
 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

 

                                               GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2020–2021 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

Visą mėnesį * Metodinės pagalbos teikimas pedagogams, 

*Ugdymo priemonių įsigijimas 

Grupės Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui 

Individualūs 

pokalbiai su 
pedagogais 

22 d. Žaidimų aikštelių patikra Lauko aikštelės Pavaduotojas ūkiui  

31 d. Maisto produktų inventorizacija  Pavaduotojas ūkiui, 

buhalteris 
 

Visą mėnesį Metinė inventorizacija  Pavaduotojas ūkiui  

                                                ŠVENTĖS   PROJEKTAI  KONKURSAI  PARODOS 

Gruodis – 

sausis 

Nacionalinis projektas „Sveikatiada“ 

Konkursas „Pusryčiai madinga!“ 

Grupės  Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 
 

 

 

 

3 d., 10.15 val. 

4 d., 10.15 val. 

10 d., 9.30 val. 

11 d.,   10 val. 

3 d.,     10 val. 

10 d.,  9. 30 val. 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos projektas 

„Atsargiai, pavojinga!“ 

 

 

„Bitučių“ grupė 

„Voveriukų“ grupė 

„Skruzdėliukų“ gr. 

„Boružėlių“ grupė 

„Drugelių“ grupė 

„Žvirbliukų“ grupė 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 

 

 

3, 10, 17 d. 

          10.30 val. 

7, 14 d. 

          10.30 val. 

Programos „Kimochis“ įgyvendinimas 
 

 

 

„Skruzdėliukų“ gr. 

 

„Boružėlių“ grupė 

 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

9 d. 9.00 val. 
10.15 val. 

11.00 val. 

Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjimas Grupės 

„Voveriukų“ grupė 

„Bitučių“ grupė 

Grupių pedagogai 

Socialinis pedagogas 
 

 Gruodžio 9 d. –  

      sausio 6 d.      

Respublikinės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir 

pedagogų kūrybinių darbų paroda 

    „Eglutė skarota, eglutė žalia“ 

Darželio galerija Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 
 

Iki 7 d. Kalėdinis langų puošimas  N. Ausevičienė, D. 
Saldukaitytė, J.Landžiūtė 

 

 

 

3 d., 9.30 val. 

7 d., 9.00 val. 

Pokalbis – diskusija „Žiemos  džiaugsmai ir 

pavojai“ 

 

 

„Žvirbliukų“ grupė 

„Drugelių“ grupė 

 

 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 

 

 

 

 

15 d.       10 val. 

 

 

               10 val. 

 

 

16 d.      10 val. 

 

        10. 30  val. 

 

               11 val. 

 

 

17 d.   9. 30 val. 

 

 

  KALĖDINIAI ŠVENTINIAI RENGINIAI        

                 

„Drugelių“ gr. „Laukėm, laukėm ir sulaukėm, 

pilno maišo dovanų“ 

 

„Boružėlių“ gr. „ Kaip arkliukas Kalėdų 

Senelio ieškojo“ 

 

„Kiškučių“ gr. „Kalėdų senelio lauktuvės“ 

 

„Ežiukų“ gr. „Susitikimas su Kalėdų seneliu“ 

 

„Saulučių“ gr. „Džiaugsmas būti mums kartu, 

su Kalėdų seneliu“ 

 

„Pelėdžiukų“ gr. „Laukiam senelio dovanų“ 

 

 

 

 

„Drugelių“ grupė 

 

 

„Boružėlių“ grupė 

 

 

„Kiškučių“ grupė 

 

„Ežiukų“ grupė 

 

„Saulučių“ grupė 

 

 

„Pelėdžiukų“ grupė 

 

 

Grupių auklėtojai 

 

 



               10 val. 

 

 

18 d.  10.10 val. 

 

               11 val. 

 

22 d.       16 val. 

„Skruzdėliukų“ gr. „Prie eglutės mums 

smagu“ 

 

„Žvirbliukų“ gr. „Kur tas senelis a ū ū ū“ 

 

„Voveriukų“ gr. „Kalėdinio džiaugsmo 

dalybos“ 

„Bitučių“ gr. „Kalėdų varpeliai suskambo, 

matau jau Senelį už lango“ 

 

„Skruzdėliukų“ 

grupė 

 

„Žvirbliukų“ grupė 

 

„Voveriukų“ grupė 

 

Meninio ugdymo 

salė 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 3 d. Pateikti stendinį pranešimą „Sveika mityba – 

sveikas AŠ“ 

Informacinis 

stendas 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 
 

Iki 22 d. Individualių kvalifikacijos tobulinimo planų 

2021 metams pateikimas pavaduotojui 

ugdymui 

Metodinis kabinetas Pedagogai  

Iki 23 d. Pateikti informaciją apie organizuojamas 

veiklas sausio mėnesį 

Metodinis kabinetas Pedagogai  

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2020-11-25                                                                                         


