
Kauno lopšelio –darželio „Smalsutis“ 

2017 m. balandžio mėnesio planas 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas Data Atsakingas  

1. 

 

Dalyvavimas tarptautiniame vaikų meno 

projekte „Laiškas Mamai“ 

Balandžio  

mėn. 

3 - 28 d. 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės 

 Dalyvavimas konkurse – parodoje 

„Pavasario alėja“ 

Balandžio  

mėn. 

3 - 16 d. 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės 

2. 

 

Mažųjų poezijos skaitovų, deklamuotojų 

sąskrydis „Vaikystės šypsena“ 

 

Balandžio   

mėn. 

6 d. 

Logopedė Giedrė 

Černikienė, 

ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos Vilma 

Paulauskienė, Kristina 

Mašanauskaitė, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė Inga 

Maciulevičienė  

 

3. Dalyvavimas respublikinėje sveikatingumo 

akcijoje „Aš bėgu“ 

Balandžio   

mėn. 

7 d. 

Neformaliojo ugdymo 

mokytojas (kūno 

kultūra) Marius 

Grabauskas,  

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės, 

ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos 

3. Dalyvavimas respublikiniame konkurse 

„Mano žalioji palangė“ 

 

Balandžio   

mėn. 

7 - 28 d. 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės. 

  4. Seminaras „Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo 

rengimo privalomi reikalavimai ir 

darbuotojų veiklos vertinimo tvarka 2017 

metais“ 

Balandžio  

mėn. 

14 d. 

 

Direktorė Danutė 

Jankūnienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Angelė Butienė 

  5. Šventinis rytmetis „Velykų džiaugsmas jau 

skamba“  

Balandžio  

mėn. 

18 d. 

 

 Muzikos pedagogė 

Eglė Biveinytė 

ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos Laimutė 

Jankauskienė, Ingrida 

Kolaitienė, Vida 

Taukienė 



6.  Seminaras „Jausmų labirintai. Vaikų 

emocijų raiška ir netinkamo elgesio 

valdymas“ 

Balandžio 

mėn. 

19 d. 

 Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtoja Vilma 

Paulauskienė 

7.  Seminaras „Efektyvus tėvų susirinkimas. 

Mokyklos ir tėvų santykio palaikymas“ 

Balandžio 

mėn. 

19 d. 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtoja  

Ingrida Kolaitienė 

8. Seminaras „Vaikų elgesio problemos. Kaip 

galima pasitelkti psichologines strategijas“ 

 

Balandžio 

mėn. 

19 d. 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtoja Violeta 

Jurkėnienė,   

9.  Seminaras „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų vaizduotės 

lavinimas integruojant dailės ir žodinę 

raišką“ 

Balandžio 

mėn. 

20 d. 

 

 Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtoja Kristina 

Mašanauskaitė, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė Inga 

Maciulevičienė 

10. Teatro dienelės vaikų darželiuose 2017, 

vaikų spektaklis „Coliukė“ 

Balandžio   

mėn. 

25 d. 

 

 

 

Muzikos pedagogė Eglė 

Biveinytė, logopedė 

Giedrė Černikienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės 

Brigita Kabišienė, Inga 

Maciulevičienė 

11. Pasitarimas dėl ugdymo programų 

įgyvendinimo analizavimo, vaiko 

pasiekimų ir pažangos rezultatų 

apibendrinimo. 

Balandžio   

mėn. 

26 d. 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymu Angelė Butienė 

 


