
 
 

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠAITĖ“ 

 

Meninės veiklos  

DARBO GRUPĖ 

2022-2023 m. m. 

 

Koordinatorė:     Šilenė Drūlienė, meninio ugdymo mokytoja 

 

Nariai:  

Izabelė Šidlauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 

Jurgita Morkūnaitė-Utkienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 

Rūta Jevsejevienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 

Laura Lazauskaitė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 

Aurelija Statkevičienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 

Jolita Matulytė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 

Valerija Jekabson - ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 

Rasa Šimėnienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja. 

 

Tikslas – organizuoti ir vesti renginius ugdytiniams, bendruomenei. 

Uždaviniai: 

– Siūlyti naujas idėjas. 

– Pateikti įvairias nuomones, pagrindžiant kas tiko ir kas netiko praeitų metų plane. 

– Aptarti švenčių darbo laiką, pobūdį. 

– Apibendrinti veiklų, įvairių auklėtojų kuriamų projektų darbo turinį. 

– Išgryninti pasiūlymus. 

 

Siektinas rezultatas:  - į meninius ugdymo projektus, šventes, vakarones įtraukti ne tik darželio 

ugdytinius, pedagogus, bet ir tėvus, senelius. 

– Kuo įvairesnė švenčių, renginių, projektų temų pasirinkimų ir atlikimo galimybė. 

– Novatoriškas požiūris. 

– Keisti muzikos pamokos struktūrą. 

– Kuo įvairiausiomis priemonėmis ugdyti vaiko muzikinį ir estetinį skonį. 

– Nuotolinis ugdymas, prisitaikymas ir pateikimas. 

 

 

Projekto dalyviai:   Visa darželio bendruomenė – vaikai, pedagogai, tėvai.    

 

 



 
 

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠAITĖ“ 

Veiklos priemonių planas 

2022-2023 m. m.  
 

Eil. 

Nr. 

Veikla  Data  Vykdytojai  

1 Rudenėlio šventė – muzikinis įtraukusis 

smagus auklėtojų spektaklis vaikams 

„Rudeninio miško pasaka“ 

Spalio 27 d. Visos darželio grupės, 

meninio ugdymo mok., 

pedagogai muzikos 

salėje. 

2 Muzikos dienos minėjimas „Groju, 

sportuoju ir linksmai kvatoju !“ 

Spalio 11 d. Visos darželio grupės, 

meninio ugdymo mok., 

pedagogai (muz.salėje). 

3 „Žibintų“ šventė Lapkričio 10 d. Organizuoja Jurgita 

Morkūnaitė-Utkienė, 

Šilenė Drūlienė, Kristina 

Geradaravičiūtė, tėveliai, 

pedagogai (lauke). 

4 Kalėdų šventės Gruodžio 21 d. Visos darželio grupės, 

pedagogai, meninio 

ugdymo mok., muzikos 

salėje. 

5 Trys karaliai Sausio 6 d. Visos darželio grupės, 

pedagogai, meninio 

ugdymo mok. 

6 Vasario – 16 –sios minėjimas ir 

Vilniaus gimtadienis. Ta proga vyks 

įtraukusis auklėtojų spektaklis vaikams 

„Sekam pasaką apie Vilnių“ 

Vasario 9 d. Visos darželio grupės, 

pedagogai,  meninio 

ugdymo mok., muzikos 

salėj 

7 „Užgavėnės“ Vasario 21 d. Visos darželio grupės, 

pedagogai, meninio 

ugd.mok. lauke. 

8 Kovo – 11-oji, bus kuriama Elektroninė 

knyga, su vaikų pasirodymais ir jų 

mintimis apie Lietuvą. 

Kovo  10 d. Visos darželio grupės, 

pedagogai, meninio 

ugdym.mok. 

9 Velykos Balandžio 9 d. Visos darželio grupės, 

pedagogai, meninio 

ugd.mok., grupėse. 

10 Lietuvių liaudies šokių ir dainų linksma 

šventė „Grok, Jurgeli, grok! Šok, 

Jurgeli, Šok, Dainą padainuok!” 

Balandžio 18 d. Viso darželio vaikai, 

pedagogai, meninio 

ugd.mok. lauk 

11 Šeimos šventės, išleistuvės Gegužės 05-31d. Visos darželio grupės, 

pedagogai, meninio 

ugd.mok.lauke, parke, 

salėje, išvykoje. 

12 Vaikų gynimo diena Birželio 1d. Visos darželio grupės, 

pedagogai, meninio 

ugdymo mok., lauke. 

13 Joninės Birželio 24d. Visos darželio grupės, 

pedagogai, muzikos 

mok., lauke. 

Taip pat numatyta metų eigoje, nauji pedagogų ir meninio ugdymo mokytojos projektai, darbai, 

šventės, pasirodymai ne tik darželio bendruomenėje, bet ir už jos ribų. 


