
 

 
 PATVIRTINTA 

 Kauno rajono švietimo centro 

 direktorės 2019 m. balandţio 24 d. 
 įsakymu Nr. T1- 82 

 

KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 2019 M. GEGUŢĖS MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA internetu (www.centras.krs.lt), tel. (8-37) 33 25 29           

arba el. paštu info@centras.krs.lt 

REGISTRACIJA PEDAGOGINIAM PSICHOLOGINIAM VERTINIMUI IR KONSULTAVIMUI 

 tel. (8-37) 38 00 65, el. paštas ppt@centras.krs.lt 

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas remiantis „Valstybinių ir savivaldybių mokyklų 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetais“ (Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-647) 

Prioritetas 1: Individuali mokinio paţanga: paţinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas; 

Prioritetas 2: Įrodymais grįstas mokymas; 

Prioritetas 3: Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas 
 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

KURSAI 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodikos kursai  

meninio ugdymo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir dalyko 
mokytojams, ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programą. 

Registracija iki geguţės 22 d. tel. (8 37) 33 25 29 
Kursų pradţia birţelio mėn. 

Švietimo centre 

(Saulės g. 12)  

R. Sasnauskienė 

SEMINARAI 

Seminaras pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo mokytojams „Pasakos vaikams - sekti, išveikti, 

įtraukti”  

Lektorė – Kristina Savickytė-Damanskė, aktorė, studijos 

„Šilkaus pupa” įkūrėja  

Geguţės 6 d. 

12 val. 
Švietimo centre 

R. Sasnauskienė 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų meninio ugdymo pedagogams, pradinio ugdymo ir 

muzikos mokytojams “Balso ir klausos lavinimas dirbant 

grupėje - problemos, sprendimai, galimybės” 

Lektorius – Inga Šeduikienė, kompozitorė, muzikos mokytoja 

metodininkė, studijos “Ritė Bitė” vadovė 

Geguţės 13 d. 

12 val.  
Švietimo centre 

R. Sasnauskienė 

Seminaras ikimokyklinių įstaigų auklėtojų padėjėjoms 

„Auklėtojų padėjėjos – ugdymo proceso dalyvės” 

Lektorė – Jolanta Karvelienė, psichologė  

Geguţės 13 d.  
13 val.  

Noreikiškių 

lopšelyje-darţelyje 

„Ąţuolėlis” 

R. Sasnauskienė 

Nemokami seminarai Kauno rajono kultūros centrų 

darbuotojams (projektas „Kultūros darbuotojų kūrybinio 

potencialo didinimas“):  

Geguţės 14-15 d. 

Klaipėdos 

etnokultūros centre 

L. Montrimaitė 

http://www.centras.krs.lt/
mailto:ppt@centras.krs.lt


 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

1. „Masinių renginių planavimas ir įgyvendinimas, 

komunikacija” 

Lektorė – Dalia Grikšaitė, VšĮ „Klaipėdos šventės“ kūrybos 

vadovė 

2. „Jaunimo ir pramoginių renginių organizavimas” 

Daugiau informacijos tel.: 8 37 38 00 94, 8 655 62837 

ir  
Dovilų etninės 

kultūros centre 

Seminaras Kauno Tado Ivanausko progimnazijos 

pedagogams ,,Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių 

tėvais. Sudėtingų situacijų sprendimas” 

Lektorius – Asta Blandė, psichologė 

Geguţės 14 d. 

12 val. 

Kauno Tado 

Ivanausko 
progimnazijoje 

V. Stipinienė 

Seminaras Akadmijos Ugnės Karvelis gimnazijos 

mokytojams „Etnografinių švenčių organizavimas“ 

Lektorė - Kamilė Antanaitytė 

 

Geguţės 15 d. 

10 val. 
Tado Ivanausko 

Obelynės sodyboje  

L. Ruzgienė 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams „Folkloras - kūrybiškumo ir bendravimo 

mokykla” 

Lektorė – Nijolė Grivačiauskienė, folklorinio ansamblio 

„Gegutala“ vadovė 

Geguţės 15-16 d.  
13 val.  

