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ARIOGALOS LOPŠELIO-DARŽELIO  

MĖNESIO  PLANAS 

2022 m. lapkričio mėn. 

DIENA 

VAL. 

RENGINIO PAVADINIMAS ATSAKINGAS 

ASMUO 

GRUPĖ 

1 2 3 

Projektai 

Visą mėn. Respublikinis STEAM kūrybinis projektas „Mano rankose atgyja 

rudeniniai lapai“.  
Boružėlių grupė 

27d. 
Dvišalis projektas „Vanduo, vanduo“. Kačiukų grupė 

Visą mėn. Respublikinis priešmokyklinis ir ikimokyklinis projektas „Lik 

sveikas rudenėli“. 
Pagrandukų grupė 

Visą mėn. 

 
Respublikinis socialinis- meninis projektas ,,Skirtukas knygai 

2022" 
Voveriukų grupė 

 Respublikinis ilgalaikis( metinis) projektas ,,STEAM visus metus" 

- Ruduo 
Voveriukų grupė 

11 d. Respublikinis ilgalaikis projektas ,, Kraštovaizdis skirtingais metų 

laikais" 
Voveriukų grupė 

11 07 - 12 09d. Respublikinis priešmokyklinių ugdymo įstaigų emocinės ir 

kalbinės raiškos projektas "Mūsų naujieji draugai"  
 

Edukaciniai, kultūriniai, sporto renginiai, akcijos, veiklos, viktorinos 

16 d. Tarptautinė Tolerancijos dienos paminėjimo akcija Boružėlių grupė 

 Pramoga vaikams ,,Rudeninis šėlsmas ". Pelėdžiukų grupė 

 Literatūrinė popietė grupėje ,, Rudenėli, ačiū" Voveriukų grupė 

 Sveikatingumo valandėlė - "Arbata-tai sveikata". Kiškių grupė 

 Edukacinė išvyka į biblioteką - "Kur gyena knygos?". Kiškių grupė 

Visą mėn. Tolerancijos savaitė PU grupėse Aušra Vasilienė 

Visą mėn. Programa „Zipio draugai“ PU grupėse. Aušra Vasilienė 

Seminarai, konferencijos 

08 d. Respublikinė konferencija „Kūrybiškas inovatyvių praktikų 

plėtojimas ikimokykliniame ugdyme“  
Daiva Būdienė 

 Besimokančių darželių tinklas 2022 m. Pedagogai 

Vaikų kūrybinių darbų, foto parodos 

Visą mėn. Kūrybinių darbų paroda ,,Žvėreliai lapų šokyje". Kačiukų grupė 

Visą mėn. Virtualioji kūrybinių darbų paroda „Žibantys helovino moliūgai“. Drugelių grupė 

Visą mėn. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų 

ir mokytojų virtuali kūrybinių darbų paroda „Skara rudenėliui“. 

 

Drugelių grupė 

Visą mėn. 

Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų paroda „Mano rudeninis 

draugas“. 

 

Drugelių grupė 

Visą mėn. 
Respublikinė kūrybinių darbelių virtuali paroda „Šen blykst, ten 

blykst, visa piniguota“. 
Drugelių grupė 

Visą mėn. Paroda ,,Mano pirštinė pirštuota, mano pirštinė raštuota". Pagrandukų grupė 

Iki 12d. 
Respublikinė virtuali kūrybinių darbų paroda "Skara Rudenėliui". 

 
Bitučių grupė 

Iki 7d. Respublikinė virtuali kūrybinių darbų paroda "Moliūgo išdaigos" Bitučių grupė 



Visą mėn. Kūrybinių darbų paroda „Rudenėjančių lapų kūryba“. Meškučių grupė 

Visą mėn. Kūrybinių darbų paroda „Rudeninis lapas“. Meškučių grupė 

Visą mėn. Kūrybinių darbų paroda „Rudens užuolaidos“. Žirniukų grupė 

Visą mėn. 
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų paroda ,,Rudens puokštė Klaipėdai". 
Ežiukų grupė 

Visą mėn. 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 

pedagogų kūrybinių darbų paroda „Pats išradingiausias ir 

gražiausias moliūgėlis“. 

Žirniukų grupė 

Visą mėn. 
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paroda 

,,Pats gražiausias ir išradingiausias moliūgas ". 
Pelėdžiukų grupė 

Visą mėn. 
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paroda 

,,Moliūgo išdaigos ". Pramoga vaikams ,,Rudeninis šėlsmas ". 
Pelėdžiukų grupė 

Iki 12d. 
Respublikinė virtuali kūrybinių darbų paroda "Skara Rudenėliui". 

 
Bitučių grupė 

Iki 7d. Respublikinė virtuali kūrybinių darbų paroda "Moliūgo išdaigos". Bitučių grupė 

 Respublikinė kūrybinių darbų paroda ,,Skara rudenėliui". Voveriukų grupė 

 
Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų parodoje ,,Rudens puokštė Klaipėdai". 
Ežiukų grupė 

Posėdžiai, pasitarimai, veiklos 

9d. Vaiko gerovės posėdis VGK nariai 

Kiekvieną 

penktadienį 

9val. 

Pedagogų susirinkimai Pedagogai 

10d. PU grupių mokytojų pasitarimas PU grupių 

mokytojai 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                         Jurgita Drapanauskienė   

 

Galimas plano papildymas 

 


