
 

 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                              KOVO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2020–2021 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 

 

Visą mėnesį 

Metodinės pagalbos teikimas mažesnę patirtį 

turintiems pedagogams, veiklos stebėsena: 

*„Žvirbliukų“ , „Boružėlių“ grupės, 

*ugdymo priemonių įsigijimas pagal reikiamų 

įsigyti ugdymo priemonių planą 2021 m. 

 

 

 
Grupės 

 

 

Pavaduotojas ugdymui 

 
Individualių veiklų 
stebėjimas 

 

Individualūs 
pokalbiai su 

pedagogais 

31 d. Žaidimų aikštelių patikra Lauko aikštelės Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

 

 Gesintuvų patikra Darželis  Direktoriaus pavaduotojas 

ūkui 

 
 

31 d. Maisto produktų inventorizacija  Vyriausiasis buhalteris, 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui 

 

                                                                             POSĖDŽIAI    

25 d. Metodinės grupės posėdis Nuotoliniu būdu Metodinės grupės 

pirmininkas 
 

1–2 sav. Lopšelio-darželio tarybos posėdis     

 

Nuotoliniu būdu Lopšelio-darželio 

tarybos pirmininkas 
 

                                                                        PROJEKTAI   KONKURSAI   

Kovas–

balandis 

Nacionalinis projektas „Sveikatiada“  

Konkursas „Sveikatiados šokio virusas“ 

Grupės  Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 
 

Vasario 15–

kovo 12 d. 

10 d. 11 val. 

 

Projektas „Dovana Lietuvai“ 

 

Renginys skirtas Kovo 11-ąjai paminėti 

 

Grupės  

 

Įstaigos lauko 

erdvės 

Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai, grupių auklėtojai 

 

 

 
Įstaigos lauko 

erdvės puošiamos 

paukščiais 

1, 8, 15, 29 d. 

10.00 val. 

3, 10, 17 d. 

11.00 val. 

Programos „Kimochis“ įgyvendinimas 

 

 

„Boružėlių“ gr. 

 

„Skruzdėliukų“ gr. 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinis pedagogas 
 

 

 

4, 8 d. 

9.30 val. 

16, 30 d. 

9.20 val. 

Socialinio emocinio ugdymo projekto 

įgyvendinimas 

 

„Pelėdžiukų“ gr. 

 

„Kiškučių“ gr. 

18 d., 9.30 val. 

 

19 d., 9.30 val. 

Pilietiškumo ugdymo projektas „Aš esu 

pilietiškas.  Pilietiškumo ugdymo veikla 

grupėse.  

„Mano pareiga – mano teisė“ 

„Voveriukų“ gr. 

 

„Bitučių“ gr. 

18 d. Pilietiškumo ugdymo projektas. 

 „Žinau teisę, atlieku pareigą“ 

 

5 d., 9.30 val. 

 

17 d., 9.30 val. 

Socialinio emocinio ugdymo projektas. 

„Aš laimingas“ 

Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo veikla 

grupėse. Emocijų atpažinimas. 

„Ežiukų“ gr. 

 

„Drugelių“ gr. 

Visą mėnesį Patyčių bei smurto prevencija. Sąmoningumo 

didinimo mėnuo be patyčių 

Socialinis pedagogas, 

grupių auklėtojai 

22-26 d.,  

10.00 val. 

10.40 val. 

SEU olimpiada „DRAMBLYS“  

„Voveriukų“ gr. 

„Bitučių“ gr. 

15–19 d. TEATRŲ SAVAITĖ 

„Aš ir tu kuriam pasaką kartu“ 

Grupės  Grupių auklėtojai  

22–26 d. Pavasario (velykinis) langų puošimas  N. Ausevičienė, D. 

Saldukaitytė, J. Landžiūtė 
 

 



 

2021-03-29, 

 04-02 
TEMINĖ SAVAITĖ  

„Margi margučiai ritas“. 

Velykinė kompozicija galerijoje 

Grupės Grupių auklėtojai, 

kalendorinių švenčių 

organizavimo darbo grupė 

„Vyželė“ 

 

4 d. 

10.00 val. 

10.30 val. 

Pamokėlė „Graži šypsena“  

„Saulučių“ gr. 

„Voveriukų“ gr. 

 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 

 

8 d. 

9.45 val. 

Pamokėlė „Vanduo – gyvybės šaltinis“  

„Drugelių“ gr. 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 8 d. Pateikti informacinį lankstinuką  

„Tyčiojasi ar smurtauja“ 

Grupės  Socialinis pedagogas  

Iki 12 d. Stendas „Vanduo – gyvybės šaltinis“ Informacinis 

stendas 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 

 

 

Iki 15 d. Pateikti lankstinuką „Gerumo abėcėlė“ Grupės  Logopedas  

 

 

Iki 25 d. Informacijos apie organizuojamas veiklas 

balandžio mėnesį pateikimas pavaduotojui 

ugdymui 

Metodinis 

kabinetas 

Pedagogai  

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2021-02-26                                                                                       


