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PASVALIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,LIEPAITĖ“  

BENDRADARBIAVIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS PLANAS 

2022 M. 

Eil.

Nr. 

Socialinis 

partneris 

Bendradarbiavimo sritys, veikla  Grupė  Data 

1. Pasvalio ŠPT Teikia rekomendacijas, praktinius patarimus apie 

vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 

tinkamus mokymo(si) metodus; Vertina ugdytinių 

gebėjimus. 

Vykdomas tėvų švietimas, mokytojų konsultavimas, 

bendradarbiavimas organizuojant seminarus, 

konferencijas įvairius renginius. 

 Pagal poreikį 

Paskaita tėvams „Mano vaikas priešmokyklinukas“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gegužės mėn. 

2. Pasvalio M. 

Katiliškio 

biblioteka 

„Lėlių teatras“. „Pelėdžiukų“ gr.  (R. Bulkienė) Vasario mėn. 

„Lėlių vaidinimas“. „Varliukų“ gr. (M. Parlamis) Vasario mėn. 

1. Pažintis su biblioteka, edukacijos – „Paliesk 

abėcėlę rankomis“; 

2. „Žaidimas su šešėliu“;  

3. Pažintis su interaktyviomis grindimis. 

„Boružiukų“ gr.  (A. Reižytė, I. 

Tekutienė) 

Vasario, balandžio, spalio 

mėn. 

1. „Atradimai tau po kojomis“ (interaktyvus 

kambarys); 

2. Sensorinių skaitymų užsiėmimas.  

„Bitučių“ gr.  (R. Milašienė) Kovo, balandžio, Spalio 

mėn. 

Edukacinės veiklos ,,Bitė ir aš“, ,,Atradimai po 

kojomis“. 

„Nykštukų“ gr. (M. Grigaliūnienė) Kovo mėn. 

Edukacinė veikla ,,Bitė ir jos draugai“. „Meškiukų“ gr. (M. Parlamis) Kovo mėn. 

1. Sensorinių skaitymų užsiėmimas.  

2. „Pojūčių erdvė“; 

3. „Stebuklinga skrynelė“. 

„Drugelių“ gr. (S. Bagdonienė) Balandžio, rugsėjo, spalio 

mėn. 

1. „Atradimai tau po kojomis“ (interaktyvus 

kambarys). 

2. ,,Paliesk abėcėlę rankomis“. 

„Kiškučių“ gr. (S. Valickaitė) Balandžio mėn. 

Atradimai – tau po kojomis! Edukaciniai 

užsiėmimai su interaktyviomis grindimis. 

„Saulučių“ gr. (J. Račkienė) Gegužės mėn. 

http://edukacija.psvb.lt/55-paliesk-abecele-rankomis
http://edukacija.psvb.lt/55-paliesk-abecele-rankomis
http://edukacija.psvb.lt/21-moksleiviams/49-zaidimas-su-seseliu
http://edukacija.psvb.lt/21-moksleiviams/51-atradimai-tau-po-kojomis-edukaciniai-uzsiemimai-su-interaktyviomis-grindimis
http://edukacija.psvb.lt/21-moksleiviams/51-atradimai-tau-po-kojomis-edukaciniai-uzsiemimai-su-interaktyviomis-grindimis


3.  Pasvalio krašto 

muziejus 

Edukacinis renginys lopšelio-darželio 

bendruomenei. 

Kultūrinis komitetas Pagal poreikį 

„Spalvos ir spalvutės“. „Kiškučių“ gr. (S. Valickaitė) Kovo mėn. 

„Spalvos ir spalvutės“. „Meškiukų“ gr. (I. Pocevičiūtė) Kovo mėn. 

1. Pažintis su muziejumi, edukacija „Gipsas“;  

2. Edukacija „Muziejų turtai“; 

3. Edukacija „Pagrandukas“. 

„Boružiukų“ gr. (A. Reižytė) Kovo, gegužės, 

lapkričio mėn. 

Edukacinis užsiėmimas „Pagrandukas“. „Bitučių“ gr. (R. Milašienė) Balandžio mėn.  

 Sakmė apie bandelę. „Nykštukų“ gr. M. Grigaliūnienė 

„Duonos kelias”. „Drugelių“ gr. (S. Bagdonienė) Gegužės mėn.  

Pasaka „Pagrandukas“. „Saulučių“ gr. (J. Račkienė) Rugsėjo mėn. 

