RENGINIAI 2021 M. KOVO
MĖNESIO
Laikas

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Organizuota elektroninė medžiaga
ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus
grupėse, tema „Kazimierinės, Kovarnių
diena.“

Daiva Andriūnienė

Dalyvauta su „Boružėlių“, „Zuikio
Bumbulio“ ikimokyklinio amžiaus vaikais
tarptautiniame projekte „Gurgu gurgu į
Kaziuko turgų“ Tytuvėnų lopšelyjedarželyje.

Inga Abduveleva
Edita Lasienė

2021-03-10

Organizuota pramoga
„40-ties paukščių diena“ ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus vaikams lauko
žaidimų aikštelėse.

Daiva Andriūnienė

2021-03-09

Organizuotas renginys „Gyvasis tautos
žiedas“ su ikimokyklinio, priešmokyklinio
amžiaus vaikais.

Gražina Malinauskienė
Daiva Andriūnienė

2021 -03-10

Organizuotas teletiltas Kovo 11-os
minėjimui, tarp respublikos ugdymo
įstaigų „Žibutė“su priešmokyklinuio
amžiaus vaikų komandomis.

Daiva Galvonienė
Jolanta Lašinienė

2021 m. 03 mėn.

Organizuotos sėklų daiginimo veiklos
ikimokyklinio, priešmokykinio amžiaus
vaikams, dalyvaujant respublikiniame
projekte „Žalioji palangė“.

Mokytojai.

2021 m. 03 mėn.

Organizuota „Boružėlių“, „Zuikio
Bumbulio“ ikimokyklinio amžiaus vaikų
piešinių paroda Žemės dianai „Tai mano
Žemė“ Panevėžio Elenos Mezginaitės
bibliotekoje „Židinys“.

Inga Abduveleva
Edita Lasienė

Organizuotas rytmetys Žemės dienai
„Mažasis gaublys“ ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus vaikams.

Mokytojos
Daiva Andriūnienė

Organizuota Teatro savaitė „Mes –
artistai“ su ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus vaikais:

Mokytojos
Daiva Andriūnienė
Jolanta Lašinienė

„Nykštukų“ vyresniosios grupės meninė
kompozicija „Kas nutiko vieną rytą?“;

Aušra Žaromskienė

2021-03-04

2021 m. 03 mėn.

.

2021-03-19

2021-03-22 –
2021-03-26

„Smagučių“ priešmokyklinio ugdymo
grupė - „Kur slepiasi teisybė?“,
improvizacija pagal lietuvių liaudies
pasaka „Vištytė ir gaidelis“;

Inga Zelionkienė
Rasa Stulpinienė

„Zuikio Bumbulio“ II-os jaunesniosios
grupės meninė improvizacija „Kiškio
batukai“;

Edita Lasienė
Jolanta Lašinienė

„Meškiukų“ viduriniosios grupės
spektaklis „Pagrandukas“;

Sandra Belazaravičienė
Rasa Stulpinienė

„Lašelių“ ankstyvojo amžiaus vaikų
improvizacija „Mes viščiukai – mes
maži“;
„Boružėlių“ I-os jaunesniosios grupės
meninė improvizacija „Boružiukai mes
maži“.

Inga Zelionkienė
Rasa Stulpinienė

2021 m. 03 mėn.

Dalyvauti ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigų
respublikiniame muzikiniame projekte „Į
muzikos šalį“ su ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus vaikais. I etapas
grojimas pritariant popieriniams
„instrumentams“. Utenos vaikų lopšelisdarželis „Gandrelis“.

Daiva Andriūnienė
Edita Miežinienė

2021 m. 03 mėn.

Dalyvauti Druskininkų lopšelio-darželio
„Žibutė“ organizuojamame projekte „Kyla
žibučių žiedai“.

Mokytojai

2021 m. 03 mėn.

Dalyvauta su „Nykštukų“ grupės vaikais
respublikinėje virtualioje kūrybinių darbų,
nuotraukų parodoje „Aprenk lelytę
tautiniais drabužiais, organizuoto Vilniaus
lopšelio-darželio „Žiburėlis“.

Aušra Žaromskienė

2021 m. 03 mėn.

Dalyvauta su „Nykštukų“ grupės vaikais
šalies ikimokyklinio amžiaus vaikų
virtualioje STEAM parodoje – kūrybinės
dirbtuvės „Mes mylim Lietuvą“,
organizzuoto Radviliškio lopšelio-darželio
„Žvaigždutė“.

Aušra Žaromskienė

2021 m. 03 mėn.

Organizuota respublikinė ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių
darbų paroda-pilietinė iniciatyva
„Pavasarinis linkėjimas jūsų namams III“.

