
  

 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                               KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2015–2016 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

Visą 

mėnesį 

Veiklos stebėsena  

„Drugelių“, „Ežiukų“ grupėse 

Grupės Pavaduotoja 

ugdymui 

 

Individualių veiklų 

stebėjimas 

Visą 

mėnesį 

Metodinės pagalbos teikimas 

grupių pedagogams: 

-grupės aplinkos paruošimas 

temos atskleidimui, 

-edukacinių aplinkų atnaujinimas, 

kūrimas 

 

Grupės Pavaduotoja 

ugdymui 

 

Individualūs pokalbiai su 

grupių pedagogais 

POSĖDŽIAI         SUSIRINKIMAI 

    9 d.   

  

Darželio tarybos posėdis 

 

Metodinis 

kabinetas 

     

Lopšelio – darželio 

tarybos pirmininkė 

Laikas bus tikslinamas 

   23 d. 

13.00 val. 

 Bendruomenės narių 

susirinkimas 

-ūkinė finansinė veikla 2015 m. 

-supažindinimas su 2016 m. 

sąmata 

 

Meninio ugdymo 

salė 

Direktorė Laikas ir data gali keistis 

   24 d. 

12.30 val. 

Metodinis pasitarimas: 

PUG „Bendrosios 

priešmokyklinio ugdymo 

programos įgyvendinimas“ 

 

Metodinis 

kabinetas 

Pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

PUG pedagogai, 

vyresniųjų grupių 

auklėtojos 

ŠVENTĖS          PARODOS           SUSITIKIMAI   IŠVYKOS 

   2 d. 

16.00 val. 

    

 

Parodomasis krepšinio 

užsiėmimas su pageidaujančiais 

lankyti vaikais ir jų tėveliais 

 

Sporto salė Direktorė  
 

 

 

   10 d. 

 

10.00 val. 

16.00 val. 

Etnografinio ansamblio 

„Spygliukas“ 

- šventinis rytmetis vaikams, 

-šventinė popietė tėvams 

„Lietuvos šalelėj skamba mūs 

dainelė“ skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti. 

 

Meninio ugdymo 

salė 

Meninio ugdymo 

pedagogė 

 

 14 –18 d. ATVIRŲ DURŲ SAVAITĖ 

 

Grupės, meninio 

ugdymo, sporto 

salės, baseinas 

 

Pavaduotoja 

ugdymui 

 



   23 d. 

10.00 val. 

Mokymai pedagogams 

Gamyba iš buitinių atliekų 

 

Meninio ugdymo 

salė 

 Pagal ŠPT planą, 
valanda gali keistis 

   29 d. 

 9.30 val. 

   

               PRAMOGA 

 „Jau Velykos atkeliavo, mums 

margučių atrideno“ 

 

   Kūrybinių darbų PARODA  

„VELYKINIS ATVIRUKAS“ 

 

 

 

Meninio ugdymo 

salė 

 Kūrybinė grupė 

„Vyželė“ 

 

 

Grupių auklėtojos 

 

 

     31 d. 

  

 SVEIKATINGUMO 

VALANDĖLĖS 

  „Vandenėlis – mano draugas“ 

 

 Grupėse  Grupių 

auklėtojos 

 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

iki 10 d. 

 

pateikti paraišką dėl dalyvavimo 

šventėje „Vaikystės takeliu“ 

 

Vilkaviškio vaikų 

lopšelis – darželis 

„Pasaka“ 

Meninio ugdymo 

pedagogė 

elektroniniu paštu 
vilijabuleviciene@gmail.com 

 

      18 d. pateikti  kūrybinius darbus 

 „Velykinis atvirukas“ 

 

Metodinis 

kabinetas 

Pedagogai kiekviena grupė po 3 vnt. 

iki 25 d. 

 

  

pateikti foto nuotraukų skaidres 

„Šachmatai – proto mūšis“  

Vilkaviškio vaikų 

lopšelis – darželis 

„Buratinas“ 

PUG pedagogai 

 

elektroniniu paštu 

buratinasvienybes@one.lt 

 

 

 

Parengė 

Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                                          Ramutė Čelkevičienė 

                     