Garliavos lopšelyje-

darţelyje „Obelėlė” 

R. Sasnauskienė 

Seminaras Kauno Tado Ivanausko progimnazijos 

pedagogams ,,Į STEAM kompetencijas orientuotas ugdymo 

procesas pradinėse klasėse” 

Lektorės:  Virginija Savickaitė ir Julija Muningienė, Šiaulių 

Didţdvario gimnazijos mokytojos, STEAM krypties stovyklų 

„Eureka“ organizatorės ir „Katino Molio laboratorijos“ 

įkūrėjos. 

Geguţės 16 d.  
14 val. 

Kauno T. Ivanausko 

progimnazijoje 

V. Stipinienė 

Seminaras kūno kultūros mokytojams ir pradinio ugdymo 

mokytojams “Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai 

ir metodika” 

Lektoriai: doc. dr. L. Trinkūnienė ir doc. dr. R. Gruodytė-

Račienė, Lietuvos sporto universitetas 

Geguţės 17 d. 

13 val. 
Kauno Milikonių 

progimnazijoje 

(Baltijos g. 30, 

Kaunas) 

L. Montrimaitė 

Seminaras mokyklų vadovams, jų pavaduotojams 

ugdymui „Taikomieji ir moksliniai tyrimai mokyklose: 

mokyklos turimi duomenys ir veiklos kokybės gerinimo 

perspektyvos“ 

Lektorius – dr. Romas Prakapas, Mykolo Romerio 

universiteto Edukologijos instituto docentas 

Nuoroda registracijai: 

https://forms.gle/ck6fmxUSSsm6kJPw7  

Geguţės 20 d. 

10 val. 

Švietimo centre 

E. Ţaromskienė 

Nemokamas seminaras valstybės tarnautojams, 

savivaldybės darbuotojams „Kovos su korupcija sistema 

Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas vietos 

savivaldoje“  

Lektorė – Daina Paštuolienė, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos 

Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė 

Geguţės 21 d. 

10 val.  

Švietimo centre  

L. Montrimaitė 

Seminaras Domeikavos, Lapių, Giraitės ir Eigirgalos Geguţės 22 d. V. Stipinienė 

https://forms.gle/ck6fmxUSSsm6kJPw7


 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

lopšelių-darţelių pedagogams ,,Palankaus mikroklimato 

kūrimas” 

Lektorė – dr.Vilija Stanišauskienė, KTU Socialinių, 

humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė 

13 val. 
Domeikavos 

lopšelyje-darţelyje 

Seminaras mokytojams, socialiniams pedagogams ,,Stiprus 

ir pasitikintis savimi mokytojas: kaip auginti motyvaciją ir 

kitus psichologinius išteklius?” 

Lektorė – Evelina Savickaitė – Kazlauskė, psichologė 

(Didţioji Britanija) 

Geguţės 22 d. 

13 val. 

Švietimo centre 

V. Stipinienė 

Seminaras Domeikavos gimnazijos mokytojams ,,Stiprus ir 

pasitikintis savimi mokytojas: kaip auginti motyvaciją ir kitus 

psichologinius išteklius?” 

Lektorė – Evelina Savickaitė – Kazlauskė, psichologė 

(Didţioji Britanija) 

Geguţės 23 d. 

Domeikavos 

gimnazijoje 

V. Stipinienė 

Seminaras Zapyškio pagrindinės mokyklos mokytojams 

“Formuojamasis vertinimas.” 

Lektorės: dr. Ramutė Gaučaitė ir prof. dr. Aušra 

Kazlauskienė, Šiaulių universitetas 

Geguţės 23 d. 

12 val.  

Zapyškio 

pagrindinėje 
mokykloje 

E. Ţaromskienė 

Seminaras įvairių dalykų mokytojams “Mokytojo 

autoritetas” 

Lektorius –Vaidas Arvasevičius, psichologas 

Nuoroda registracijai: 

https://forms.gle/5ZDnsn9fYc6HXLBy6  

Geguţės 23 d. 

