
 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                              GEGUŽĖS  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“, 

„Žvirbliukų“, „Pelėdžiukų“ gr. 
3. ugdymo priemonių  įsigijimas 

Grupės Pavaduotojas ugdymui Individualūs 

pokalbiai su 
pedagogais    

Mokyklos veiklos plano 2020-2021 mokslo 

metams rengimas, dirbant veiklos plano 

rengimo komandoje 

Metodinis kabinetas Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 

 

                                                            POSĖDŽIAI  SUSIRINKIMAI   

20 d. 

13.00 val. 

Atestacinės komisijos posėdis Nuotoliniu būdu Atestacinės komisijos 

pirmininkas 
 

 
27 d. 

13.30 val. 

Metodinės grupės susirinkimas Nuotoliniu būdu Metodinės grupės 

pirmininkas 
 

31 d.  

12.45 val. 

Vaiko gerovės komisijos posėdis Nuotoliniu būdu Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 
 

     PROJEKTAI  KONKURSAI   PROGRAMOS   ŠVENTĖS   MOKYMAI  AKCIJOS  PARODOS    

                                                                         DISKUSIJOS 
Visą mėnesį TYRIMAS „Vaikų emocinė savijauta 

lankant lopšelio grupę“ 

 

Grupės Socialinis pedagogas, 

lopšelio grupių 

auklėtojai 

 

 

Visą mėnesį Nacionalinis projektas „Sveikatiada“. 

Konkursas „Užkandžių fiesta“ 

Grupės  Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 
 

Visą mėnesį Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFa) 

projektas „Futboliukas“ 

Meninio ugdymo salė, 

lauko sporto aikštelė 

Neformaliojo 

ugdymo mokytojos 

 

 3, 10, 17, 24, 

31 d. 

10.00 val. 

 5, 12, 19, 26 d.  

11.00 val. 

Programos Kimochis įgyvendinimas 
 

 

 

„Boružėlių“ gr. 

 

„Skruzdėliukų“ gr. 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

 

 
 

 

 

5 d. Sveikatingumo ugdymo projektas. 

„Švarios rankelės“. 

Skirta pasaulinei švarių rankų dienai 

paminėti 

Grupės Grupių auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, 

visuomenės sveikatos 

specialistas 

 

 

5 d. 

11.00 val.  

6 d. 

11 val. 

Sportinė pramoga PUG ugdytiniams  
„Aš jau moku plaukti“ 
„Voveriukų“ gr.  
 

„Bitučių“ gr.    

Baseinas  

 

 

Neformaliojo 

ugdymo mokytojas 
 

 

 

 

 
6 d. 

10.00 val. 

10.30 val. 

10 d. 

9.30 val. 

10.00 val. 

13 d. 

10.00 val. 

11.00 val. 

17 d. 

10.00 val. 

20 d.  

 nuo 10.00 val. 

Pamokėlė „Aš noriu augti sveiku žmogumi“ 

 

Pamokėlė „Saugi vasara“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokalbiai apie vaikų higieną 

 

„Saulučių“ gr. 

„Kiškučių“ gr. 

 

„Ežiukų“ gr. 

„Bitučių“ gr. 

 

„Voveriukų“ gr. 

„Skruzdėliukų“ gr. 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

 

Visose amžiaus grupėse 

 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos specialistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 d. ŠEIMOS DIENA 

Piešinių paroda. „Mano šeima“ 
 

Lauko edukacinės erdvės Švenčių ir pramogų 

organizavimo darbo 

grupė „Vaivorykštė“ 

 

 

17–21 d. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

projektas  

 „Lietuvos mažųjų žaidynės“ II etapas 

 Neformaliojo ugdymo 

mokytojos V. 

Žemaitaitienė, A. 

Durneikienė 

Veiklos bus 

vykdomos pagal 

pateiktą projektą 

17–21 d. 

21 d. 

 

PIEŠINIŲ PARODA 

„Mano draugas“ 

Grupės  

Stendas prie meninio 

ugdymo salės 

Grupių auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

 

21 d. 

9.00 val. 

ŠVENTINIS RYTMETIS 

Lik sveika „Skruzdėliukų“ grupe 

Grupė  Grupės auklėtojai  

21 d. 

9.30 val. 

10.00 val. 

SEU PROJEKTAS „Aš laimingas“ 

AKCIJA „Turiu aš draugą“ 

 

„Ežiukų“ gr. 

„Drugelių“ gr. 

 

Socialinis pedagogas 

 

 

24–28 d. „Voveriukų“ įsimintiniausia savaitė 

darželyje 

Darželio erdvės Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 
 

25 d. 

9.30 val. 

ŠVENTINIS RYTMETIS 

„Dėkoju tau, lopšeli...“ 

„Kiškučių“ grupė Grupės auklėtojai  

 

27 d. 

11.00 val. 

„PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖS  ŠVENTINIS RYTMETIS 

„Tariu sudie, lopšeliui!“ 
Meninio ugdymo salė Grupės auklėtojai  

28 d. 

13.30 val. 

APSKRITO STALO DISKUSIJA 

„Interaktyvių, inovatyvių priemonių įtaka 

visuminiam ugdymui“ 

Nuotoliniu būdu Grupių auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, 

specialistai 

 

31 d. 

10.00 val. 

Šventinis rytmetis 

„Bitutės palieka avilį“ 

„Bitučių“ grupė Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 
 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 6 d. Pateikti stendą „Švarios rankytės“ Informacinis stendas  Visuomenės 

sveikatos specialistas 
 

Iki 25 d. 

12.00 val. 

Pateikti pavaduotojui ugdymui 

informaciją apie organizuojamas veiklas 

birželio mėnesį 

Metodinis kabinetas Pedagogai   

Iki 31 d. Pateikti direktoriui veiklos įsivertinimo 

ataskaitą (pagal nustatytą formą už 2020–

2021 m.. m.) 

 Pedagogai   

Iki 31 d. 

12.00 val. 

Pateikti pavaduotojui ugdymui 

informaciją apie dalyvavimą ir 

laimėjimus renginiuose (pagal nustatytą 

formą už 2020–2021 m. m.) 

Metodinis kabinetas Pedagogai  

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2021-04-28                                                                                       


