
 

 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                          BALANDŽIO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2021–2022 m. m. 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 

 

 

Visą mėnesį 

Metodinės pagalbos teikimas mažesnę patirtį 

turintiems pedagogams,  

*veiklos stebėsena  „Voveriukų“ gr. 

*ugdymo priemonių įsigijimas pagal reikiamų 

įsigyti ugdymo priemonių planą 2022 m. 

 

 
Grupės 

 

 

Pavaduotojas ugdymui 

 
Individualių 
veiklų 

stebėjimas. 

Individualūs 
pokalbiai su 

pedagogais 

Lopšelio-darželio veiklos plano 2022–2023 

mokslo metams rengimas, dirbant veiklos 

plano rengimo komandoje 

Metodinis kabinetas  Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 
 

                                                                    SUSIRINKIMAI   

20 d. 

13.30 val. 

Metodinės grupės susirinkimas Meninio ugdymo 

salė 

Metodinės grupės 

pirmininkas 
 

                                          PROJEKTAI   PROGRAMOS  ŠVENTĖS  IŠVYKOS  AKCIJOS   

Balandis  Nacionalinis projektas „Sveikatiada“ 

Tema „Pietų kovų ringas“ 

Grupės  Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 
 

7 d.  

9.00 val. 

„Saulučių“ grupės pažintinė mokomoji išvyka į Dr. 

Jono Basanavičiaus gimtąją sodybą – muziejų. 

Edukacinė programa  „Tas velykaičio gražumėlis“ 

Ožkabalių k., 

Bartninkų sen., 

Vilkaviškio raj. 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
 

8 d., 

iki 15 val. 

Velykinis langų puošimas Grupės,  

darželio galerija 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos N. Ausevičienė, D. 

Saldukaitytė. J. Landžiūtė 

 

11 d. 

9.30 val. 

„Drugelių“ grupės išvyka į Didžiųjų Šelvių 

bendruomenės namus. Edukacinė programa 

„Tas kiaušinio margumėlis“ 

Saulės g. 8, Didžiųjų 

Šelvių k., Šeimenos 

sen.  Vilkaviškio raj. 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
 

 

 
11–15 d. 

 

TEMINĖ SAVAITĖ 

„Margi margučiai ritas“ 
Grupės Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo  

mokytojai 

 

11–19 d. 

 

PARODA 

„Mano margutis“ 
 

Lauko scena Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo  

mokytojai, specialistai, 

bendruomenės nariai 

 

19 d. nuo 

9.00 val. 

VELYKŲ RYTMETIS 

 

 

Meninio ugdymo 

salė  

Kalendorinių švenčių 

organizavimo darbo grupė 

„Vyželė“ 

3 dienos iki 
renginio bus 

pateiktas 

projektas 

14 d. 

8.30 val. 

„Bitučių“ grupės pažintinė mokomoji išvyka į 

Didžiųjų Šelvių bendruomenės namus. 

Edukacinė programa „Tas kiaušinio 

margumėlis“ 

Saulės g. 8, Didžiųjų 

Šelvių k., Šeimenos 

sen.  Vilkaviškio raj. 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

 

 

15 d. 

8.30 val. 

„Voveriukų“ grupės pažintinė mokomoji 

išvyka į Didžiųjų Šelvių bendruomenės 

namus. Edukacinė programa „Tas kiaušinio 

margumėlis“ 

Saulės g. 8, Didžiųjų 

Šelvių k., Šeimenos 

sen. Vilkaviškio raj. 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

 

 

27 d. 

9.30 val. 

„Žvirbliukų“ grupės pažintinė mokomoji 

išvyka į skulptūrų parką prie Kultūros centro 

Kultūros centras  Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
 

28 d. 

9.00 val. 

„Ežiukų“ grupės pažintinė mokomoji išvyka į 

Gritos ir Kęstučio Vitkauskų alpakų ūkį 

Pracapolės g. 1., 

Augalų km. Klausučių 

sen.  Vilkaviškio raj. 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
 

29 d. 

10.00 val. 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų  

projektas  „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“ 

II etapas   
Sveikatingumo akcija „Sveikas vaikas – 

laimingas vaikas“ 

Darželio lauko sporto 

aikštelė 
Vaikų sveikatos stiprinimo 

darbo organizavimo grupė 

„Spartuoliai“ 

 



1, 15, 22, 29 d. 

10.30 val. 

5, 12, 19, 26 d. 

10.30 val. 

Programos „Kimochis“ įgyvendinimas 

 

 

„Ežiukų“ gr. 

 

„Drugelių“ gr. 

 

 

 

Socialinis pedagogas 
 

 

 

8 d. 

10.30 val. 

11 d. 

10.00 val. 

 Pilietiškumo ugdymo veikla grupėse  

„Mano pareiga – mano teisė“ 

 

„Voveriukų“ gr. 

 

„Bitučių“ gr. 

7 d.,  

10. 00 val. 

10.30 val. 

 

14 d. 

10.00 val. 

28 d. 

10.00 val. 

10.40 val. 

 

Pamokėlė „Mano kūno paslaptys“ 

Praktinis užsiėmimas „Vandenėlis tikras 

draugas“ 

 

Pamokėlė „Švara ir sveikata“ 

 

Pokalbis „Saugiai į darželį – saugiai į namus“ 

Pamokėlė „Mano kūno paslaptys“ 

 

„Voveriukų“ gr. 

„Pelėdžiukų“ gr. 

 

 

„Skruzdėliukų“ gr. 

 

„Drugelių“ gr. 

„Bitučių“ gr. 

 

 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistas 

 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 5 d. Pateikti informacinius stendus Informaciniai 

stendai 

Specialistai, mokytojai  

Iki 25 d., 12 

val. 

Pateikti informaciją apie organizuojamas 

veiklas gegužės  mėnesį 

El.p. 

r.celkeviciene@gmail.

com 

Specialistai, mokytojai 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2022-03-30                                                                                       