Sandra Belazaravičienė
Daiva Galvonienė
Jolanta Lašinienė
Aušra Žaromskienė

2021-03-24

Parengtas ir skaitytas žodinis pranešimas
„Žaidžiu ir mokausi“ respublikinėje

Sandra Belazaravičienė

Inga Abduveleva

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio
ugdymo mokytojų metodinėje
konferencijoje „STEAM ugdymas alfa
kartos vaikams“ (Nuotoliniu būdu).
2021-03-30

2021-03-30

2021 m. 03 mėn.

2021 m. 03 mėn.

2021 m. 03 mėn.

2021 m. 03 mėn.

Parengtas ir pristatytas žodinis pranešimas
„Kūrybiniai eksperimentai ir atradimai
žaidžiant“ respublikiniame pedagogų
forume „STEAM atradimai ir įžvalgos
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ Vaikų ir
jaunimo centre. Vilnius. (Nuotoliniu
būdu).
Parengtas ir pristatytas stendinis
pranešimas „Žaisk, pažink, atrask“
respublikiniame pedagogų forume
„STEAM atradimai ir įžvalgos
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ Vaikų ir
jaunimo centre. Vilnius. (Nuotoliniu
būdu).
Dalyvauta respublikiniame kūrybinio
priešmokyklinio, pradinio ugdymo
pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų
skaitmeninių mokymo priemonių „Raidžių
ir garsų pasaulyje“ projekte Panevėžio
lopšelyje-darželyje „Rūta“.
Dalyvauta su ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus vaikais,
respublikiniame virtualiame kūrybiniame
projekte vaikams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių „Pasaka be galo“
Panevėžio lopšelyje-darželyje „Puriena“.
Dalyvauta su ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus vaikais,
tarptautiniame ikimokyklinio,
priešmokyklinio bei pradinio ugdymo
įstaigų mokytojų, ugdytinių, švietimo
pagalbos specialistų projekte „Duum
duum duumbacėlė“ Klaipėdos lopšelyjedarželyje „Žiogelis“.
Dalyvauta su ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus vaikais,
respublikiniame ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo mokytojų,
švietimo pagalbos specialistų skaitmeninių
mokymo priemonių kūrimo projekte
„Mažais žingsneliais į kalbos pasaulį“
Panevėžio raj. Dembavos vaikų lopšelyjedarželyje „Smalsutis“.

Sandra Belazaraviąienė

Inga Abduveleva
Edita Laienė

Simona Černiauskienė

Simona Černiauskienė

Simona Černiauskienė

Simona Černiauskienė

2021 m. 03 mėn.

Dalyvauta respublikiniame metodinių
priemonių projekte „Penki pojūčiai“
Šiaulių lopšelyje-darželyje „Rugiagėlė“.

Aušra Žaromskienė
Inga Abduveleva
Edita Lasienė

2021 m. 03 mėn.

Dalyvauta su „Nykštukų“ grupės vaikais
respublikiniame projekte „Tyrinėju,
atrandu ir Velykas sutinku“ Šiaulių
lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“.

Aušra Žaromskienė

2021 m. 03 mėn.

Dalyvauta respublikiniame pedagogų
fotografijų parodoje „Mažieji
mokslininkai“ Klaipėdos lopšelyjedarželyje „Atžalynas“.

Aušra Žaromskienė
Edita Lasienė
Inga Abduveleva

2021 m. 03 mėn.

Dalyvauta su „Nykštukų“ grupės vaikais,
respublikinėje kūrybinių darbų parodoje
„Nuotraukos seneliui, draugui“ Klaipėdos
lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“.

Aušra Žaromskienė

2021 m. 03 mėn.

Dalyvauta akcijoje su „Nykštukų“ grupės
vaikais ir jų tėvais „Padovanok namus
sparnuočiui“ Panevėžio Gamtos
mokykloje.

Aušra Žaromskienė

2021 m. 03 mėn.

Dalyvauta su ikimokyklinio amžiaus
vaikais respublikiniame kūrybiniame
projekte „Dinozauras ir figūros“ Kelmės
lopšelyje-darželyje „Kulverstukas“.

Inga Abduveleva
Edita Lasienė

2021 m. 03 mėn.

Dalyvauta su „Boružėlių“, „Zuikio
Bumbulio“ ikimokyklinio amžiaus vaikais
tarptautiniame projekte „Šypsena - kelias į
draugystę“ Kauno lopšelyje-darželyje
„Raudonkepuraitė“.

Inga Abduveleva
Edita Lasienė

2021 m. 03 mėn.

Organizuotas respublikinis ugdymo įstaigų
„Žibutė“ projektas „Mūsų mažos dovanos
Lietuvai“ ikimokyklinio, priešmokyklinio
amžiaus vaikams.

Daiva Galvonienė
Jolanta Lašinienė
Daiva Andriūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Edita Miežinienė

