
 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                              GEGUŽĖS  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2021–2022 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 

Visą mėnesį 

Metodinės pagalbos teikimas : 

1.  mažą patirtį turintiems pedagogams; 
2. ugdomojo proceso stebėsena meninio ugdymo salėje; 

3. ugdymo priemonių  įsigijimas 

Grupės Pavaduotojas ugdymui Individualūs 

pokalbiai su 
pedagogais    

Mokyklos veiklos plano 2022–2023 mokslo 

metams rengimas, dirbant veiklos plano rengimo 

komandoje 

Metodinis kabinetas Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 

 
 

                                                                      POSĖDŽIAI  SUSIRINKIMAI 

11 d. 

13.30 val. 

Atestacinės komisijos posėdis Metodinis kabinetas Atestacinės komisijos 

pirmininkas 
 

 
24 d. 

13.30 val. 

Metodinės grupės susirinkimas Meninio ugdymo 

salė 

Metodinės grupės 

pirmininkas 
 

26 d. 

12.45 val. 

Vaiko gerovės komisijos posėdis Metodinis kabinetas Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 
 

 

27 d. 

13.30 val. 

Mokytojų tarybos posėdis Meninio ugdymo 

salė 

Mokytojų tarybos 

pirmininkas 
 

                     PROJEKTAI   PROGRAMOS   ŠVENTĖS  TĖVŲ  SUSIRINKIMAI IŠVYKOS  

                                                                          
Visą mėnesį Nacionalinis projektas „Sveikatiada“. 

„Šok ir nesustok“ 

Grupės  Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 
 

 

3, 10, 17 d. 

10.30 val. 

6, 13, 20 d. 

10.30 val. 

 

23–31 d. 

Programos Kimochis įgyvendinimas 

 

 

 

 

 

Socialinio emocinio ugdymo projekto įgyvendinimas 

(tyrimas) 

 

 

„Drugelių“ gr. 

 

„Ežiukų“ gr. 

 

„Pelėdžiukų“ gr. 

„Kiškučių“ gr. 

 

 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

 

 

 

 

 

5 d. 

10.00 val. 

12 d. 

 

10.00 val. 

19 d. 

10.45 val. 

Pamokėlė „Sveiki dantukai – graži šypsena“ 

 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos pamokėlė  

„Tabakas – rūkymas žudo“ 

 

„Buitinės cheminės medžiagos“ 

 

„Kiškučių“ gr. 

 

 

„Ežiukų“ gr. 

 

„Drugelių“ gr. 

 

 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistas 

 

 

25 d. 

11.00 val. 

26 d. 

11.00 val. 

Sportinė pramoga PUG ugdytiniams  

„Aš jau moku plaukti“   

„Voveriukų“ gr. 

 

„Bitučių“ gr. 

Baseinas  

 

Neformaliojo ugdymo 

mokytojas 
 

 

 

4 d. 

16.30 val. 

18.15 val. 

5 d. 

16.30 val. 

17.00 val. 

18.15 val. 

18 d. 

16.30 val. 

16.45 val. 

25 d. 

16.30 val. 

16.30 val. 

26 d. 

16.45 val. 

GRUPIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI 

 

„Ežiukų“ gr. 

„Voveriukų“ gr. 

 

„Drugelių“ gr. 

„Saulučių“ gr. 

„Bitučių“ gr. 

 

„Pelėdžiukų“ gr. 

„Žvirbliukų“ gr. 

 

„Skruzdėliukų“ gr. 

„Kiškučių“ gr. 

 

„Boružėlių“ gr. 

 

 

Lauko aikštelė 

Nuotoliniu būdu 

 

Lauko aikštelė 

Grupė  

Nuotoliniu būdu 

 

Lauko aikštelė 

Grupė  

 

Meninio ugdymo salė 

Grupė 

 

Grupė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 d. 

15.30 val. 

26 d. 

10.00 val. 

23–27 d. 

31 d. 

16.00 val. 

 
Šventinė popietė „Lik sveika, „Drugelių“ grupe 

 

„Pelėdžiukų“ gr. šventinis rytmetis „Jau sudie, lopšeli!“ 

Įsimintiniausia „Voveriukų“ savaitė darželyje 

Netradicinė diena Atsisveikinimas su „Ežiukų“ grupe 

Šventinė popietė „Bitutės“ palieka avilį“ 

 

Grupė 

 

Meninio ugd. salė 

Darželio erdvės 

Darželio erdvės 

Meninio ugdymo salė 

 

 

 

Priešmokyklinio  

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

 

6 d. 

9.30 val. 

26 d. 

10.00 val. 

Pažintinė mokomoji išvyka į Gritos ir Kęstučio 

Vitkauskų alpakų ūkį 

„Saulučių“ gr. 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

Pracapolės g. 1., 

Augalų km. Klausučių 

sen.  Vilkaviškio raj. 

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 

 

 

 

13 d.  

8.30 val. 

23 d. 

8.20 val. 

Pažintinė mokomoji išvyka į Didžiųjų Šelvių 

bendruomenės medaus edukacinį centrą „Šelvių medutis“ 

 

„Voveriukų“ gr. Edukacinė programa  „Medkopis“ 

 

„Bitučių“ gr. Edukacinė programa „Maža bitutė – 

saldus medutis“ 

Saulės g. 8, Didžiųjų 

Šelvių k., Šeimenos 

sen. Vilkaviškio raj. 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

 

 

15 d. 

8.00 val. 

Išvyka į Lietuvos Mažųjų žaidynių festivalį Alytaus sporto arena, 

Naujoji g. 52 

Alytus 

Neformaliojo ugdymo 

mokytojai 

Ugdytinių 

sąrašas bus 

pateiktas prie 
išvykos plano 

 

19 d. 

9.30 val. 

25 d. 

9.30 val. 

Pažintinė mokomoji išvyka į skulptūrų parką prie 

Kultūros centro 

„Boružėlių“ gr. 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

 

 

Kultūros centras 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 5 d. Pateikti informacinius stendus Informaciniai 

stendai 
Specialistai 

 

 

Iki 25 d. 

12.00 val. 

Pateikti pavaduotojui ugdymui informaciją 

apie organizuojamas veiklas birželio mėnesį 

Metodinis kabinetas Pedagogai   

Iki 27 d. 

12.00 val. 

Pateikti pavaduotojui ugdymui informaciją 

apie dalyvavimą ir laimėjimus renginiuose 

(pagal nustatytą formą už 2021–2022 m. m.) 

Metodinis kabinetas Pedagogai  

 

 

 

Iki 31 d Pateikti direktoriui veiklos įsivertinimo 

ataskaitą (pagal nustatytą formą už 2021–2022 

m. m.) 

 Pedagogai  

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2022-04-25                                                                                       


