
 

 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                              KOVO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2021–2022 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 

Visą mėnesį 

Metodinės pagalbos teikimas mažesnę patirtį 

turintiems pedagogams,  

*veiklos stebėsena  „Bitučių“ gr., 

*ugdymo priemonių įsigijimas pagal reikiamų 

įsigyti ugdymo priemonių planą 2022 m. 

 

 

 
Grupės 

 

 

Pavaduotojas ugdymui 

 
Individualių veiklų 

stebėjimas 
 

Individualūs 

pokalbiai su 
pedagogais 

23 d. Žaidimų aikštelių patikra Lauko aikštelės Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

 

 Gesintuvų patikra Darželis  Direktoriaus pavaduotojas 

ūkui 

 

 

31 d. Maisto produktų inventorizacija  Vyriausiasis buhalteris, 
sandėlininkas 

 

                                                                POSĖDŽIAI  SUSIRINKIMAI   

1–2 sav. Lopšelio-darželio tarybos posėdis     Metodinis kabinetas Lopšelio-darželio 

tarybos pirmininkas 
 

10 d. 

12.45 val. 

Vaiko gerovės komisijos posėdis Metodinis kabinetas Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 
 

29 d. 

13.30 val. 

Metodinės grupės susirinkimas Meninio ugdymo 

salė 

Metodinės grupės 

pirmininkas 
 

                                                    PROJEKTAI   PROGRAMOS  ŠVENTĖS  IŠVYKOS  

Kovas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų  

projektas  „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“ 

I etapas   

Grupės  Neformaliojo ugdymo 

mokytoja R. Petraitienė, 

V. Žemaitaitienė 

 

Kovas Patyčių bei smurto prevencija. Sąmoningumo 

didinimo mėnuo be patyčių 

Grupės Socialinis pedagogas, 

grupių mokytojai 
 

Kovas, 

balandis 

Nacionalinis projektas „Sveikatiada“ 

Tema „Pietų kovų ringas“ 

Grupės Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 

 

1 d. 

9. 30 val. 

1–4 d. 

ŠVENTINIS RYTMETIS 

„Šokim, trypkim žiemą vykim“ 

KAUKIŲ PARODA 

Darželio kiemas 

 

Darželio galerija 

Kalendorinių švenčių 

organizavimo darbo 

grupė „Vyželė“ 

 
 
 

1, 8, 15, 22, 29 

d. 

10.30 val. 

4, 18, 25 d. 

10.15 val. 

Programos „Kimochis“ įgyvendinimas 

 

 

 

„Drugelių“ gr. 

 

„Ežiukų“ gr. 

 

 

 

 

 

Socialinis pedagogas 
 

 

 

7, 21 d. 

9.40 val. 

10, 24 d. 

9.40 val. 

Socialinio emocinio ugdymo projekto 

įgyvendinimas 

 

„Pelėdžiukų“ gr. 

 

„Kiškučių“ gr. 

14–18 d. 

10.00 val. 

10.30 val. 

SUE olimpiada „Dramblys“  

„Bitučių“ gr. 

„Voveriukų“ gr. 

3 d. 

10.00 val. 

10 d. 

10.00 val. 

10.40 val. 

16 d. 
10.00 val. 

17 d. 

10.00 val. 

 

24 d. 

Praktinis užsiėmimas „Vandenukas – mano 

draugas“ 

 

Pamokėlė „Aš ir dantukai“ 

Praktinis užsiėmimas „Vandenukas – mano 

draugas“ 

Pokalbis „Saugus kelias į vaikų darželį“ 

 

Praktinis užsiėmimas „Vandenukas  man 

reikalingas“ 

 

 

„Skruzdėliukų“ gr. 

 

„Saulučių“ gr. 

„Drugelių“ gr. 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

 

„Boružėlių“ gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistas 

 



10.00 val. 

 

 

31 d. 

10.00 val. 

 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos pamokėlė 

„Alkoholis. Kas gali atsitikti?“ 

 

Pamokėlė „Švarios rankytės – linksmas 

veidelis“ 

„Ežiukų“ gr. 

 

 

 

„Kiškučių“ gr. 

 

15 d. 

9.30 val. 

„Bitučių“ grupės pažintinė mokomoji išvyka į Dr. 

Jono Basanavičiaus gimtąją sodybą – muziejų. 

Edukacinė programa Proto mūšis „Ką žinau apie 

Dr. Joną Basanavičių?“ 

Ožkabalių k., 

Bartninkų sen., 

Vilkaviškio rajonas 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupės mokytojai 
 

25 d. 

9.30 val. 

„Saulučių“ grupės pažintinė mokomoji išvyka 

į biblioteką 

Sodų g.1 

Vilkaviškis 

Ikimokyklinio ugdymo 

grupės mokytojai 
 

29 d. 

9.00 val. 

„Bitučių“ grupės žygis į miesto sodą „10000 

žingsnių vieni juokai“ 

 Priešmokyklinio ugdymo 

grupės mokytojai 
 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 4 d. Pateikti informacinius stendus Informaciniai 

stendai 

Specialistai, 

mokytojai 

 

Iki 25 d., 12 

val. 

Pateikti informaciją apie organizuojamas 

veiklas balandžio mėnesį 
El.p. 

r.celkeviciene@

gmail.com 

Specialistai, 

mokytojai 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2022-03-01                                                                                       


