
 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                              BALANDŽIO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2020–2021 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 

Visą 

mėnesį 

 

 Metodinės pagalbos teikimas : 

1.  mažą patirtį turintiems pedagogams; 
2. ugdomojo proceso stebėsena  „Boružėlių“, „Ežiukų“ gr. 

3. ugdymo priemonių  įsigijimas 

 
Grupės 

 

Pavaduotojas ugdymui 

Individualūs pokalbiai 

su pedagogais 
Individualių veiklų 

stebėjimas 

Lopšelio-darželio veiklos plano 2021–2022 

mokslo metams rengimas, dirbant veiklos plano 

rengimo komandoje 

Metodinis kabinetas Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 

 

                             PARODOS   ŠVENTĖS  MOKYMAI  AKCIJOS  KONKURSAI  PROJEKTAI 

1 d. 

 

Paroda. „Margučiais puoštas medis“ 

 

Velykinė kompozicija galerijoje 

Grupės  Grupių auklėtojai 

Kalendorinių švenčių 

organizavimo darbo grupė 
„Vyželė“ 

 

2 d.  

9.00 val. 

„Boružėlių“ grupės šventinis rytmetis 

„Boružėle, lik sveika“ 

Grupė  Grupės auklėtojai  

2 d. 

13.00 val. 

MOKYMAI 

„Kaip dirbti su ELIIS dienynu“ 

Meninio ugdymo salė Direktorius Dalyvauja pedagogai, 
specialistai. 

Dėl esamos situacijos 

šalyje mokymai gali 
būti atidedami 

 

6 d. 9.00 val 

 

 

 

      

      9.30 val. 

       

       9.35 val. 

     10.10 val. 

     10.45 val. 

Šventinis rytmetis „Margi margučiai ritas“ 

„Kiškučių“ grupė 

„Ežiukų“ grupė 

„Pelėdžiukų“ grupė 

„Boružėlių“ grupė 

„Voveriukų“ grupė 

„Skruzdėliukų“ grupė 

„Žvirbliukų“ grupė 

„Saulučių“ grupė 

„Bitučių“ grupė 

„Drugelių“ grupė 

 
Meninio ugdymo salė 

Grupė  

 

 

 

  

 

Meninio ugdymo salė 

 

Grupių auklėtojai, 

Meninio ugdymo 

pedagogas 

 

7 d.  Sveikatingumo akcija. 

„Sveikas vaikas – laimingas vaikas“ 
Skirta pasaulinei sveikatos dienai paminėti 

 Vaikų sveikatos stiprinimo, 
sporto renginių darbo 

grupė „Spartuoliai“ 

Valandą ir vietą 
pasirenka  kiekviena 

grupė  

12, 19, 26 d. 

10.00 val. 

14, 21, 28 d. 

11.00 val. 

 
14 d.  

9.30 val. 

16 d.  

9.30 val. 

Programos Kimochis įgyvendinimas 

 

 

 

 

Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo 

projektas „Aš laimingas“ 

„Mokausi suprasti draugo ir reikšti savo 

emocijas bei jausmus“ 

 

 

„Boružėlių“ grupė 

 

„Skruzdėliukų“ grupė 

 

 

„Ežiukų“ grupė 

 

„Drugelių“ grupė 

 

 

 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

15 d. 

10.00 val. 

10.30 val. 

19 d. 

9.30 val. 

22 d. 

10.00 val. 

10.30 val. 

Pamokėlė „Saugus kelias į darželį“ 

 

 

Pamokėlė „Neduosiu mikrobams valgyti 

dantukų“ 

Pamokėlė „Aš noriu augti sveiku ir laimingu 

žmogumi“ 

 

„Voveriukų“ grupė 

„Drugelių“ grupė 

 

„Žvirbliukų“ grupė 

 

„Voveriukų“ grupė 

„Bitučių“ grupė 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 

 

Kovas–

balandis  

 

Balandis–

gegužė 

 

Nacionalinis projektas „Sveikatiada“ 

konkursas „Sveikatiados šokio virusas“ 

 

Konkursas „Užkandžių fiesta“ 

 

Grupės   

 

Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 

 



Balandis  Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

projektas  

 „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I etapas 

 Neformaliojo ugdymo 

mokytojos V. 

Žemaitaitienė, A. 

Durneikienė 

 

                                                      INFORMACIJOS  PATEIKIMAS 

Iki 8 d. Stendas „Sveikas vaikas – laimingas 

vaikas“ 

Informacinis 

stendas 

Visuomenės sveikatos 

specialistas 
 

Iki 19 d. 

 

Pateikti Švietimo pagalbos tarnybai 

dokumentus dėl ugdytinio pirminio 

įvertinimo 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 
 

Iki 23 d. Pateikti pavaduotojai ugdymui informaciją 

apie organizuojamas veiklas gegužės 

mėnesį 

Metodinis kabinetas Pedagogai  

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2021-03-25                                                                                      


