
 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

 

BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

2018–2019 m. m. 

 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

Visą 

mėnesį 

 

Veiklos stebėsena . Metodinės pagalbos teikimas 

grupių pedagogams 
- ugdymo priemonių  įsigijimas 

 
Grupės 

 

Pavaduotojas ugdymui 

Individualūs pokalbiai 

su pedagogais 
Individualių veiklų 

stebėjimas 

 
 

Balandžio, 

gegužės 

mėn. 

 

 

Lopšelio-darželio veiklos plano 2019–

2020 mokslo metams rengimas 

Metodinis kabinetas Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 

 

Lopšelio grupių Socialinio emocinio 

ugdymo projekto rengimas 2019–2020 

mokslo metams rengimas 

Metodinis kabinetas Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 

 

Lopšelio-darželio etnokultūros ir 

sveikatingumo projektų 2019–2021 

mokslo metams rengimas 

Metodinis kabinetas Direktoriaus įsakymu 

sudarytos darbo grupės 

 

                                       ŠVENTĖS   SUSITIKIMAI  IŠVYKOS   AKCIJOS  ATVIROS VEIKLOS 

1–5 d.     ATVIRŲ DURŲ SAVAITĖ   Grupės, meninio 

ugdymo, sporto salės, 

baseinas 

Pedagogai 

 
 

1–12 d. PAVASARIO (VELYKINIS) LANGŲ      

PUOŠIMAS 

 N. Ausevičienė,  

D. S aldukaitytė 
 

6 d. 

11.00 val. 

„EŽIUKŲ“ IR „DRUGELIŲ“ GRUPIŲ 

KOMANDOS DALYVAVIMAS Respublikinio 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Mažųjų 

žaidynės“  finaliniame festivalyje 

 Naujoji g. 52, 

Alytus 

V. Žemaitaitienė, 

 R. Petraitienė 
 

 

8 d. 

9.45 val. 

9 d. 

9.45 val. 

10.15 val. 

10 d. 

9.45 val. 

11 d. 

10.00 val. 

12 d. 

10.00 val. 

Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo 

projektas „Emociukai“ 

„Bitučių“ gr. 

 

„Drugelių“ gr. 

„Ežiukų“ gr. 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

 

„Voveriukų“ gr. 

 

„Saulučių“ gr. 

Grupės Socialinis pedagogas  

9 d 

12.00 val. 

„Bitučių“ grupės edukacinė išvyka į 

Marijampolės kraštotyros muziejų  

     „Šv. Velykų tradicijos“ 

Marijampolės 
kraštotyros muziejus 

 

Grupės pedagogai  

11 d. 

12.00 val. 

 

„Voveriukų“ grupės edukacinė išvyka į 

Marijampolės kraštotyros muziejų  

   „Šv. Velykų tradicijos“ 

Marijampolės 

kraštotyros muziejus 

 

Grupės pedagogai  

 

 

12 d. 

 

AKCIJA „Padėk draugui“ Grupės Socialinis pedagogas, 

pedagogai 
 

13 d. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių 

liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso 

Nacionalinis ratas „TRAMTATULIS“ 

Kaunas Meninio ugdymo 

pedagogas 

Dalyvauja „Bitučių“ 
grupės ugdytinė 

Danielė Kriaučeliūnaitė 

15 d. 

9.00 val. 

ATVIRA VEIKLA „Voveriukų“ grupėje „Voveriukų“ gr. B. Dženkaitytė  

16 d. 

10.00 val. 

„Bitučių“ grupės komandos dalyvavimas 

KONKURSE 

 „Augu sveikas ir švarus“ 

Vilkaviškio 

kultūros centras 

 Sveikatos priežiūros 

specialistas, grupės 

pedagogai 

 

 

17 d. 

10.00 val. 

        Teatralizuotas koncertas 

Dainos iš lagamino „TRYS DRAUGAI“ 

Meninio ugdymo 

salė 

Meninio ugdymo 

pedagogas 

 



19 d. 

9.30 val. 

„Saulučių“ grupės edukacinė išvyka į 

biblioteką 

Vilkaviškio 

biblioteka 

Grupės auklėtojos  

23 d. 

9.30 val. 

 

nuo18 d. 

iki 26 d. 

     VELYKŲ RYTMETIS 

„Rid rido margučiai po žalią 

pievelę“ 

      PARODA  LAUKE 

  „To margučio gražumėlis“ 

Meninio ugdymo 

salė 

Kalendorinių švenčių 

organizavimo darbo grupė 

„Vyželė“, bendruomenė 

 

 

 

 

Erdvinio margučio 

kūrimas 

 Bendruomenės edukacinė išvyka į 

Žemaitiją 

 Direktorius Planuojama balandžio 

pabaigoje iki gegužės 
vidurio 

25 d.   SVEIKATINGUMO VALANDĖLĖS Grupės Sveikatos priežiūros 

specialistas, pedagogai 
 

25 d. 

9.30 val. 

„Bitučių“ grupės pažintinė edukacinė  išvyka į 

skulptūrų parką prie Kultūros centro 
Kultūros centras Grupės pedagogai  

26 d. 

10.30 val. 

 MINĖJIMAS ŠOKIO DIENAI Darželio sporto 

aikštelė, lauko scena 
N. Ausevičienė, 

D. Saldukaitytė 

 

29 d. 

9.30 val. 

„Voveriukų“ grupės pažintinė  išvyka į 

skulptūrų parką prie Kultūros centro 
Kultūros centras Grupės pedagogai 

 

 

30 d. 

16.30 val. 

              Šventinė popietė  

„Skruzdėliukų“ grupės vardadienis 

Meninio ugdymo 

salė 

Grupės auklėtojos  

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 5 d. 

 

Pateikti stendinį pranešimą Pasaulinei 

sveikatos dienai paminėti 

Informacinis 

stendas 

Sveikatos priežiūros 

specialistas 
 

Iki 25 d. Pateikti pavaduotojai ugdymui 

informaciją apie organizuojamas 

veiklas gegužės mėnesį 

Metodinis kabinetas Pedagogai  

Iki 26 d. Pateikti lankstinuką skirtą Pasaulinei 

triukšmo dienai  paminėti 

Grupės Sveikatos priežiūros 

specialistas 
 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2019-03-29                                                                                        