12 val.  
Švietimo centre 

L. Ruzgienė 

Seminaras įvairių dalykų mokytojams, socialiniams 

pedagogams ,,Stiprus ir pasitikintis savimi mokytojas: kaip 

auginti motyvaciją ir kitus psichologinius išteklius?” 

Lektorė – Evelina Savickaitė – Kazlauskė, psichologė 

(Didţioji Britanija) 

Nuoroda registracijai: 

https://forms.gle/fM1TJacX8M1KxhCx8  

Geguţės 24 d.  

12 val. 
Švietimo centre 

V. Stipinienė 

Seminaras mokyklų direktoriams, jų pavaduotojams 

ugdymui „Naujas mokytojų etatinio darbo apmokėjimo 

modelis“  

Nuoroda registracijai: 

https://forms.gle/g5g7scq5NCdi1Caf8  

Geguţės 28 d. 

10 val. 

Švietimo centre 

E. Ţaromskienė 

Seminaras mokyklų sekretorėms ir raštvedėms „Švietimo 

įstaigų dokumentų rengimo aktualijos“ 

Lektorė – Rasa Rockinienė 

Nuoroda registracijai: 

https://forms.gle/XpGhkN9qLAC2euDv7  

Geguţės 29 d. 

10 val.  

Švietimo centre 

E. Ţaromskienė 

Nemokamas seminaras mokytojams ir karjeros 

konsultantams „Erdvės be stereotipų kūrimas švietime ir 

profesiniame konsultavime“ (8 akad. val.) įgyvendinant 

projektą „BREAK! – kova su lyčių stereotipais naudojant 

įvairių medijų turinį ir priemones“ 

Geguţės 30 d.  
9 val. 

Švietimo centre 

E. Ţaromskienė 

https://forms.gle/5ZDnsn9fYc6HXLBy6
https://forms.gle/fM1TJacX8M1KxhCx8
https://forms.gle/g5g7scq5NCdi1Caf8
https://forms.gle/XpGhkN9qLAC2euDv7


 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

Lektorės: Dovilė Masalskienė ir Rugilė Butkevičiūtė,teisės 

magistrės, moterų ir vyrų lygių galimybių ekspertės 

METODINĖ VEIKLA 

Kauno rajono 4-5 klasių mokinių ir tikybos mokytojų 
renginių ciklas „Mamai ir Marijai“, skirtas Motinos dienai ir 

Švč. Mergelės Marijos mėnesiui paminėti  

Visą mėnesį L.Montrimaitė 

I.Grauţinienė 

J. Vaketienė 

Respublikinis priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ugdytinių, 
tėvų ir pedagogų piešinių konkursas „Sukurk ţenkliuką 

psichoaktyviųjų medţiagų prevencijai”. 

Geguţės 6 d. - 
birţelio 7 d. 

Linksmakalnio 

mokykloje-darţelyje 

R. Sasnauskienė 

J. Verbylienė 

Sveikatą stiprinančių mokyklų strateginės grupės  pasitarimas Geguţės 2 d. 

15 val. 

Švietimo centre 

L. Ruzgienė 

Konferencija „Tolerancija kitoms kultūroms ir tarpkultūrinė 
komunikacija“ pagal projektą „World Universities to 

Schools“   

Geguţės 3 d. 
10 val. 

Garliavos Juozo 

Lukšos gimnazijoje 
ir virtualioje 

aplinkoje 

E. Ţaromskienė 

Kauno rajono 7-12 klasių mokinių meninio skaitymo rusų 

kalba konkursas 

Geguţės 7 d. 

9 val. 
Garliavos Jonučių 

progimnazijoje 

D. Klimantavičienė 

1-4 klasių mokinių varţybų ,,Šviesoforas” rajono etapas Geguţės 8 d.  
12 val.  

Garliavos Jonučių 

progimnazijoje 

V. Stipinienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų 
ugdymui veiklos grupės pasitarimas. 

Geguţės 8 d.  
13.30 val. 

