
Data Vaikų grupė Veikla Vieta Dalyviai 

2020-03-30 
Visoms 

grupėms 

Kviečiame fotografuotis! Į įstaigą atvyks profesionalūs 

fotografai, vyks Įstaigos ugdytinių fotografavimas pagal 

grafiką: 

9.00 val. „Viščiukų“ gr. 

9.30 val. „Meškučių“ gr. 

10.00 val. „Nykštukų“ gr.  

10.30 val. „Šimtakojų“ gr. 

11.00 val. „Bitučių“ gr. 

11.30 val. „Smalsučių“ gr. 

12.00 val. „Varpelių“ gr. 

12.30 val. „Žuvyčių“ gr.  

13.00 val. „Pelėdžiukų“ gr. 

13:30 val. „Boružėlių“ gr. 

14.00 val. Darbuotojai asmeniškai pagal poreikį 

Sporto salė 
Visų grupių vaikai ir jose 

dirbantys darbuotojai 

2020-03-27 10:0 
Visoms 

grupėms 

Įstaigos sportinė veikla "Judėkime kitaip!" su socialiniais 

partneriais L.-D. "Gintarėlis" ugdytiniais 
Sporto salė 

L.-D."Gintarėlis" ir mūsų 

įstaigos priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

2020-03-25 13:30 
Visoms 

grupėms 

Praktiniai mokymai grupėse su vaikais dirbantiems 

darbuotojams. Mokymus ves PPT psichologė Vilma 

Šamonskienė 

Posėdžių kabinetas 
A grupės mokytojos ir 

auklėtojo (mokytojo) padėjėjos 

2020-03-24 10:30 

"Boružėlių" 

priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

Išvyka į Konditerijos korporaciją Roshen. Ekskursija po 

Klaipėdos konditerijos įmonę 

Konditerijos 

korporacija 

Roshen 

Priešmokyklinės "Boružėlių" 

grupės vaikai ir mokytojos 

2020-03-23 
Visoms 

grupėms 

Įstaigos pedagogų sėkmės istorijos "Robotukai - bitutės 

veikloje" (dalijimasis patirtimi) 
Posėdžių kabinetas  

2020-03-20 9:0 
Visoms 

grupėms 

Grupės renginys: "Pelėdžiukų"grupės ugdytinių šeimų sportinė 

pramoga "Pabūkime kartu!", skirta tarptautinei Žemės dienai 

paminėti 

sporto salė 
"Pelėdžiukų" grupės ugdytiniai, 

jų šeimos ir mokytojos 

2020-03-18 9:0 
Visoms 

grupėms 

Grupės renginys: "Boružėlių" grupės šeimų sportinė pramoga 

"Pabūkime kartu!" 
sporto salė 

"Boružėlių" grupės ugdytiniai, 

jų šeimos ir mokytojai 

2020-03-18 10:00 
Visoms 

grupėms 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių 

pasitarimas 
Liepų g. 11 L. Vaitkienė 



Data Vaikų grupė Veikla Vieta Dalyviai 

2020-03-16 

–2020-04-17 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos akcija. Ekologinio ugdymo projekto "Gamta - mūsų 

namai" kūrybinė grupė kviečia sudalyvauti akcijoje 

"Padovanokime paukšteliui inkilėlį" 

Lopšelis - darželis 

"Giliukas" 

Lopšelio-darželio "Giliukas" 

vaikai, tėvai, įstaigos 

bendruomenės nariai 

2020-03-16 

–2020-03-27 

Visoms 

grupėms 

Metodinių priemonių naudojimo savaitė: robotukai-bitutės 

vaikų ugdymo procese 
  

2020-03-16 
Visoms 

grupėms 

Įstaigos paroda "Labas, aš tavo draugas iš miško". 

Eksponuojami vaiko ir šeimos kūrybiniai darbai (trumpalaikis 

"Varpelių" grupės projektas "Noriu pažinti aplinkinį pasaulį") 

Įstaigos fojė 
"Varpelių" grupės vaikai ir 

tėvai 

2020-03-09 13:30 
Visoms 

grupėms 

Įstaigos pedagogų sėkmės istorijos "Šviesos dėžučių 

panaudojimas ugdymo procese" - I. Mačiulaitienės pranešimas, 

"Interaktyvios grindys veikloje" (dalijimasis patirtimi) 

Posėdžių kabinetas  

2020-03-09 10:0 
Visoms 

grupėms 

Įstaigos šventė „Aš gintaro krašto pilietis“- renginys, skirtas 

atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečiui paminėti, kartu 

su "Smeltės" progimnazijos mokiniais 

Sporto salė 

Įstaigos bendruomenė, vaikai, 

tėvai, socialiniai partneriai 

("Smeltės" progimnazijos 

mokiniai)  

