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Organizuotas muzikinis renginys 

„Muzikos takeliu“ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaikams, minint 

Tarptautinę muzikos dieną. Dalyvauta 

šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų muzikiniame projekte 

„Muzikos takeliu 2021“. 

Organizuota, eksponuota ankstyvojo 

amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Rudens žibintai“, Panevėžio Elenos 

Mezginaitės viešojoje bibliotekoje 

„Židinys“. 

Organizuotas IU/PU mokytojams šventinis 

koncertas su PU„Nykštukų“ grupės 

vaikais, Tarptautinei mokytojų dienai 

paminėti. 

Organizuota atvira veikla PU „Nykštukų“ 

grupėje „Rudens dovanos“, judri veikla su 

Kake Make. 

Organizuotas sveikos mitybos renginys 

„Viru, viru košę“ ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaikams, minint 

Pasaulinę košės dieną.  

Darbuotojų edukacinė programa - išvyka 

„Lietuviškas skonis su smalsumo 

pagardais ir emocijos padažu“ į 

Naujamiestį. 

Organizuota išvyka, tema „Robotika prieš 

patyčias“, PU „Nykštukų“ grupės vaikams  

PRC „RoboLabas“. 

Organizuota išvyka „Šypsenų diena“ PU 

„Nykštukų“ grupės vaikams į Panevėžio 

kolegijos Burnos priežiūros laboratoriją. 

Organizuota sveikatos valandėlė 

ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus 

vaikams „Mūsų rankos – mūsų ateitis“, 

minint pasaulinę rankų plovimo dieną. 

Dalyvavimas Lietuvos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų saviraiškos 

projekto „Vaikų rankos džiugina žemę“, 

lauko instaliacijos kūrimas su PU 

„Nykštukų“ , IU „Meškiukų“ amžiaus 

vaikais lauko žaidimų aikštelėse. 

Organizatorius Kretingos mokykla-

darželis „Žibutė“. 
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Inga Abduveleva 

Edita Lasienė 

 

 

 

Daiva Andriūnienė 
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Aušra Žaromskienė 

Edita Miežinienė 
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Edita Miežinienė 

 

 

Lina Lapinskienė 

Edita Miežinienė 

Sandra Belazaravičienė 
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2021-10-20 – 

2021-10-24 

 

 

 

 

Atvira veikla IU„Lašelių“ I-oje 

jaunesniojoje grupėje „Raudonskruostis 

obuoliukas“. 

 

Dalyvauta respublikiniame projekte 

„Žaidimai moko. Ankstyvojo amžiaus 

vaikų ugdymas žaidimais ir patyrimine 

veikla“, organizuotos Šiaulių rajono 

švietimo pagalbos tarnybos. 

 

 

Dalyvauta su IU „Boružėlių“ ir IU 

„Lašelių“ grupės vaikais Respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų parodoje 

„Obuoliukai obuoliai“, Alytaus lopšelyje-

darželyje „Obelėlė“. 

Organizuotos (emocijų pažinimo, 

valdymo) programos „Zipio draugai“ 

valandėlės PU „Nykštukų“, IU 

„Meškiukų“ grupės vaikams. Tema: 

1 pasakojimas – „Jausmai“; 

2 pasakojimas – „Bendravimas“. 

(Pagal planą). 

Organizuota sveikatingumo savaitė 

ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus 

vaikams įgyvendinant „Alkoholio, tabako 

ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencinę programą. 

Inga Zelionkienė 

 

 

 

Edita Lasienė 

Rasa Stulpinienė 
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Aušra Žaromskienė 

Sandra Belazaravičienė 

Edita Miežinienė 

 

 

 

 

Edita Miežinienė 

Mokytojai 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui     Edita Miežinienė 

 

 