Švietimo centre 

R. Sasnauskienė 

Projekto “Išmanusis matematikos mokytojas” (SMART MT) 

veiklos grupės pasitarimas 

Geguţės 8 d. 

15 val. 
Švietimo centre 

L. Ruzgienė 

Kauno rajono 5-6 klasių mokinių istorijos olimpiada  Geguţės 9 d. 

10 val. 
Eţerėlio 

pagrindinėje 

mokykloje 

V. Stipinienė 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio 
apskritojo stalo diskusija tema: „Emocinio intelekto 

lavinimas” (kviečiami dalyvauti ikimokyklinių įstaigų 

metodinių būrelių pirmininkai, nariai). 

Geguţės 9 d. 
12 val. 

Švietimo centre 

R. Sasnauskienė 

J. Varanavičienė 

E. Kloniūnienė 

Lietuvių kalbos mokytojų edukacinė išvyka į Rygą „Gabių 

vaikų ugdymo patirtis Latvijos Rygos lietuvių vidurinėje 

mokykloje“ 

Geguţės 10 d. 

išvykimo vieta 

 ir laikas bus 

patikslinti 

L.Montrimaitė 

I. Valutkevičienė 

 

Kauno rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio 

ugdymo vaikų dainų festivalis „Pavasario balsai” (registracija 

iki geguţės 3 d.)  

Geguţės 10 d. 

10 val. 

Linksmakalnio 

laisvalaikio salėje 

R. Sasnauskienė 

J. Balsienė 

Kauno rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio Geguţės 10 d. E. Šukienė 



 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

būrelio pasitarimas. Laikas ir vieta 
tikslinama 

R. Zabielienė 

Respublikinė 9-12 klasių mokinių konferencija ,,Kelias į 

laisvę” 

Geguţės 14 d.  

11 val.  

Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazijoje 

V. Stipinienė 

V. Vitkauskas 

Tarptautinio poezijos festivalio “Poezijos pavasaris” renginys 

- Borutaičių draugijos poezijos šventė "Kaip ţydinti ieva 
Jiesios pakrantėj", skirta Vietovardţių ir Laikinosios sostinės 

metams. Dalyvauja Atvirojo Borušaičų poezijos konkurso 

dalyviai. 

 

Geguţės 14 d.  

13 val. 
Kazio Borutos 

sodyba Raţiškių k., 

Garliavos apyl., 

Kauno r. 

L. Montrimaitė  

Z. Petraitienė 

Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų direktorių edukacinė 

išvyka „Ugdymo organizavimo netradicinėse aplinkose 

patirtis Anykščių rajono švietimo įstaigose” 

Geguţės 14 d. 

Išvykimo vieta ir 

laikas derinama 

R. Sasnauskienė 

Kauno rajono 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada Geguţės 15 d. 
9.30 val. 

VDU Ţemės ūkio 

akademijoje  
 

D. Klimantavičienė 

Gerosios patirties sklaidos paskaita Kauno r. ugdymo įstaigų 

psichologams „Psichologo darbo ypatumai konsultuojant 

suicidinius atvejus”  

Geguţės 15 d. 

10 val.  

Švietimo centre 

R. Ramanauskienė 

 

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinis 

pasitarimas. Sudėtingų konsultavimo atvejų aptarimas. 

Geguţės 15 d. 

12 val.  

Švietimo centre 

R. Ramanauskienė 

Kauno rajono 9-12 kl. mokinių raiškiojo skaitymo anglų 
kalba konkursas 

Geguţės 16 d. 
11 val. 

Garliavos  

Juozo Lukšos 
gimnazijoje 

E. Ţaromskienė 

Nacionalinė mokinių A. Basalyko aplinkotyros darbų 

konferencija 

Geguţės 16 d. 

12 val. 

Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazijoje 

R. Sasnauskienė 

 

Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų etiką lankančių 7-

10 klasių mokinių protų mūšis „Etika visur“ 

Geguţės 16 d. 

10 val. 

Švietimo centre 

D. Klimantavičienė 

Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus 

vaikų muzikinė, meninė šventė „Nors esi maţa, bet esi didi” 

Geguţės 17 d.  

