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UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJA 

MINUPIŲ UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

2020 M. I  KETVIRČIO 

VEIKLOS PLANAS 

 

MĖNUO VEIKLA ATSAKINGAS PASTABOS 

Sausis    

2-3 d. Darbeliai iš popieriaus 

žiemos tema  

Eurika Drungilienė Dekoracija žiema. Papuoštos patalpos 

6-7 Dailė. ,, Aš nupiešiu 

žiemą“ 

Eurika Drungilienė  Žiema piešiniuose. 

8-10 Dailė. „Močiutės raštai“  Eurika Drungilienė Močiutės raštai nupieštose pirštinėse, 

kepurėse ir kojinėse“ 

13 d.  Sausio 13 Laisvės ginėjų 

diena  Popietė „Aš 

prisimenu, kodėl esame 

laisvi ...“ 

Eurika Drungilienė Sausio 13-ąją, Lietuvos laisvės gynėjų 

dieną, vaikams bus   papasakojama 

apie  žuvusius už Lietuvos laisvę,   

rodoma ,   tos dienos filmuota 

medžiaga. Vaikai darys plakatą su  

neužmirštuolių žiedais ir taikos 

balandžiu. 

20-21 d. Rėmėjų paieška Eurika Drungilienė Ieškoma  rėmėjų galinčių padėti  

įsigyti medžiagas edukaciniams 

užsiėmimams„ Pasidaryk muilą pats“ 

22 d. Įsigijimas medžiagų 

edukaciniams 

užsiėmimams 

„Pasidaryk muilą pats“ 

Eurika Drungilienė Įsigyti priemones edukaciniams 

užsiėmimams „ Pasidaryk muilą pats“ 

23-28 Edukaciniai užsiėmimai 

„ Pasidaryk muilą pats“ 

Eurika Drungilienė Moksleiviai supažindinami su muilo 

gamybos procesu, reikiamomis 

medžiagomis darbui, patys gamina 

įvairių formų, kvapų,spalvų muilus 

Kiekvieną 

dieną 

Laisvalaikis centre Eurika Drungilienė Stalo žaidimai, informacijos paieška 

internete, dailė.  

Vasaris    

3 -4 d. Rėmėjų paieška Eurika Drungilienė Ieškoma  rėmėjų galinčių padėti  

įsigyti medžiagas edukaciniams 

užsiėmimams. „ Švento . Valentino 

širdelė  tam kurį mylim “ 

5 d. Priemonių įsigijimas 
edukaciniams 

užsiėmimams  

„  Švento  Valentino širdelė 

tam kurį mylim “ 

Eurika Drungilienė Priemonių įsigijimas edukaciniams 

užsiėmimams „ Švento Valentino 

širdelė tam kurį mylim “ 

10-12 d Edukaciniai užsiėmimai  

 „ Švento Valentino širdelė 

Eurika Drungilienė 

Liuda Lidienė 

 Paruošiami širdelių  trafaretai  ir 

priemonės darbui  edukacinių 



tam kurį mylim“ užsiėmimų dalyviams .  

14 d  Edukaciniai užsiėmimai  

 „Po Švento .Valentino 

širdelę tam kurį mylim“ 

Eurika Drungilienė 

Liuda Lidienė 

Gražina 

Montrimienė  

Užvenčio Maltiečių centro 

moksleiviai  supažindinami su darbo  

procesu, reikiamomis  

17-18 d. Darbeliai dekupažo 

technika  

Eurika Drungilienė Ant plastikinių lėkštučių ir medinių 

lentelių klijuojamos popierinės  

servetėlės,   daromi paveikslėliai  

19-21 d. Pasiruošimas edukaciniams  

užsiėmimams  „ Užgavėnių 

kaukė“ 

Eurika Drungilienė Iš modelino daromi   kaukių trafaretai 

24 d. Edukaciniai  užsiėmimai 

‘‘ Užgavėnių kaukė“ 

Eurika Drungilienė 

Liuda Lidienė  

Mokinsime moksleivius pasidaryti 

Užgavėnių kaukę. Molinę trafareto 

kaukę  bus apklijuojama popieriaus 

skiautėmis, nudažomos įvairių spalvų  

akriliniais dažais. 

Kiekvieną 

dieną 

Laisvalaikis centre Eurika Drungilienė Stalo žaidimai, knygų skaitymas, 

dailės užsiėmimai. 

Kovas    

4d. Užsiėmimai suaugusiems. 

Sveikatos paskaita  

Eurika Drungilienė 

Audronė 

Palubinskienė  

Sveikatos paskaita „ Kaip būti 

sveikam“ Ves Kelmės sveikatos biuro 

specialistai. 

6 d.  Užsiėmimai suaugusiems 

Peliukas- adatinė 

Eurika Drungilienė 

Liuda Lidienė 

Dailia Barauskienė 

Popietė skirta paminėti Tarptautinę 

moters dieną. Iš paltinės medžiagos  

bus siuvamos peliukai –adatinės. 

9 d. Pasiruošimas edukaciniams  

užsiėmimams . „ Širdelė - 

Lietuvai“  

Eurika Drungilienė 

 

 

Iš medžiagos paruošiamos  širdelių 

iškarpos  ir    sudedamos į pakuotę 

kartu su juostelėmis, adatomis, siūlais,   

kiekvienam edukacinių užsiėmimų 

dalyviui.   

10 d. Nepriklausomybės 

atkūrimo diena 

Eurika Drungilienė 
Liuda Lidienė 

Gražina 

Montrimienė 

Moksleiviai siūs iš raudonos 

medžiagos širdeles ir jas papuoš 

tautine juostele. 

16-18 d. Edukaciniai užsiėmimai 

Pirografija 

Eurika Drungilienė 

Liuda Lidienė  

Moksleiviai supažindinami su 

pirografijos istorija , mokami daryti 

įvairius meniškus piešinius ,  ant 

medinių daiktų kuriuos su elektriniais 

lituokliais išdegins. 

30 d. Užsiėmimai suaugusiems. 

Pajamų deklaravimas 

Eurika Drungilienė Minupių bendruomenės nariai 

deklaruoja pajamas už 2019 m 

Kiekvieną 

dieną 

Laisvalaikis centre Eurika Drungilienė Stalo žaidimai, knygų skaitymas, 

dailė.  

 

Parengė: Minupių  universalaus daugiafunkcinio centro veiklos organizatorė                                                                                             

Eurika Drungilienė            


