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IŠKRĖSK KOLEGAI POKŠTĄ :) 

Tarptautinė vaikiškos knygos 
diena N.Tepcovos pasakų 
skaitymas *grupės 
 Autizmo diena *Ieva  

 

 
5 6 7 8 9 10 11  

 

Metodinės priemonės 
pristatymas(zoom),,Book Creator 
programa“ *Genovaitė  
Konkursas ,,Zuikis kviečia 
pavasarį" 

Metodinės tarybos susirinkimas 
10.00val. *Ieva B.  
Metodinis pranešimas (zoom) 
,,Imuniteto stiprinimas 
pavasarį“*Angelė (visuomenės 
sveikatos biuras) 

Smiginio turnyras D. Šilienės taurei 
laimėti * Laima, Marija 

Piešinių paroda 1a foje 
"Spalvinga pievelė" 
 *Ieva, Kristina 
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Metotinės priemonės 
pristatymas (zoom),,Šviesos 
dėžė“*Ieva,Kristina 

Atvira veikla "Kepame picą, didelę 
ir sveiką" *Aida, Kristina 
 (Veiklos stebėjimas) 

Vaikų velykėlės. Pramoginis 
renginys ,,Auksinis kiaušinis"* 
Lina Stendinis pranešimas 
"Spalvų muzika" *Lina 
Integruota veikla,,Transporto 
priemonės“(pažintinė,fizinė 
veiklos)2pam.*Genovaitė, Marija 

Metodinės priemonės pristatymas 
,,Surask,atpažink,pavadink...*Loreta 

Dalyvaujame virtualioje 
parodoje ,,Laiškas Mamai'' 
 * Lina  
Atvira veikla ,,Piešimas 
spalvotomis kreidelėmis“11val. 
*Rasa (Veiklos stebėjimas) 
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Metodinis pranešimas 
(zoom) ,,Gyvūnų 
gimnastika“  *Eglė 

Piešinių paroda ,,Tarp pirmųjų 
pavasario žiedų'' *Lina 
 Integruota veikla,,Kūno dalys ir 
pratimai joms lavinti“ 
(pažintinė,fizinė veiklos) 2pam. 
*Laima,Irma   

Metodinė veikla 
 "Pavasario spalvos" *Virginija 
Metodinės priemonės 
pristatymas,,Simbolių loto“ 
*Irma 

Metodinė-praktinė veikla 
,,Vaikščiojimas su šiaurinėmis 
lazdomis“  
*Marija,Laima 

Išvyka į miesto parką. Integruota 
muzikos ir fizinio pamoka* Lina 
Atvira veikla 
,,Pastebėk,tyrinėk,pažink“ 
*Genovaitė (Veiklos stebėjimas) 
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Projekto Emocinei ir 
psichinei sveikatai gerinti 
,,Kas yra laimė“ *Rasa 

Projektinė veikla Darni mokykla 
,,Kavos puodelis su 
Šopenu"(zoom)* Ieva, Lina 
Apskrito stalo diskusija su l/d 
„Vaikystė“ psichologe „Emocijų ir 
elgesio sutrikimai bei pagalbos 
priemonės“*Ieva 
 Integruota veikla,,Būkime 
saugūs“ (pažintinė,fizinė veiklos) 
2pam. *Laima,Irma 

Metodinė-praktinė 
veikla,,Funkcinių ir pažintinių 
procesų lavinimasmuzikos 
veikloje“*Lina,Edita Projektinė 
veikla "Sveikata visus metus 
2021" Balandis *Ieva, Kristina, 
Rasa M., Eglė 

Metodinė-praktinė veikla  
,,Dailės terapija lav. kl. mokiniams“ 
*Virginija 

Integruota veikla 
,,Skaičiai“,,Kairė,dešinė“(orienta
cinė,fizinė 
veiklos)2pam.*Genovaitė,Marija 
Integruota veikla,,Atvirutė 
pavasariui“(muzikos,dailės 
veiklos)2pam.*Lina 

   
         



Veiklų spalvų reikšmės        
 Renginiai       
 Projektinė veikla, akcijos, parodos       
 Metodinė veikla       
 Posėdžiai, susirinkimai       
 Išvykos       
 Svečiai       
 Kita       
        
* atsakingas asmuo        
        

 