10 val.  
Vilkijos lopšelyje-

darţelyje „Daigelis” 

R. Sasnauskienė 

L.Vereckienė 

R. Rasimavičienė 

J. Varanavičienė 

Kauno rajono pradinių klasių mokinių meninio skaitymo 
konkursas-šventė „Vaivorykštės spalvas paliesk“ 

Geguţės 21 d. 
12 val.  

Garliavos Jonučių 

progimnazijoje 

V. Stipinienė 

A. Galvanauskienė 

 

Bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui 
gerosios patirties sklaidos vizitas Kelmės rajone „Kūrybinė 

laboratorija“ 

Geguţės 21 d. 
Išvykimo laikas ir 

vieta tikslinama 

L. Ruzgienė 

Kauno rajono 8-9 klasių mokinių chemijos konkursas 
 

Geguţės 23 d. 
10.30 val. 

Kulautuvos 

V. Stipinienė 

K. Bulotienė 



 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

pagrindinėje 
mokykloje 

Kauno rajono technologijų ir dailės mokytojų edukacinė 

išvyka „Gerosios patirties mainai bei ugdymo karjerai 

programos integravimo galimybės“ į Klaipėdos r. Gagrţdų 
„Vaivorykštės“ gimnaziją ir UAB „Vičiūnai ir partneriai“ 

gamybinį filialą.  

Registracija el.p. virginija.stipiniene@centras.krs.lt  

Geguţės 23 d. 

Išvykimo laikas ir 

vieta tikslinama 

V. Stipinienė 

Tarptautinė teorinė praktinė konferencija „Muzikos 

pedagogika šiandien: įţvalgos, repertuaras, aktyvūs ir 
efektyvūs mokymo(si) metodai, inovatyvūs problemų 

sprendimo būdai“  

Registracija iki geguţės 20 d. tel. 8 688 51225. Daugiau 

informacijos internetinėje svetainėje www.menuvirtuvele.lt  

Geguţės 24 d. 

10 val. 
Kauno Juozo 

Naujalio muzikos 

gimnazijoje 

(Kęstučio g. 85, 
Kaunas) 

R. Sasnauskienė 

 

Tradicinė sporto šventė „Šeimų turnyras”. Dalyvauja: 

Noreikiškių l/d „Ąţuolėlis” skyriaus, Raudondvario l/d 
„Riešutėlis”, Kačerginės daugiafunkcio centro, Kauno l/d 

„Rokutis” bendruomenės. 

Geguţės 27 d. 

17 val.  
Noreikiškių 

lopšelyje-darţelyje 

„Ąţuolėlis” 

R. Sasnauskienė 

J. Bonkevičiūtė 

 

 

Tarptautinio ERASMUS+ projekto KA2019 „Slieko 
projektas. Viena Ţemė, vienas Pasaulis. Tvarumo ugdymo 

pokyčiai ikimokykliniame amţiuje“ baigiamoji konferencija 

„Gerosios praktikos ir inovacijos ugdant socialinį, kultūrinį, 
ekologinį ir ekonominį tvarumą ikimokyklinėje įstaigoje“ 

Registracija tel. 868643065 ir el.p. ausra9167@gmail.com  

Geguţės 28 d. 
10 val. 

Ilgakiemio 

laisvalaikio salėje 
(Pajiesio g. 3, 

Ilgakiemio kaimas) 

L. Ruzgienė 

Kauno rajono 1-2 klasių mokinių estafečių varţybos „Judėk 
ir būsi sveikas“. 

Geguţės 29 d. 
12 val. 

Ringaudų pradinėje 

mokykloje 

V. Stipinienė 

Rusų kalbos mokytojų metodinė diena-edukacinė išvyka į 

Šilutę „Maţoji Lietuva“ 

Išvykimo data ir 

laikas tikslinamas 

D. Klimantavičienė 

Konferencija “Socialinis-emocinis mikroklimatas mokykloje” 

Projekto “Saugios mokyklos aplinkos mokyklos II kūrimas” 

tyrimo duomenų pristatymas.  
Dalyvauja tyrime dalyvavusių 15 mokyklų komandos: 

vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, vaiko gerovės 

komisijų nariai. 

