
 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

2018–2019 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

Visą mėnesį Metodinės pagalbos teikimas grupių pedagogams, 

ugdymo priemonių  įsigijimas 
Grupės Pavaduotojas ugdymui Individualūs 

pokalbiai su 

pedagogais    

                                                            POSĖDŽIAI  SUSIRINKIMAI   

16 d. 

13.35 val. 
Atestacinės komisijos posėdis Metodinis kabinetas Atestacinės komisijos 

pirmininkas 
 

 
21 d. 

12.45 val. 
Vaiko gerovės komisijos posėdis Metodinis kabinetas Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 
 

30 d. 

13.35 val. 
Metodinės grupės susirinkimas Meninio ugdymo salė Metodinės grupės 

pirmininkas 
 

 

2 d.  

16.30 val. 

3 d. 

16.30 val. 

16.30 val. 

7 d. 

16.30 val. 

8 d. 

16.30 val. 

9 d. 

16.00 val. 

10 d. 

17.00 val. 

16 d. 

16.30 val. 

24 d. 

16.00 val. 

16.30 val. 

GRUPIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI 

 

„Voveriukų“ gr. 

 

„Pelėdžiukų““ gr. 

„Bitučių“ gr. 

 

„Kiškučių“ gr. 

 

„Drugelių“ gr. 

 

„Skruzdėliukų“ gr. 

 

„Boružėlių“ gr. 

 

„Ežiukų“ gr. 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

„Saulučių“ gr. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grupės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupių pedagogai 

 

 

                       ŠVENTĖS  SUSITIKIMAI  IŠVYKOS   EKSKURSIJOS  MOKYMAI   AKCIJOS 

2 d. 

10.30 val. 

Edukacinė pamoka-koncertas SU KAPITONU 

FLINTU 

Darželio lauko scena Meninio ugdymo 

pedagogas 
 

2–22 d. AKCIJA „Spalvotas pleistriukas“  D. Saldukaitytė  

3 d. 

16.00 val. 

„Žvirbliukų“ grupės šventinė popietė 

„Pašėlkime kartu“ 

Meninio ugdymo salė Grupės auklėtojai  

9 d. 

10.00 val. 

„Ežiukų“ grupės edukacinė išvyka į Sasnavos 

„Zuikių muziejų“ 

Sūduvos g. 46, Sūduva Grupės auklėtojai 

 
 

9 d. 

10.00 val. 

„Boružėlių“ grupės edukacinė išvyka į „Gėlių 

saloną“ 

Lauko g. 20, Vilkaviškis Grupės auklėtojai  

9 d. 

10.00 val. 

Rajoninė lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų 

popietė „Vaikų kiemas“ 

Parapijos salė Meninio ugdymo 

pedagogas 
 

9 d. 

9.30 val. 

„Drugelių“ grupės išvyka į Didžiųjų Šelvių 

bendruomenės namus. Edukacinė programa 

„Maža bitutė – saldus medutis“ 

Saulės g. 8, Didžiųjų 

Šelvių k., Šeimenos 

seniūnija Vilkaviškio raj. 

Grupės auklėtojai  

10–17 d. Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo projektas 

„Emociukai“ 

Grupės Socialinis pedagogas  Veiklų laikas 

skelbiamas stende 

10 d. 

16.00 val. 

 

   ŠVENTINĖ POPIETĖ 

(skirta šeimos dienai paminėti) 

„Kaip smagu visiems kartu“ 

Darželio sporto aikštelė, 

lauko scena 
Meninio ugdymo 

pedagogas, pedagogai 

 

14 d. 

12.00 val. 

Mokymai pedagogams darbui su socialinio 

emocinio ugdymo „Kimochi“ programa 

Meninio ugdymo salė Direktorius   

15 d. Draugiškos plaukimo varžybos, skirtos Mokolų g. 11, Neformaliojo Dalyvauja 10 



9.30 val. „Šeimos dienai paminėti“ Marijampolės 

vaikų lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ 

Marijampolė ugdymo mokytojai ugdytinių iš 
„Voveriukų“ ir 

„Bitučių“ gr. 

16 d. 

9.00 val. 

„Bitučių“ grupės edukacinė išvyka į Policijos 

komisariatą 

Policijos komisariatas Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 
 

17 d. 

8.00 val. 

