
VILNIAUS  SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS  ,,PELĖDŽIUKAS” 

                                          

RENGINIŲ PLANAS 

2021 M. VASARIS 

Eil. 

Nr.  

RENGINIO  

PAVADINIMAS/ DATA/LAIKAS  

DALYVIAI 

   

1. Įstaigos Sveikatingumo projektas ,,Sveikas ir  stiprus“  

2021 m. vasario 1-26 d. 

Visos grupės 

2. Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros 

pedagogų asociacijos (RIUKKA) narių respublikinis 

projektas ,,Ikimokyklinukų žiemos olimpiada-2021“ 

(organizatorius – Kauno l/d ,,Spragtukas“) 

2021 m. vasaris 

Visos grupės  

3. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

ankstyvojo amžiaus vaikų meninių darbų paroda 

„Lietuva mano širdyje ir delnuose“ 

2021 m. vasario 10 d.  

Grupė ,,Skruzdėliukai“ 

4. Vilniaus miesto Naujamiesčio ikimokyklinių įstaigų 

pedagogų metodinio būrelio ,,Spindulys“  ir Vilniaus 

savivaldybės Grigiškių l/d ,,Pelėdžiukas“ virtuali dailės 

darbų paroda ,,Papuoškime lietuvišką žodį“, skirta 

Vasario16-ajai 

2021 m. vasario 1-11 d. 

Visos grupės 

5. Vilniaus miesto Naujamiesčio ikimokyklinių įstaigų 

pedagogų metodinio būrelio ,,Spindulys“  ir Vilniaus l/d 

,,Aušrelė“ projektas ,,Mes – Lietuvos vaikai“ 

2021 m. vasario 23 d. 

Grupė ,,Šimtakojai“ 

6. Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinės 

tarybos akcija ,,Mūsų lange – Lietuva“ 

2021 m. vasario 1-17 d. 

Grupės:  

,,Bitutės“, 

,,Žiogeliai“, 

,,Svirpliukai“, 

,,Drugeliai“, 

,,Laumžirgiukai“ 

,,Boružiukai“ 

7. Virtualus respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų, vaikų tėvų kūrybinių 

darbų projektas ,,Vaidilutės – lietuvių tautosakoje“ 

(organizatorius – Kauno l/d ,,Vaidilutė“) 

2021 m. vasaris-kovas 

Grupė ,,Drugeliai“ 

8. Veiklų ciklas ,,Mano Lietuva“,  skirtas  

Vasario 16-ajai  paminėti 

2021 m. vasario 10-15 d. 

Visos grupės 

9. Užgavėnės 

2021 m. vasario 15 d. 

Visos grupės 

10. Respublikinis saugaus eismo projektas ,,Augu saugus ir 

atsakingas“ (projekto organizatorius - Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras) 

2021 m. vasaris  

Grupė ,,Boružiukai“  

11. Respublikinis projektas –STEAM kūrybinės dirbtuvės 

,,Ten, pasakų pily...“ (organizatorius Telšių l/d 

,,Žemaitukas“) 

Grupė ,,Boružiukai“  



2021 m. vasaris 

12. Priešmokyklinio ugdymo grupių nuotolinė  vaikų Tėvelių 

savaitė 

2021 m. vasario 22-26 d. 

Grupės: 

,,Boružiukai“, 

,,Šimtakojai“  

13. Lietuvos masinio futbolo federacijos asociacijos projektas 

,,Futboliukas“ 

 

Grupės: ,,Boružiukai“, 

,,Šimtakojai“ 

14. Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

virtuali nuotraukų paroda 

„Keturi metų laikai – tai keturi Lietuvos veidai“ 

(organizatorius – Vilniaus l/d ,,Pilaitukas“) 

2021 m. vasaris 

Grupės: 

 ,,Žiogeliai“, 

,,Drugeliai“ 

15. Tarptautinis švietimo įstaigų 

bendruomenių emocinės raiškos ir jausmų projektas 

„Šypsena – kelias į draugystę“ (organizatorius -  Kauno l/d 

„Raudonkepuraitė“) 

2021 m. vasaris - birželis 

Visos grupės 

16. Dailės darbų paroda 

,,Geltona, žalia ir raudona...“ 

2021 m. vasario 10 d. 

 

Visos grupės 

 

 

 

 


