
 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                               BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2015–2016 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

18–29 d. Veiklos stebėsena: 

„Drugelių“, „Ežiukų“, „Saulučių“, 

„Bitučių“  grupėse 

Grupės Pavaduotoja 

ugdymui 

 

Individualių veiklų 

stebėjimas 

18–29 d. Metodinės pagalbos teikimas 

grupių pedagogams: 

-grupės aplinkos paruošimas 

temos atskleidimui, 

-edukacinių aplinkų atnaujinimas, 

kūrimas 

-ugdymo priemonių ir vaikiškos 

literatūros įsigijimas 

 

 

 

 

Grupės 

 

 

 

Pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 

 
 

 

Individualūs pokalbiai su 
grupių pedagogais 

POSĖDŽIAI         SUSIRINKIMAI 

     11 d. 

14.30 val.     

  

Virtuvėje dirbančio personalo 

      susirinkimas 

-sanitarinių reikalavimų 

vykdymas, 

-geros higienos praktikos taisyklių 

vykdymas, 

-maitinimo organizavimas 

 

Metodinis 

kabinetas 

     

Direktorė,  

sveikatos ir 

maitinimo 

organizavimo 

specialistė 

 

     12 d. 

12.45 val. 

 Aptarnaujančio personalo ir 

pedagogų pasitarimas 

-vaikų sveikatos saugojimas ir 

stiprinimas, 

-maitinimo organizavimas 

 

Meninio ugdymo 

salė 

Direktorė, 

sveikatos ir 

maitinimo 

organizavimo 

specialistė 

 

    20 d. 

 9.00 val. 

 

 

12.30 val. 

  Metodinis pasitarimas 

-ugdomojo proceso stebėsena, 

-refleksija 

 

-PUG „Bendrosios 

priešmokyklinio ugdymo 

programos įgyvendinimas“ 

 

Logopedinis 

kabinetas 

 

 

Metodinis 

kabinetas 

 

 

Pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

Logopedės   Jolitos 

Lekavičienės veiklos 

stebėsena 

 

 

 

PUG pedagogai,  

„Ežiukų“, „Drugelių“, 

„Bitučių“, „Saulučių“ 

grupių auklėtojos. 

ŠVENTĖS          PARODOS           SUSITIKIMAI   IŠVYKOS 

    14 d. 

10.00 val. 

 

 

              ŠVENTĖ  

   „VAKYSTĖS TAKELIU“  
skirta Bendruomenių metams 

Vilkaviškio 

kultūros centras 

 

 

Direktorės 

įsakymu 

patvirtinta darbo 

grupė 

 

vyksta vyresniųjų ir PUG 
ugdytiniai 

    15 d. 

10.00 val. 

 

 

Klaipėdos Jaunimo teatro 

spektaklis 

„Knygų personažai atgyja“ 

Meninio ugdymo 

salėje 

 

Meninio ugdymo 

pedagogė 

 

 



18–20 d. 

 

 

    21 d. 

10.00 val. 

 

  TEMINĖ  SAVAITĖ 

„Esu saugus, kai žinau“ 

 

  ŠVENTINĖ  PRAMOGA 

„Esu saugus, kai žinau“ 
Vaikų, tėvų kūrybinių darbų 

PARODA 

Grupėse 

 

 

Lauko aikštelė 

Grupių auklėtojos 

 

 

Kūrybinė grupė 

„Spartuoliai“ 

 
 

 

 
 

dėl blogų orų sąlygų gali 

keistis vieta arba data 

     22 d. 

         

Seminaras pedagogams 

„Stresas ir jo įveika pedagogo 

darbe“ 

 

Meninio ugdymo 

salė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

valanda bus derinama 

    28 d. SVEIKATINGUMO 

VALANDĖLĖS 

„Triukšmas ir vaikų sveikata“ 
 

Grupėse Grupių auklėtojos  

25–29 d. 

 

 

 KŪRYBINĖS RAIŠKOS  

           SAVAITĖ 

        Teatro šventė 

  „Pasakos duris pravėrus“ 

 

              PARODA 

  „Pasakų personažai“ 

 

 

 

 

Meninio ugdymo 

salė 

 

 

 

Kūrybinė grupė 

„Vaivorykštė“ 

valanda bus derinama 

____d. 

____val. 

Šachmatų turnyrai su 

priešmokyklinio amžiaus vaikais 

ir tėvais 

Meninio ugdymo 

salė 

 

 

PUG pedagogai, 

šachmatų treneris 

data ir valanda bus derinama 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

iki 25 d. 

 

pateikti individualius ugdymo 

priemonių ir vaikiškos literatūros 

įsigijimo planus 2016 metams 

pavaduotojai ugdymui  

 

 Pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 

 

 

Parengė 

Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                                          Ramutė Čelkevičienė 

                     


