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                                        direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

                                    atliekanti direktoriaus funkcijas                      

                 Virginija Jonaitienė  

 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „LAKŠTUTĖ“ 

2019 METŲ BIRŽELIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Vieta Dalyvauja Atsakingas  

3 13 Pasitarimas 

pedagogams „Dėl 

aktualios informacijos 

pedagogams pateikimo“ 

Lopšelis-darželis 

„Lakštutė“ metodinis 

kabinetas 

Visi pedagogai  V. Jonaitienė 

3 16 „Kūlverstukų“ gr. 

bendruomenės šventė 

„Vaikystės sala“, skirta 

vaikų gynimo dienai 

Darželio kiemas „Kūlverstukų“ gr. 

vaikai, tėveliai, 

auklėtojos  

V.Subačienė, 

I.Jaskutytė  

4 16 Bendruomenės sporto 

šventė „Mažųjų 

olimpiada“  

 

Darželio kiemas Lopšelio-darželio 

„Lakštutė“ 

bendruomenė, 

Palemono 

gimnazijos 

pradinių klasių 

mokiniai 

R.Tauras, 

V,Jonaitienė,       

A.Korolkovienė  

3-15  Tiriamoji veikla 

„Žaliosios pievos 

gyventojai“ 

Darželio kiemas „Zuikučių“ gr. 

vaikai, auklėtojos  

L.Steponaitienė 

V.Subačienė  

3-5 11 Vėjo malūnėlių, aitvarų, 

muilo burbulų šventė 

,,Vaikystės takeliu“ 

Darželio kiemas ,,Kodėlčiukų“ gr. 

vaikai ir 

auklėtojos  

V.Akambakienė,                     

I.Jaskutytė 

7 9.45 Muzikinė istorija 

„Linksmi siuvėjo 

darbai“ 

Meninio ugdymo 

salė 

Visi lopšelio-

darželio 

„Lakštutė“ vaikai 

V.Jonaitienė 



10 10 Vaikų sporto centro 

„Strakaliukas“ 

specialistų užsiėmimai  

Meninio ugdymo 

salė 

„Boružėlių“ gr. 

vaikai 

S.Kapeliorienė, 

P.Jankauskienė  

10-

14 

11 Eksperimentinė veikla 

sveikatingumo Kneipo 

taku ,,Pėdutės lygios ir 

spygliuotos“ 

Darželio kiemas ,,Kodėlčiukų“ gr. 

vaikai ir 

auklėtojos 

V.Akambakienė,                     

I.Jaskutytė 

12 10.30 Išvyka prie Kauno 

marių „Vandenėlis  - 

mūsų draugas“ 

Kauno marios „Boružėlių“ gr. 

vaikai 

P.Jankauskienė 

10-

21 

 Meninė kūrybinė veikla 

„Smėlio pasakojimai“ 

Darželio kiemas „Geniukų“ gr. 

vaikai ir 

auklėtojos  

L.Kanapinskaitė, 

A.Krukauskienė  

11 13 Pasitarimas dėl dietistų 

funkcijų aptarimo 

Kauno miesto 

savivaldybė, Mažoji 

salė, Laisvės al. 96 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

atliekanti 

direktoriaus 

funkcijas 

V.Jonaitienė  

V.Jonaitienė  

12 10 „Spalvota vasara“ 

(tapyba ant plėvelės) 

Darželio kiemas, 

vaikų žaidimo 

aikštelės  

Visi lopšelio-

darželio 

„Lakštutė“ vaikai.  

J.Baltrušienė                                                 

12 10 „Popierinių laivelių 

diena  

Kauno marių 

regioninis parkas 

„Kūlverstukų“ gr. 

vaikai ir 

auklėtojos  

V.Subačienė, 

I.Jaskutytė 

19 10.30  Įspūdingo 

gamtovaizdžio 

stebėjimas Lakštingalų 

slėnyje 

Kauno marių 

regioninis parkas  

„Smaližių“ gr. 

vaikai  

V.Pranckevičienė 

 

20 9 Svečiuose Palemono 

gimnazijos mokiniai 

 

Darželio kiemas, 

vaikų žaidimo 

aikštelės, meninio  

ugdymo salė  

„Smaližių“, 

„Kūlverstukų“, 

„Geniukų“ , 

„Kodėlčiukų“, 

„Pelėdžiukų“, 

„Smaližių“ grupių 

vaikai Palemono 

gimnazijos 

mokiniai  

V.Jonaitienė 



25  Edukacinis rytmetys 

„Mažos rankos didelius 

darbus atlieka“ 

Kauno marių 

regioninis parkas 

„Kūlverstukų“ gr. 

vaikai ir 

auklėtojos  

V.Subačienė, 

I.Jaskutytė 

Iki 

21 

 
Pedagogams ir pagalbos 

vaikui specialistams, 

pateikti el. paštu 

„Kvalifikacijos ir 2018-

2019 m.m. veiklos 

įsivertinimo anketas“ 

Lopšelis-darželis 

„Lakštutė“ metodinis 

kabinetas 

Visi pedagogai  V.Jonaitienė 

26 10.30 Netradicinis piešimas 

su žydinčiais augalais 

„Žydinti pieva“  

Darželio kiemas „Boružėlių“ gr. 

vaikai 

P.Jankauskienė 

3-29  „Pėsčiųjų žygiai“ Kauno marių 

regioninis parkas  

„Smaližių“, 

„Kūlverstukų“, 

„Geniukų“ , 

„Kodėlčiukų“, 

„Pelėdžiukų“, 

„Smaližių“ 

R.Tauras, 

V,Jonaitienė,        

1-29  Lopšelio-darželio 

„Lakštutė“ darbo vasarą 

stebėsena  

 

 

 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

atliekanti 

direktoriaus 

funkcijas 

V,Jonaitienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

A.Kručkauskė  

V,Jonaitienė, 

A.Kručkauskė  

Birželio mėn. renginių planą parengė                                                                                                                            

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                       Virginija Jonaitienė  

atliekanti direktoriaus funkcijas  

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