2020-03-04 
Visoms 

grupėms 

Miesto paroda "Linksmosios raidelės". Vaiko ir šeimos 

kūrybiniai darbai eksponuojami Klaipėdos Vitės 

progimnazijoje (Kalbos ugdymo projektas "Keliaujame kalbos 

takeliu")  

Klaipėdos Vitės 

progimnazija 

Klaipėdos l.-d. "Giliukas" 

bendruomenė, socialiniai 

partneriai: Klaipėdos Vitės 

progimnazijos ir "Varpelio" 

mokyklos-darželio 

bendruomenės 

2020-03-04 

"Pelėdžiukų" 

priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

Išvyka. Edukacija "Žvejok po Klaipėdą" 

Klaipėdos 

Pempininkų 

bibliotekos vaikų 

skyrius 

"Pelėdžiukų" grupės vaikai 

2020-03-03 
Visoms 

grupėms 

Įstaigos edukacinė veikla "Mažųjų molinukų dirbtuvės" su 

tautodailininku Raimondu Prikockiu (Socialinis-etnokultūrinis 

projektas "Tautinės kultūros puoselėjimas-vaikų ugdymo ir 

bendruomenės telkimo būdas") 

Įstaigos sporto salė 

"Pelėdžiukų" gr., "Varpelių" 

gr., "Žuvyčių" gr., "Smalsučių" 

gr., "Bitučių" gr., "Viščiukų" 

gr. 

2020-03-03 
Visoms 

grupėms 

"Simegrafija vaikų darželyje". Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos Laimos Laurinaitienės parengtas ir publikuojamas 

straipsnis 

http://www.svietimo

naujienos.lt/kategorij
 



Data Vaikų grupė Veikla Vieta Dalyviai 

a/ikimokyklinis-

ugdymas/ 

2020-03-02 

–2020-03-14 

Visoms 

grupėms 

Metodinių priemonių naudojimo savaitė: interaktyvios grindys 

vaikų ugdymo procese 
Ugdymosi kabinetas Visų grupių vaikai 

2020-03-02 10:0 
Visoms 

grupėms 

Grupės edukacinė veikla. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

neformaliojo vaikų švietimo (keramikos) vyr. mokytojos 

Živilės Malūkaitės organizuojamos keramikos dirbtuvės 

"Boružėlių" grupės priešmokyklinukams su tikslu pasigaminti 

molio dirbinį - pakabinamą paukštelį  

Grupė "Boružėlių" grupės vaikai 

2020-03-02 
Visoms 

grupėms 

Respublikinis konkursas: dalyvaujame draugiškojoje socialinio 

emocinio ugdymo olimpiadoje “Dramblys”, 

kurį organizuoja VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“, Lietuvos 

Socialinio emocinio ugdymo asociacija, 

VšĮ„Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo 

centras” 

Priešmokyklinėse 

"Boružėlių" ir 

"Pelėdžiukų" grupėse 

Priešmokyklinių "Boružėlių" ir 

"Pelėdžiukų" grupių vaikai 

2020-03-02 

"Bitučių" 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Grupės trumpalaikis projektas "Linksmosios lysvės" "Bitučių" grupėje Grupės vaikai, tėvai, pedagogai 

2020-03-01 
Visoms 

grupėms 

Respublikinė iniciatyva "KOVAS – SĄMONINGUMO 

DIDINIMO MĖNUO BE PATYČIŲ". VšĮ „Vaikų linija“ 

skatina visus, norinčius mažinti patyčių paplitimą, savo 

veiklomis ir idėjomis prisidėti prie šios iniciatyvos 

lopšelis-darželis 

"Giliukas" 

lopšelio-darželio "Giliukas" 

bendruomenė 

2020-02-10 

–2020-03-09 

Visoms 

grupėms 

Įstaigos akcija. Pilietinio ugdymo projekto "Gimtinės spalvos" 

kūrybinė darbo grupė kviečia dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, 

gaminant "Laisvės vėjo malūnėlį" kaip valstybės atkūrimo ir 

augimo simbolį, skirtą kovo 11-ąją drauge švęsti laisvą ir 

drąsiai ateitį pasitinkančią Lietuvą. Visiems drauge skleisti 

žinią apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. 

Įstaigos kiemas ir 

muzikos salė 

Lopšelio-darželio "Giliukas" 

vaikai, tėvai, įstaigos 

bendruomenės nariai 

 


