
                                                                                                                                                                     

KLAIPĖDOS  LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“   

2021 M. VASARIO MĖNESIO   

DARBO PLANAS 

                                                                TVIRTINU 

                                                                                                                  Lopšelio-darželio „Bitutė“ 

      Direktorė                                                                                                                                                                    

      Aušra Milvydienė 

ADMINISTRACINIS – ORGANIZACINIS DARBAS 

Data Renginio pavadinimas Atsakingas Vieta 

2021.02.01-05 Pokalbiai-konsultacijos su grupių 

komandomis: 

1. Ugdymo kokybės gerinimas. 

2. Edukacinių aplinkų 

atnaujinimas. 

3. 2021 m. veiklos plano 

aptarimas. 

A.Milvydienė 

V.Čėsnaitė 

lopšelis-darželis 

,,Bitutė“ 

(nuotoliniu 

būdu) 

2021.02.17 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 

mokyklų-darželių direktorių 

pasitarimas. 

A. Milvydienė  Nuotoliniu būdu 

2021 m. 

vasaris 

Bendruomenės susirinkimas. PPT 

atlikto įstaigos mikroklimato 

vertinimo pristatymas. 

A.Milvydienė  lopšelis-darželis 

,,Bitutė“ 

PEDAGOGINĖ STEBĖSENA 

2020-02-12 

 

2020-02-18 

 

2020-02-24 

Ugdomosios veiklos stebėjimas 

,,Pabiručių“ gr. 

Ugdomosios veiklos stebėjimas 

,,Šnekučių“ gr. 

Ugdomosios veiklos stebėjimas 

,,Gudručių“ gr. 

V.Čėsnaitė lopšelis-darželis 

„Bitutė“ II 

korpusas 

VAIKŲ SAVIRAIŠKOS POREIKIŲ TENKINIMAS ĮSTAIGOJE, MIESTE, ŠALYJE 

2021 m. 

vasaris 

Pažintinis projektas ,,Lietuva“ – šalis 

gimtoji“ 

A.Glotovienė 

 

lopšelis-darželis 

„Bitutė“ 

 II korpusas 

2021.02.01-12 Respublikinis projektas ,,Tu lineli, 

žydražiedi“ 

E. Kusienė 

I. Zakarienė  

Virtuali erdvė 

2021.02.15 Akcija ,,Papuoškim medelį vėliavos 

spalvomis“ 

R. Viršilienė 

A. Glotovienė, 

 

lopšelis-darželis 

„Bitutė“ 

I ir II korpusai 

2021.02.04-

03.11 

Akcija ,,Paukšteliai suskrido“ (langų 

puošyba Vasario-16-ajai) 

įvaizdžio 

kūrybinė grupė 

lopšelis-darželis 

„Bitutė“ 

 I ir II korpusai 

2021.02.15  

2021.02.17 

Vasario 16-osios šventė ,,Tu - šalelė 

mylima“ 

Piešinių paroda ,,Lietuva vaiko akimis“ 

E. Kusienė, 

I. Zakarienė 

J. Voronova 

 

lopšelis-darželis 

„Bitutė“ 

 

2021 m. 

vasaris 

Praktinės pamokos:  

,,Kvapų magija“ Atspėk, kas kaip 

kvepia“ 

,,Parodyk savo nuotaiką“. Žaidimai su 

emocijų kortelėmis 

R. Beteikienė lopšelis-darželis 

„Bitutė“ 

 I ir II korpusai 

2021 m. 

vasaris 

Projekto ,,Švarūs dantukai – sveiki 

dantukai“ veikla su su sveikatos biuro 

specialiste R. Beteikiene 

G. Žitkuvienė lopšelis-darželis 

„Bitutė“ 

  II korpusai 

2021 m. 

vasaris 

Tarptautinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

G. Žitkuvienė ,,Pabiručių“ 

grupė 



kūrybinių fotografijų konkursas 

,,Sustabdyk gerumo akimirką“ 

2021 m. 

vasaris 

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų kūrybinių fotografijų virtuali 

paroda ,,Papuoškime ąžuolus laisvės 

paukščiais“ (Marijampolės l/d ,,Rasa“) 

A.Glotovienė 

R.Viršilienė 

J. Voronova 

lopšelis-darželis 

„Bitutė“ 

 

2021 m. 

vasaris 

Projekto ,,Gražiai kalbu – visiems 

džiugu“ bendra veikla su logopede V. 

