
Priedas Nr. 8 

Edukacinių ir kultūrinių renginių planas  

Data  Veikla  Veiklos priemonės Vykdytojai  Pastabos  

2021- 09-20 Edukacija „Muzika 

ir ritmas“ 

Ritmų plojimas, 

būgnų gaminimas. 

„Taško“ teatro 

aktoriai, Diana 

Šiaudvirtienė ir 2 

klasės mokiniai, 

Regina 

Malakauskienė ir 4 

klasės mokiniai 

 

2021-09-21 Saugaus eismo 

mokymai 

Patyriminis 

mokymas  

Plungės policijos 

pareigūnė Lina 

Jocienė, Jolanta 

Pieškuvienė , 1 klasės 

mokiniai 

 

2021-10-04 Rudens gėrybių 

paroda 

Darbų kūrimas 

šeimose, parodos 

organizavimas 

prieš gimnaziją. 

Ikimokyklinukai, 

priešmokyklinukai, 

pradinių klasių 

mokiniai, vaikų tėvai, 

pedagogės, mokytojų 

padėjėjos 

 

2021-10-13 Edukacinis 

renginys su 

Kultūros pasu 

Išmok iš skautų 

Patyriminės 

veiklos su Plungės 

skautais 

Vida Simėnienė ir 3 

klasės mokiniai, 

Regina 

Malakauskienė ir 4 

klasės mokiniai 

 

2021-10-14 

 

 

 

 

Edukacinis 

renginys su 

Kultūros pasu 

„Kiaušinis, 

dinozauras ir višta- 

kas čia bendro?" 

Patyriminės 

veiklos su 

Dinoparko 

edukatoriais. 

 

Jolanta Pieškuvienė ir 

1 klasės mokiniai, 

Diana Šiaudvirtienė 

ir 2 klasės mokiniai 

 

2021-10-

10-2021-

10-15 

Kūrybinės 

dirbtuvės 

„Ruošiamės 

Sambrėškio“ 

šventei. 

Moliūgų- žibintų 

gamyba. 

Ikimokyklinukai, 

priešmokyklinukai, 

pradinių klasių 

mokiniai, vaikų tėvai, 

pedagogės, mokytojų 

padėjėjos 

 

2021-10-18 Edukacija 

„Improvizacija ir 

klounada“ 

Pratimai, žaidimai, 

padedantys 

improvizuoti, 

vaidinti. 

Regina 

Malakauskienė ir 4 

klasės mokiniai 

 

2021- 10- 

18 

Edukacija 

„Viešasis 

kalbėjimas“ 

Pratimai, žaidimai, 

padedantys aiškiai, 

drąsiai kalbėti. 

 

„Taško“ teatro 

aktoriai, Diana 

Šiaudvirtienė ir 2 

klasės mokiniai 

 



2021-10-21 Piešinių konkursas 

„Sveika ir skanu- 

daržoves valgau ir 

piešiu“ 

Piešimas, įvairių 

technikų, 

priemonių 

panaudojimas. 

Piešinių 

fotografavimas, 

siuntimas 

konkursui. 

Pradinių klasių 

mokytojos ir 

mokiniai 

 

2021-10-25 

 

 

 Edukacinis 

renginys su 

„Taško“ teatro 

aktoriais „Viešasis 

kalbėjimas“ 

Patyriminės 

veiklos renginys su 

„Taško“ teatro 

aktoriais. 

„Taško“ teatro 

aktoriai,  Jolanta 

Pieškuvienė ir 1 

klasės mokiniai 

 

2021- 10- 

25 

Edukacija 

„Improvizacija ir 

klounada“ 

Pratimai, žaidimai, 

padedantys 

improvizuoti, 

vaidinti. 

„Taško“ teatro 

aktoriai, Diana 

Šiaudvirtienė ir 2 

klasės mokiniai 

 

 

2021- 10- 

25 

Edukacija „Muzika 

ir ritmas“ 

Patyriminės 

veiklos renginys su 

„Taško“ teatro 

aktoriais. 

„Taško“ teatro 

aktoriai,  Regina 

Malakauskienė ir 4 

klasės mokiniai 

 

2021-11- 06 Šeimadienis Didysis kauliukų 

žaidimas su 

„Taško“ aktoriais. 

Meninio filmo 

„Pinokis“ peržiūra. 

Jolanta Pieškuvienė ir 

1 klasės mokiniai 

Ikimokyklinuk

ai, 

priešmokyklin

ukai, pradinių 

klasių 

mokiniai, 

vaikų tėvai, 

pedagogės, 

mokytojų 

padėjėjos 

Iki 2021-

11-15 

Pilietinė inciatyva 

„Tolerancijos 

miestas“ 

Namelių darymas, 

miesto iš jų 

kūrimas. 

Ikimokyklinukai, 

priešmokyklinukai, 

auklėtojos, 

pradinukai, 

mokytojos 

 

2021-11-18 Renginys 6-17 

vaikams ir 

jaunuoliams, 

užsiregistravusiems 

dalyvauti projekte 

„Judėk“. 

Veiklų 

pristatymas. 

Visuomenės 

sveikatos biuras, 

Kulių krašto 

bendruomenė 

„Alantas" ir Kulių 

gimnazija. 

 

2021-12-   Kalėdinio atviruko 

kūrimas 

Projektinis darbas  

 

Kalbų mokytojos  

Iki 2021-

12-06 

Kūrybinės 

dirbtuvės „Advento 

vainikai“  

Advento vainikų 

kūrimas iš antrinių 

žaliavų. 

Ikimokyklinukai, 

priešmokyklinukai, 

auklėtojos, 

pradinukai, 

mokytojos 

 



2021-12-10 Eglutės įžiebimo 

šventė 

Žaidimai, 

kūrybiškumas, 

improvizacija. 

Kulių krašto 

bendruomenė 

„Alantas", „Taško“ 

teatro aktoriai ir 

Kulių gimnazija. 

 

2021-12-23 Kalėdų šventė Žaidimai, 

kūrybiškumas, 

improvizacija. 

Ikimokyklinukai, 

priešmokyklinukai, 

auklėtojos, 

pradinukai, 

mokytojos, 

animatoriai 

 

 Iki 2021-

12-23 

Geros savijautos 

programos diena 

Pagal Geros 

savijautos 

programą. 

Edukatoriai, pradinių 

klasių mokytojos, 

pradinių klasių 

mokiniai 

 

 


