
 

 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                              KOVO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2019–2020 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

1–2 savaitė 

 

16–20 d. 

Visą mėnesį 

Veiklos stebėsena: 

„Žvirbliukų“ ir „Saulučių“ grupės 

 

Atvirų durų savaitės veiklų stebėsena, 

Savaitinių ugdomosios veiklos planų 

tikrinimas 

 

 
Grupės 

 

Direktorius 

 

Pavaduotojas ugdymui 

 
Individualių veiklų 
stebėjimas 

 

Individualūs 
pokalbiai su 

pedagogais 

23 d. Žaidimų aikštelių patikra Lauko aikštelės Pavaduotojas ūkiui  

27 d. Gesintuvų patikra Darželis  Direktoriaus pavaduotojas 

ūkui 

 

 

31 d. Maisto produktų inventorizacija  Vyriausiasis buhalteris, 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui 

 

                                                                             POSĖDŽIAI    

4 d. 

13.35 val. 

Mokytojų tarybos posėdis Meninio ugdymo 

salė 

Mokytojų tarybos 

pirmininkas 
 

12 d.  

13.00 val. 

Lopšelio-darželio tarybos posėdis     

 

Metodinis kabinetas Darželio tarybos 

pirmininkas 
 

                                      PROJEKTAI   ŠVENTĖS   SUSITIKIMAI  IŠVYKOS  

2–6 d. SEU olimpiada „Dramblys“ grupiniai 

užsiėmimai 

„Voveriukų“, 

„Bitučių“ grupės 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

2, 9, 23 d. 

11.30 val. 

4, 25, 30 d. 

11.30 val. 

Programos „Kimochis“ įgyvendinimas 

 

 

„Žvirbliukų“ grupė 

 

„Saulučių“ grupė 
3 d. 

10.00 val. 

9 d., 10.00 val. 

12 d., 10.00 val. 

13 d., 10.00 val. 

Pilietiškumo ugdymo projektas „Aš esu pilietiškas“ 

Veikla „Mano pareiga-mano teisė“ 

Piešinių paroda „Aš myliu Lietuvą“ 

 
„Žvirbliukų“ grupė 

„Bitučių“ grupė 

„Voveriukų“ grupė 

„Saulučių“ grupė 

 

 

13 d., 11.30 val. 

27 d., 11.30 val. 

Socialinio emocinio ugdymo projektas. Socialinio 

sąmoningumo kompetencijai ugdyti užsiėmimai 

„Noriu suprasti kitą“, „Mano nuotaikėlė“ 

 

 
„Kiškučių“ grupė 

„Pelėdžiukų“ grupė 

 

17 d., 9.30 val. 

        10.00 val. 

18 d., 9.30 val. 

        10.00 val. 

19 d., 9.30 val. 

        10.00 val. 

20 d., 9.30 val. 

        10.00 val. 

Patyčių bei smurto prevencija. 

 „Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo be 

patyčių“ 

 

„Drugelių“ grupė 

„Kiškučių“ grupė 

„Skruzdėliukų“ grupė 

„Pelėdžiukų“ grupė 

„Žvirbliukų“ grupė 

„Voveriukų“ grupė 

„Saulučių“ grupė 

„Ežiukų“ grupė 

5 d.,10.05 val. 

12 d., 9.00 val. 

        10.30 val. 

        11.00 val. 

19 d., 9.10 val. 

 

        10.05 val. 

 

26 d., 9.00 val. 

Saugumo pamokėlė „Būk atsargus lauke“ 

Praktinis užsiėmimas „Mano rankytės švarios“ 

Pamokėlė – praktinis užsiėmimas „Vaistukai – ne 

saldainiukai“ 

Praktinis užsiėmimas „Vandenukas geriausias 

žmogaus draugas“ 

Vaistų prevencinė pamokėlė „Gera ir bloga 

savijauta“ 

Pamokėlė „Rizika ir pavojai buityje“ 

„Skruzdėliukų“ grupė 

„Kiškučių“ grupė 

„Pelėdžiukų“ grupė 

„Saulučių“ grupė 

„Drugelių“ grupė 

 

„Skruzdėliukų“ grupė 

 

„Ežiukų“ grupė 

 

 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistas 

 

Kovo, 

balandžio 

mėn.  

Nacionalinis projektas „Sveikatiada“ 

Sveikatiados iššūkis – pieno tūsas“ 

 

Grupės  

 

 

Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 

 

 

 

 



Kovo mėn.  Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ 

II-as etapas 

Marijampolė  Neformaliuojo ugdymo 

mokytoja A. 

Durneikienė 

Diena ir valanda 

bus patikslinta 

16–20 d. Atvirų durų  savaitė 

„Skaityti ir rašyti galima visur“. 

„Lietuviškom raidėm rašau savo vardą“ 

Paroda „Knygų įvairovė“ 

Grupės Grupių pedagogai  

17 d.  

9.00 val. 

Vilniaus teatras situacijų spektaklis 
„Sesutė Gerutė ir broliukas Nevaliukas“ 

Meninio ugdymo 

salė 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 
 

20 d. 

11.00 val. 

„Žvirbliukų“ ir „Bitučių“ grupių 

edukacinė išvyka į Sasnavos  

         „Zuikių muziejų“ 

Sūduvos g. 46, 

Sasnava 

Marijampolės sav. 

Grupių pedagogai 

 

 

 

Nuo kovo 20 d.  

iki 

balandžio 25 d. 

Asociacija GYVOJI  PLANETA projektas 

„Žmogaus dovana Žemei“ 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupių 

pedagogai 

 

24 d. 

10.00 val. 

„Voveriukų“ grupės pažintinė-edukacinė 

išvyka į „Menų mokyklėlę“ 

Medžiotojų g. 1, 

Vilkaviškis 

Priešmokyklinės 

ugdymo grupės 

pedagogai 

 

27 d. 

9.00 val. 

„Saulučių“ grupės išvyka į Didžiųjų Šelvių 

bendruomenės namus. Edukacinė valandėlė 

„Tas margučio gražumėlis“ 

Saulės g. 8, Didžiųjų 

Šelvių k. Šeimenos 

seniūnija Vilkaviškio 

raj. 

Grupių pedagogai  

31 d. 

9.30 val. 

„Bitučių“ grupės pažintinė mokomoji išvyka į 

Vilkaviškio viešąją biblioteką Edukacinė 

pamokėlė „Knyga žinių šaltinis“ 

Vilkaviškio viešoji 

biblioteka 
Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

pedagogai 

 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 25 d. Informacijos apie organizuojamas veiklas 

balandžio mėnesį pateikimas pavaduotojui 

ugdymui 

Metodinis 

kabinetas 

Pedagogai  

 

 

Iki 26 d. Stendinis pranešimas „Vanduo – gyvybės ir 

sveikatos šaltinis“ 

Informacinis 

stendas  

Visuomenės 

sveikatos specialistas 

 

Kovo mėn. Pateikti švietimo pagalbos tarnybai 

dokumentus dėl pirminio ir pakartotinio 

ugdytinių vertinimo 

Vilkaviškio 

rajono švietimo 

pagalbos tarnyba 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2019-02-28                                                                                       