Giedraityte“ 

A.Glotovienė ,,Žiniukų“ grupė 

2021.02.22-26 Projekto plokščiapėdystės profilaktikai 

veikla ,,Priemonių pagalba mankštinsim 

pėdutes“ 

I.Zakarienė ,,Spalviukų“ gr. 

2021 m. 

vasaris 

Projektas ,,Žiema su STEAM“ D. Kontrimė 

J. Jusupova 

,,Šnekučių“ 

grupė 

2021 m. 

vasaris 

Klaipėdos miesto  ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų ugdytinių ir mokytojų 

virtuali Užgavėnių kaukių paroda 

,,Kaukių linksmybės“ 

D. Kontrimė 

J. Jusupova 

,,Šnekučių“ 

grupė 

2021 m. 

vasaris 

Gamtamokslinė grupės akcija 

,,Pasodink medelį“ 

D. Kontrimė 

J. Jusupova 

,,Šnekučių“ 

grupė 

2021.02.01-16 E-twining projektas Vasario 16-ajai A.Derkintytė ,,Linksmučių“ 

grupė 

2021 m. 

vasaris 

Projekto ,,Spalvota svajonė“ veikla  

,,Raudona spalva“ 

A.Derkintytė ,,Linksmučių“ 

grupė 

2021.02.05 Mankštiada per Zoom S. Savickienė lopšelis-darželis 

„Bitutė“ 

 I ir II korpusai 

2021 m. 

vasaris 

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų kūrybinių darbų paroda 

,,Užgavėnių kaukių šėlsmas“ (Mažeikių 

l/d ,,Gintarėlis“ 

R. Viršilienė ,,Smalsučių“ 

grupė 

2021 m. 

vasaris 

Respublikinis ikimokyklinio  ugdymo 

įstaigų projektas ,,Vandens 

eksperimentų pasaulis vaikų akimis“ 

(Šalčininkų l/d ,,Pasaka“) 

I.Kuzminskienė ,,Spinduliukų“ 

grupė 

2021 m. 

vasaris 

Respublikinis ikimokyklinio  ugdymo 

įstaigų projektas ,,Piešiam rankom ir 

pirštukais“ (Klaipėdos l/d ,,Žuvėdra“) 

I.Kuzminskienė ,,Spinduliukų“ 

grupė 

2021 m. 

vasaris 

Sportinis renginys ,,Žiemos 

linksmybės“ 

I.Kuzminskienė 

J.Voronova 

J. Jusupova 

lopšelis-darželis 

„Bitutė“ 

 kiemas 

2021 m. 

vasaris 

Tarptautinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

projektas - kūrybinių darbų paroda 

„Pilys mena Lietuvos didybę“. 

(Joniškio l/d „Saulutė“) 

J.Voronova 

J. Jusupova 

,,Kodėlčiukų“ 

grupė 

2021 m. 

vasaris 

 Vaikų piešinių, kūrybinių darbų paroda 

„Mano Lietuva“ 

J.Voronova 

J. Jusupova 

,,Kodėlčiukų“ 

grupė 

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS IR DALYKINĖS KOMPETENCIJOS KĖLIMAS 

2021m. 

vasaris 

Nuotolinio ugdymo organizavimas 

ikimokyklinėje įstaigoje“   

A.Glotovienė pedagogas.lt 

2021m. 

vasaris 

Nuotolinio  mokymo iššūkiai ir galimybės 

integruojant ir diferencijuojant ugdymo 

turinį“ 

V. Čėsnaitė pedagogas.lt 

2021m. 

vasaris 

STEAM: patyriminės veiklos, keičiančios 

tradicines pamokas 

I. 

Kuzminskienė 

pedagogas.lt 



BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

2021-02-10/20 Jungtinės veiklos planų derinimas  V. Čėsnaitė ikimokyklinės 

įstaigos 

PEDAGOGŲ GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA ĮSTAIGOJE, MIESTE, ŠALYJE 

2021-02-10/14 Atvira veikla (filmuota). ,,Tyrinėju 

sniegą“ 

A. Derkintytė lopšelis-darželis 

„Bitutė“ 

2021 m. 

vasaris 

Atvira veikla ,,Žalia varlytė lankoje“ D. Kontrimė 

J. Jusupova 

lopšelis-darželis 

„Bitutė“ II  

korpusas 

________________________________________ 
 


