
Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 

direktoriaus 2021 m. sausio  d. įsakymo Nr. V- 

3 priedas 
 

2021 m. TRADICINIŲ IR NETRADICINIŲ RENGINIŲ PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 
RENGINIO PAVADINIMAS DATA 

ATSAKINGAS 

ASMUO 

1. Atsisveikinimo su eglute rytmetis „Trys Karaliai“ Sausio 6 d. 
Grupių 

mokytojos 

2. Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“ Sausio 13 d. 
Grupių 

mokytojos 

3. 
Sveikatingumo akcija „Kviečiame judėti visus – šaltis sportui nebaisus“, 

skirta pasaulinei Sniego dienai paminėti (trečiasis sausio sekmadienis) 
Sausio 18 - 22d. 

Grupių 

mokytojos 

4. Pramogėlė „Besmegenių šalis“ (pagal aplinkybes) Sausis - vasaris 
Grupių 

mokytojos 

5. Akcija „Baltajam badui – ne!“ (pagal aplinkybes) Sausis - vasaris 
Grupių 

mokytojos 

6. Kūrybinis projektas. „Gražiausios spalvos trys“ 
Vasario 15-20d. 

  

Grupių 

mokytojos 

7. 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – rytmečio šventė „Mes – Lietuvos 

vaikai“  
Vasario 15 d. 

Grupių ir 

meninio ugd. 

mokytojos 

8. Vasario 16d. paminėjimas. (rytmetis) 
Vasario 15 d 

 

Grupių ir 

meninio ugd. 

mokytojos 

9. Šventinis rytmetys „Lietuvos šalelėj skamba mus dainelė“ Kovo 10 d. 

Grupių ir 

meninio ugd. 

mokytojos 

10. 
Akcija  „Kuriu Lietuvai“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai. 
Kovo 8-12 d. 

Grupių 

mokytojos 

11. Žemės dienos (03-20) minėjimas  Kovo 19 d. 
Meninio. ugd. ir 

gr. mokytojos 

12. 
Pasaulinės Vandens dienos (03-22) minėjimas. Tema - „Vanduo – gyvybės 

šaltinis“  
Kovo 22 d. 

Grupių 

mokytojos 

13. Saugaus eismo  diena  Balandžio 6 d. 
Grupių 

mokytojos 

14. 
Tautodailės edukacinis užsiėmimas vaikams ,,Velykų margutis“. Animac. 

filmas „Margučių rytas“ 
Balandžio 2 d. 

R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojos 

15. Pramogėlė „Vaikų Velykėlės“ Balandžio 12 d. 

Grupių ir 

meninio. ugd. 

mokytojos 

16. 
„MAMA - tu mano SAULĖ!“ skirta Mamos dienai (gegužės 2 d.) ir Saulės 

dienai (gegužės 3d.) paminėti. 

Balandžio 26-

gegužės 3 d. 

R.Pečiukonytė 

R.Didžpetrė, 

grupių mokytojos 

17. 
Judėjimo sveikatos labui dienos (05-10) minėjimas (sportinis žygis prie 

jūros, judrieji žaidimai, futboliukas, linksmos estafetės). 

Gegužės 

8 - 11d. 

R.Pečiukonytė, 

VSB specialistė, 

grupių ir meninio 

ugd. mokytojos 

18. Šeimos diena (05-15).  „Aš, tėvelis ir mama esame šauni šeima“ Gegužės 13 d. 

Tėvai 

grupių ir meninio 

ugd. mokytojos 

19. Priešmokyklinės grupės šventė ,,Buvo smagu žaisti kartu“ 
Gegužės  

24-28 d. 

Grupių ir 

meninio ugd. 

mokytojos, tėvai 



20. 
Rytinė pramogėlė, skirta Vaikų gynimo dienai „Ant vasaros sparnų“ 

(galimybė pasikviesti aktorius, pvz. „Klouno Lulu namai“) 
Birželio 1 d. 

Visa 

bendruomenė 

21. Pramogėlė (lauke) ,,Smėlio kalnelis po mano pėdelėm“  Birželis 

R.Pečiukonytė 

VSB specialistė, 

grupių mokytojos 

22. Edukacinis užsiėmimas Tėvo dienai „Tėti Tėti, kaip gera man tave turėti“ Birželio 3-4d. 
Grupių 

mokytojos 

23. 
Tautodailės užsiėm. artėjant Joninių šventei „Kupolės vainikas“. Animac. 

filmas „Paparčio žiedas“ 

Birželio  

21-22 d. 