Registracija iki geguţės 17 d.  

Geguţės 31 d. 

10 val. 

Švietimo centre 

L. Ruzgienė 

TAU 

Paskaitų tvarkaraščiai seniūnijų fakultetams skelbiami Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje 

http://www.centras.krs.lt/tau/calendar.htm 

Renginiai pagal tvarkaraštį  E. Ţaromskienė 

TAU studentų išvyka į Helsinkį Geguţės 31- 
birţelio 2 d. 

E. Ţaromskienė 

KITA VEIKLA 

mailto:virginija.stipiniene@centras.krs.lt
http://www.menuvirtuvele.lt/
mailto:ausra9167@gmail.com
http://www.centras.krs.lt/tau/calendar.htm


 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „SMART – 
išmanusis matematikos mokytojas“. Mobilių aplikacijų e-

aplankalo rengimas. Projekto partnerystės finansinė ir 

dalykinė ataskaita uţ 1-ąjį periodą.  

Visą mėnesį L.Ruzgienė 

E. Ţaromskienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Ţemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant 

matematinius įgūdţius ir didinant bendruomenių paramą“ 

(M-EASY) partnerių staţuotė Palerme (Italijoje) 

Geguţės 26 d. - 

birţelio 2 d. 

L. Ruzgienė 
E.Ţaromskienė 

R. Sasnauskienė 

J.Norvilienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Ţemos 

kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant 

matematinius įgūdţius ir didinant bendruomenių paramą“ 

(M-EASY) partnerių susitikimas virtualioje erdvėje 

Geguţės 7 d.  

16-17 val. 

L.Ruzgienė 

E. Ţaromskienė 

L. Montrimaitė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Ţemos 

kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant 

matematinius įgūdţius ir didinant bendruomenių paramą“ 
(M-EASY) intelektinių produktų kūrimas 

Visą mėnesį L.Ruzgienė 

E. Ţaromskienė 

L. Montrimaitė 

PARODOS 

Vandţiogalos gimnazijos fizikos mokytojos metodininkės 

Virginijos Vaitkuvienės fotografijų paroda 

Švietimo centre E.Ţaromskienė 

TAU studentų darbų paroda “Tapyba ant šilko” Švietimo centre E.Ţaromskienė 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus 

vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų paroda „Skrybėlaitė 

mamai” 

Babtų lopšelyje- 

darţelyje  

iki geguţės 18 d. 

R. Sasnauskienė 

S. Vaitaitienė 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikų savos kūrybos knygelių paroda ir konkursas 

„Kaunas – laikinoji sostinė” 

Geguţės 6 - 17 d. 

Karmėlavos 

lopšelyje-darţelyje 
„Ţilvitis” 

R. Sasnauskienė 

J. Varanavičienė 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų kūrybinių darbų paroda „Šiltais jausmais praţydo 

tvoros” 

iki geguţės 10 d. 

Raudondvario 

lopšelyje-darţelyje 
„Riešutėlis” 

R. Sasnauskienė 

R. Šereikienė 

Respublikinė pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio  

ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų, nuotraukų konkursas 

„Saugok Lietuvos gamtą – prikelk daiktą naujam gyvenimui”  

Geguţės 6 - 24 d. 

Linksmakalnio 

mokykloje-darţelyje 

R. Sasnauskienė 

I.Zubavičienė 

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų meninės raiškos ugdymo paroda „Šeimų knyga” 

Geguţės 15-22 d. 

Raudondvario 

lopšelyje-darţelyje 
„Riešutėlis” 

R. Sasnauskienė 

V. Ivanavičiūtė 

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo įstaigų vaikų ekologinio - meninio ugdymo projektas 

„Kuriu gamtai 2019“  

Iki geguţės 31 d. 

Lapių lopšelyje – 

darţelyje 

R. Sasnauskienė 

O. Černiauskienė 

 


