Ilona Vilkaitė, 

Daiva Lileikienė 

„Saulučių“ gr. 

ugdytiniai, mokytojos 

 

Maironio 

literatūros 

muziejus, 

Rotušės a.-13, 

Kaunas 

6.  08 Antradienis 10:00 Bendruomeninė talka „Rudens lapeliai – 

kiemo rūpestėliai“ 

Direktorė Ingrida Biriukienė; 

socialinė  pedagogė Vesta 

Mitrukevičienė; 

 ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Sigita Cipkuvienė; 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos padėjėja Renata 

Jančiūrienė 

Kauno lopšelio -

darželio “Pušaitė“ 

bendruomenė 

 

Įstaigos lauko 

edukacinės 

erdvės( kieme) 

 

 

 

 

 

7.  09 Trečiadienis 10:00 Dalyvavimas respublikinėje akcijoje 

„Sportuojantis koridorius“ 

Meninio ugdymo mokytojas 

( kūno kultūra) 

Matas Raipa 

“Zuikučių“ 

„Saulučių“ 

„Drugelių“ 

„Paukštelių“ 

„Boružėlių“ gr. 

ugdytiniai 

Įstaigos vidaus 

erdvė 

( koridorius) 
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8. 10 Ketvirtadienis 16:45 Metodinė valandėlė-tėvelių susirinkimas 

„Pasiekimai ir lūkesčiai!“ 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos: Rasa 

Dambrauskienė, Danutė 

Vainilavičienė 

„Paukštelių“ grupės 

ugdytinių tėveliai, 

Ingrida Biriukienė, 

direktorė ;Raminta 

Baranauskienė, dir. 

pavaduotoja ugdymui 

Įstaigos vidaus 

erdvė( salė) 

 

 

 

 

 

9. 10-11 Ketvirtadienis -

penktadienis 

10:00 „Olimpinių vertybių ugdymo programos 

mokymai 2022“ 

(plataus pobūdžio programa, kuri gali 

būti adaptuojama ikimokyklinėse 

įstaigose) 

Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas(LTOK) 

Mokymų vadovės: Ugnė 

Avižienytė ir Ingrida 

Rauličkienė 

Kauno lopšelio -

darželio “Pušaitė“ 

meninio ugdymo 

mokytojas Matas 

Raipa ( kūno kultūra) 

Kauno lopšelis-

darželis 

"Vaikystė" 

9. 11 Penktadienis 10:00 Dalyvavimas Erasmus+ projekto „Aš 

nesu robotas“ ("I'm Not a Robat) 

mokymuose  

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos: Ilona Vilkaitė, 

Jūratė Jasevičė 

VDU Švietimo 

akademija 

T. Ševčenkos 

g.31 

Universitetas, 

Vilnius  

 

10. 14 Pirmadienis 10:00 Saugaus elgesio gatvėje ugdymosi ir 

socialinių įgūdžių lavinimo išvyka 

„Apsižvalgykime kaimynystėje“ 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Renata Benetė; 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos padėjėja Gitana 

Valančiūtė 

„Drugelių“ grupės 

ugdytiniai 

Vilijampolės 

raj. Varnių g.  

 

 

 

 

 

11. 14-30 Pirmadienis-

trečiadienis 

10:00 Keramikos darbų paroda „Kuriu su 

gamta“ 

Meninio ugdymo mokytojas 

(keramika) Alvydas Ulbietis 

„Saulučių“, 

„Paukštelių“, 

„Zuikučių“ gr. 

ugdytiniai 

Įstaigos vidaus  

edukacinės 

erdvės 

(koridorius) 
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12. 15 Antradienis 11:00 Kūrybinė piešinių paroda ,,Rudens spalvų 

magija“ 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos: Vesta 

Mitrulevičienė, Sigita 

Cipkuvienė 

„Nykštukų“ ir 

“Boružėlių“ grupių 

ugdytiniai 

Įstaigos vidaus 

erdvė 

(koridorius ) 

13. 16 Trečiadienis 10: 00 Pilietinė iniciatyva, skirta Tarptautinės 

tolerancijos dienai paminėti-

„Tolerancijos namas“ 

Socialinė  pedagogė 

 V. Mitrulevičienė; 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Sigita Cipkuvienė; 

meninio ugdymo mokytoja 

Aušra Bastienė; 

Kauno lopšelio-

darželio “Pušaitė“ 

bendruomenė 

Įstaigos vidaus 

erdvės 

14. 16 Trečiadienis 13:15 Mokytojų metodinis susirinkimas- 

gerosios patirties sklaida „Rudens 

STEAM-matematika“ 

Direktorė Ingrida Biriukienė;  

pavaduotoja ugdymui 

reikalams Raminta 

Baranauskienė 

Kauno lopšelio-

darželio “Pušaitė“ 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos, 

specialistai 

Įstaigos vidaus  

edukacinės 

erdvės ( grupių 

aplinkoje) 

 

15. 21 Pirmadienis 13:00 VGK susirinkimas 

-Anketinės tėvų apklausos „Vaiko 

adaptacija ikimokyklinėje įstaigoje 

ypatumai“ ataskaitinė refleksija: 

-Švietimo pagalbos  specialistų praktinių 

patirčių sklaida- „Priemonių taikymas, 

patirtys, galimybės“ 

Dir. pavaduotoja ugdymui 

Raminta Baranauskienė; 

Diana Naikauskė psichologė; 

Asta Lešinskienė logopedė; 

Jurga Legienė logopedė 

VGK komisijos nariai Kauno lopšelio-

darželio 

“Pušaitė“ 

metodinis 

kabinetas 

16. 22 Antradienis 10:00 Pilietinį sąmoningumą bei fizinį 

aktyvumą  skatinantis renginys 

bendradarbiaujant su Kauno Generolo 

Plechavičiaus kadetų licėjumi 

„Kareivėliu aš užaugęs būsiu“ 

 Direktorė Ingrida Biriukienė, 

dir. pavaduotoja ugdymui, 

meninio ugdymo mokytojas 

( kūno kultūra) Matas Raipa 

Kauno lopšelio –

darželio “Pušaitė“ 

bendruomenė, Kauno 

Generolo 

Plechavičiaus kadetų 

licėjaus ugdytiniai 

Įstaigos lauko 

erdvės(kieme) 
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17. 28 Pirmadienis 11:00 Bendradarbiavimu paremtas, ugdymo(si) 

per aktyviuosius žaidimus lavinat 

bendrąją motoriką bei kalbą, tyrimas 

„Aktyvieji žaidimai“ 

Logopedė Asta Lešinskienė; 

meninio ugdymo mokytojas 

( kūno kultūra) Matas Raipa 

4-5 metų vaikai 

turintys kalbos 

sutrikimų 

Įstaigos lauko 

edukacinės 

erdvės 

 

 

 

Parengė: Raminta Baranauskienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui 