R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojos 

24. Pramogėlė lauke „Burbulų diena“ Liepa 
Grupių 

mokytojos 

25. Linksmųjų judriųjų žaidimų diena „Vaikystės takeliu – sporto žingsneliu" Liepa 
R.Pečiukonytė 

grupių mokytojos 

26. Sportinė pramogėlė „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ Rugpjūtis 
R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojos 

27. 
Pažintinis-meninis užsiėmimas artėjant Žolinei „Žalio žolyno žalia 

pasakėlė“ 
Rugpjūtis 

Grupių 

mokytojos 

28. Pramogėlė-susitikimas po vasaros „Rudenėli, labas!“  Rugsėjo 1 d. 

Grupių ir 

meninio ugd. 

mokytojos 

29. Baltijos jūros dienos minėjimas. Sveikatingumo žygis prie jūros. Rugsėjo pr. 
R.Pečiukonytė ,  

3-4 gr. mokytojos 

30. 
Akcija pasaulinei šypsenos dienai paminėti (Spalio 1 d.) "Šypsaus Aš ir 

šypsais Tu“ 
Spalio 1d. 

R.Didžpetrė, 

grupių mokytojos 

31. Kalėdų senelio sutikimas Gruodis 

R.Pečiukonytė, 

grupių ir meninio 

ugd. mokytojos, 

tėvai 

 

                          PROJEKTINĖS SAVAITĖS 

 

1.  „Menų savaitė -kūrybinės raiškos savaitė“ Kovo 1- 5d. 

Grupių ir 

meninio ugd. 

Mokytojos 

2. Sveikatingumo  savaitė „Noriu būti sveikas  Kovo 23-27 d. 

R.Pečiukonytė, 

grupių ir meninio 

ugd. mokytojos 

3. 
Kalbos  dienos savaitė (Vaikiškos knygelės diena, Melagių diena, 

,pasakėčių ir pasakų diena, ekskursija į biblioteką, pramogėlė ,,Kokia 

tarmė?“ ir pan.) 

Balandžio 1-9d. 
Grupių 

mokytojos 

4. Pažintinis edukacinis projektas „Magiški kiaušiniai“ Gegužės mėn. 
Grupių 

mokytojos 

5. Bendrystės savaitė „Būk mano draugas“ 
Balandžio 20-

23 d. 

R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojos 

6. 

Saugaus eismo savaitė „Aš saugus, kai žinau“: 

(animaciniai fimukai apie saugų eismą, atšvaitų gamyba, ekskursija į 

Neringos policijos komisariatą, piešinių parodėlės organizavimas,  

Neringos policijos komisariato darbuotojų apsilankymas darželyje) 

Rugsėjo 7-11 d. 
R.Pečiukonytė,  

gr. mokytojos 

7. 

Rudenėlio savaitės „Sveikas, Rudenėli“ 

 Savaitė ,,Duonutė – pyragų močiutė“ 

 Rudens darbų savaitė ,,Dirba rudenėlis, dirba ir žmogus“ 

 Rudens spalvų savaitė „Ruduo paėmė teptuką...“ 

 Rudens gėrybių savaitė. 

Rugsėjo  

13-11 d. 

20-24 d. 

Rugsėjo 27d.- 

spalio 4-8 d. 

Spalio 11-15 d. 

R.Pečiukonytė, 

grupių ir meninio 

ugd. mokytojos, 

tėvai 



8. 
Šventinė savaitė, skirta Neringos miesto gimtadieniui: rudens 

palydėtuvių šventė, dalyvavimas šventiniuose renginiuose. 
Lapkritis 

R.Pečiukonytė 

grupių ir meninio 

ugd. mokytojos 

9. Adventinė savaitė „Seku seku pasaką“ Gruodis 
R.Pečiukonytė, 

grupių mokytojos 

 

 

 

Pastaba: planas atviras iniciatyvoms, ypač – tėvų. Keičiantis aplinkybėms, planas gali būti 

papildomas, keičiamas ir pan. 