4.  Pasvalio sporto 

mokykla 

Projektas „Sportas- sveikata”. „Drugelių“ gr. (S. Bagdonienė) Balandžio, spalio mėn. 

Sportinės varžybos (RIUKKPA). „Kiškučių“, „Nykštukų“ gr.  

(S. Valickaitė, M. Grigaliūnienė) 

Balandžio mėn. 

Susitikimas su trenere D. Vanagiene „Bitučių“ gr. (R. Milašienė) Rugsėjo, spalio mėn. 

5. Pasvalio kultūros 

centras 

1. Projektas ,,Piešiu raidę Lietuvai“.  

2. Susipažinimas su Pasvalio kultūros centro kino 

teatru. 

„Drugelių“ gr. (S. Bagdonienė) Vasario, lapkričio mėn. 

Susipažinimas su Pasvalio kultūros centro kino 

teatru. 

„Bitučių“ gr. (R. Milašienė) Vasario-kovo mėn. 

Susipažinimas su Pasvalio kultūros centro kino 

teatru. 

„Nykštukų“ gr. (M. Grigaliūnienė) Kovo mėn. 

Susipažinimas su Pasvalio kultūros centro kino 

teatru. 

„Kiškučių“ gr. (S. Valickaitė) Gegužės mėn. 

Vaikų gynimo dienos koncertas. „Drugelių“, „Boružiukų“, 

„Kiškučių“ gr. (G. Bagdonavičiūtė) 

Birželio mėn. 

6.  Pasvalio muzikos 

mokykla 

Edukacija „Pirmoji pažintis su muzikos mokykla“. „Bitučių“ gr. (R. Milašienė) Gegužės mėn. 

Išvyka į muzikos mokyklą. Priešmokyklinės gr. (G. 

Bagdonavičiūtė) 

Spalio, lapkričio mėn. 

7. Pasvalio Lėvens 

pagrindinė 

mokykla 

Susipažinimas su Lėvens pagrindine mokykla. „Drugelių“, „Boružiukų“ gr.  

(S. Bagdonienė, A. Reižytė) 

Gegužės  mėn. 

Metodinė diena: spec. poreikių mokinių ugdymas. Direktorė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, logopedai, 

priešmokyklinio ugdymo mokytojai 

Rugsėjo mėn. 



Tolimesnio mokymosi sėkmė. Direktorė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, logopedai, 

priešmokyklinio ugdymo mokytojai 

Lapkričio mėn. 

8. Pasvalio r. sav. 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

Pasaulinė psichikos sveikatos diena.  

Pasaulinė savižudybių prevencijos diena. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rugsėjo/ spalio mėn. 

Užsiėmimas „Augu sveikas“. „Varliukų“ gr. (I. Mėkelienė) Vasario mėn. 

Paskaitėlės-praktikumai apie dantukų priežiūrą, 

rankyčių plovimą. 

„Bitučių“ gr. (R. Milašienė) Balandžio, lapkričio mėn. 

Mokausi žygiuoti su žygių lazdomis. „Drugelių“ gr. (S. Bagdonienė) Rugsėjo mėn. 

Linksmoji mankšta. Visos grupės (G. Bagdonavičiūtė) Spalio, lapkričio mėn. 

9. Pasvalio darželis-

darželis „Eglutė“ 

„Spalvų savaitė”. Logopedės A. Tamošiūnienė, L. 

Stacevičienė 

Balandžio mėn. 

10. Pasvalio Petro 

Vileišio gimnazija 

Susitikimas su fizikos mokytoja L. Vainauskiene. „Bitučių“ gr. (R. Milašienė) Sausio mėn. 

Su fizikos mokytojos profesija supažindina Ligita 

Vainauskienė. 

„Drugelių“ gr. (S. Bagdonienė) Vasario mėn. 

 

Ekskursija į gimnaziją. „Nykštukų“ gr. (M. Grigaliūnienė) Kovo mėn. 

Bendradarbiavimas su bendruomene 

 Susitikimas su bendruomenės pareigūne J. Packevičienė (Pasvalio 

rajono policijos komisariatas, bendruomenės pareigūnai). 

„Bitučių“ gr. (R. Milašienė) Sausio mėn. 

 Edukacinis užsiėmimas -Žagarėlių gaminimas (Pasvalio rajono Atžalyno 

bendruomenė). 

„Bitučių“ gr. (R. Milašienė) Gegužės  mėn. 

  

 

 


