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Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Š S 

 1 2 3 

Iškrėsk pokštą :) 

  4 5 6 7 8 9 10 

Vaikiškos knygos diena 
"Dar daug knygelių 

neskaitytų" * Soc 

darbuotojai 

Akcija, skirta Autizmo 
dienai *Ieva M. 

,,Pavasarį sutikim švarūs ir sveiki'' 
*Soc.darbuotojai, Ieva M. 

Pasaulinei sveikatos dienai paminėti 
išvyka į parką, pavasarinės arbatos 

degustacija grupėse. *Soc.darbuotojos 

Mokytojų tarybos 

susirinkimas. (14 val.) 

*Pavaduotoja 

  

Centro veiklos įsivertinimo 

darbo grupės susirinkimas 

(14 val.) *Pavaduotoja 

Praktinė veikla saugaus eismo 

dienai ,,Būk matomas kelyje" *Soc. 

darbuotojos 

Interaktyvus rytmetis *Kristina, Ieva 

11 12 13 14 15 16 17 

Praktinės - metodinės 

veiklos aptarimas (14val.) 

*Pavaduotoja 

Stendinis pranešimas + 

parodėle "Neįgaliųjų 

jausmų spalvos" * Kristina, 

Rasa 

SĮ, 1a2a4a kl. Integruota 

pažintinė/orientacinė veikla 2-3 

pamok. (veiklos) stebėjimas 

,,Bunda pavasarinė gamta“ * Aida, 

Genovaitė 

SĮ, 1a/2a/4a kl. Integruota 

pažintinė/technologijų veikla 3-4 

pamok. (veiklos) stebėjimas ,,Ridu 

ridu riedulučiai-tie Velykiniai 

margučiai“ * Genovaitė, Aida 

Kultūros įstaigos lankymas 

,,Garsas“ *Lina 

 

 

Interaktyvios knygos pristatymas 
,,Ežiukas ir peliukas“ (muzikos 

kab.) *Genovaitė 

7a/8a/10a kl. Integruota veikla 2 

pamok. (veiklos) stebėjimas ,,Judėk 

ritmiškai“ * Lina, Marija 

 

Interaktyvus rytmetis *Kristina, Ieva 

18 19 20 21 22 23 24 

 

Virtuali paroda ,,Mūsų šeimos 

margučiai“ *Soc.darbuotojai 
Konkurso "Atverkime duris 

pavasariui" virtuali paroda - 

filmukas *Ieva M. 

Akcija "DAROM" *Centro taryba IV modulis. Edukacinė 

išvyka ,,Patirtimi grįstas 

mokymas(is)“ *Darbo grupė 

  

I modulis. Specialiųjų 

poreikių mokinių, turinčių 

intelekto sutrikimą ugdymo 

iššūkiai, galimybės ir 

patirtys“. *Darbo grupė 

II modulis. Edukacinių erdvių 

panaudojimo galimybės ugdant 

sutrikusio intelekto asmenis. 

*Darbo grupė 

III modulis. Neįgaliųjų ugdymas-

integraliai, patraukliai, šiuolaikiškai. 

*Darbo grupė 

 

Interaktyvus rytmetis *Kristina, Ieva 

25 26 27 28 29 30 

  Motorinio aktyvumo 
estafetės ,,Kas pirmesnis - 

tas gudresnis *Laima, 

Marija, Eglė 

Projektinė veikla su ,,Vaikystės" 
darželiu ,,Menas tavo rankose". 

*Lina 

Tradicinės vaikų velykėlės Žaliosios 
girioje *Lina 

Penktadienio diskoteka * 
Jaunuoliai 

  7a/8a/10a kl. Integruota Veikla medikų dienai paminėti Interaktyvus rytmetis *Kristina, Ieva 

  



veikla 2 pamok. (veiklos) 

stebėjimas ,,Piešiame ir 

marginame kiaušinius“ * 

Irma, Virginija 

*Soc.darbuotojai 

   

   

       Veiklų spalvų reikšmės 
      

 
Renginiai 

     

 
Projektinė veikla, akcijos 

     

 
Metodinė veikla 

     

 
Posėdžiai, susirinkimai 

     

 
Išvykos 

     

 
Svečiai 

     

 
Kita 

     

       

        