„Bitučių“ grupės išvyka į Didžiųjų Šelvių 

bendruomenės namus. Edukacinė programa 

„Maža bitutė – saldus medutis“ 

Saulės g. 8,  Didžiųjų 

Šelvių k., Šeimenos 

seniūnija Vilkaviškio raj. 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 
 

17 d. 

16.00 val. 

„Saulučių“ grupės šventinė popietė „Kaip 

smagu visiems kartu“ 

Meninio ugdymo salė Grupės auklėtojai  

20–24 d. Gegužės mėnuo be smurto prieš vaikus Grupės Socialinis pedagogas Veiklų laikas 

skelbiamas stende 
21 d. 

10.00 val. 

    SPORTINĖ PRAMOGA PUG ugdytiniams 

    „Aš jau moku plaukti“ 

Baseinas Neformaliojo 

ugdymo mokytojas 
 

21 d. 

16.00 val. 

               Išleistuvių šventė  

    „Bitutės jau palieka avilį“ 

Meninio ugdymo salė Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 
 

22 d. 

16.00 val. 

„Pelėdžiukų“ grupės ugdytinių šventinė 

popietė  „Mano diena lopšelyje“ 

Meninio ugdymo salė Grupės auklėtojai  

23 d. 

16.00 val. 

„Kiškučių“ grupės ugdytinių šventinė popietė 

„Dėkoju tau, lopšeli“        

Meninio ugdymo salė Grupės auklėtojai  

23 d. 

 

Priešgaisrinės saugos mokymai. Stalo 

pratybos 

Metodinis kabinetas Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 
 

23 d. 

10.00 val. 

„Bitučių“ ir „Voveriukų“ grupių ugdytinių 

išvyka į miesto stadioną „Pasportuokime 

kartu“ 

Miesto stadionas Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 
 

29 d. 

16.00 val. 

„Ežiukų“ grupės šventinė popietė 

 „Lik sveika, „Ežiukų“ grupe“ 

Meninio ugdymo salė Grupės auklėtojai  

30 d.   SVEIKATINGUMO VALANDĖLĖS Grupės Sveikatos priežiūros 

specialistas, gr. auklėtojai 
 

30 d. 

16.00 val. 

„Drugelių“ grupės šventinė popietė 

  „Lik sveika, „Drugelių“ grupe 

Meninio ugdymo salė Grupės auklėtojai  

31 d. 

9.30 val. 

„Žvirbliukų“ grupės edukacinė išvyka į 

Paežerių dvarą 

Paežeriai Grupės auklėtojai  

31 d. 

10.30 val. 

ŠVENTINIS RYTMETIS DARŽELIO 

BENDRUOMENĖS NARIAMS 

      „Lik sveikas, darželi“ 

Meninio ugdymo salė Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 
 

31 d. 

16.30 val. 

„Voveriukų“ grupės ugdytinių šventinė 

popietė „Dėkoju tau, darželi“ 

Meninio ugdymo salė Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 
 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 6 d. 

 

Pateikti informaciją dėl mokyklų 

ikimokyklinio ugdymo grupių ir 

ikimokyklinių įstaigų darbo vasarą 

Savivaldybės taryba 

 
Direktorius  

 
 

Iki 16 d. Pateikti stendinį pranešimą „Judėjimas 

sveikata“ 

Informacinis stendas Sveikatos priežiūros 

specialistas 
 

Iki 23 d. Pateikti lankstinuką „Profilaktiniai sveikatos 

patikrinimai“ 

Grupės Sveikatos priežiūros 

specialistas 
 

Iki 24 d. Pateikti pavaduotojui ugdymui informaciją 

apie dalyvavimą ir laimėjimus renginiuose 

(pagal nustatytą formą už 2018–2019 m. m.) 

Metodinis kabinetas Pedagogai  

 

 

Iki 24 d. Pateikti pavaduotojui ugdymui informaciją 

apie organizuojamas veiklas birželio mėnesį 

Metodinis kabinetas Pedagogai   

Iki 27 d.  Pateikti stendinį pranešimą „Kad vasara būtų 

saugi“ 

Informacinis stendas Sveikatos priežiūros 

specialistas 
 

 

Iki 30 d. Pateikti direktoriui veiklos įsivertinimo 

ataskaitą (pagal nustatytą formą už 2018–2019 

m. m.) 

 Pedagogai   

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2019-04-29                                                                                       


