
 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                               LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2021–2022 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 
 

Visą mėnesį 

 

10–19 d. 

22–30 d. 

 Metodinės pagalbos teikimas mažą patirtį turintiems 

pedagogams. 

Veiklos stebėsena   „Skruzdėliukų“, „Saulučių“ gr. 

 

Kūno kultūros veiklų stebėjimas 

Meninio ugdymo (muzikos ) veiklų stebėjimas 

 
 

Grupės 
 

 Kūno kultūros salė 
Meninio ugdymo salė 

 
 

Pavaduotojas ugdymui 

 

 

Direktorius 

Individualūs 

pokalbiai su 

pedagogais, 
individualių 

veiklų 
stebėsena 

Spalio–

lapkričio 

mėn. 

Trumpalaikio, ilgalaikio turto inventorizacija  Vyriausiasis buhalteris  

                                                                              POSĖDŽIAI   

11 d. 

14.00 val. 
Metodinės grupės posėdis Meninio ugdymo 

salė 

Metodinės  grupės  

pirmininkas 

 

15 d. 

14.00 val. 
Mokytojų atestacinės komisijos posėdis Metodinis 

kabinetas 

Mokytojų atestacinės 

komisijos 

pirmininkas 

 

25 d. 

14.00 val. 
Vaiko gerovės komisijos posėdis 

 

Meninio ugdymo 

salė 

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 
 

                                                      PROJEKTAI  ŠVENTĖS    IŠVYKOS   

3–10 d. 

10–12 d. 
Projektas  „Tarp žibintų ir žvakelių“ 

PARODA 
Darželio galerija 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

 

Rugsėjis–

lapkritis 

Nacionalinis projektas „Sveikatiada“ 

Tema „Mankštiada“ 

Grupės  

 

Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 

 

12 d. 

9.15 val. 
„Bitučių“ grupės žygis į miesto sodą „10 000 

žigsnelių – vieni juokai" 
Vilkaviškio 

miesto sodas 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

 

12 d. 
AKCIJA „Darželis pilnas gerumo“ 

Skirta gerumo dienai paminėti 
Grupės      

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai  

 

16 d. 

16–26 d. 

Tarptautinės  tolerancijos dienos paminėjimas  

Kūrybinių meninių darbų paroda „Miestas“ 
Grupės  

Darželio galerija 

 Grupių auklėtojai, 

socialinis pedagogas  

 

17 d. 

9.00 val. 

„Ežiukų“ grupės pažintinė mokomoji išvyka į Dr. Jono 

Basanavičiaus gimtąją sodybą – muziejų. Edukacinė programa.  

„Pro vaikystės langą“ 

Ožkabalių k., 
Bartninkų sen., 

Vilkaviškio rajonas 

Grupės auklėtojai  

Spalio 19 –

lapkričio 18 d. Gerumo akcija „ Spalvotas pleistriukas“ Grupės 
Vyresnioji auklėtoja 

Daiva Saldukaitytė 

 

Spalio 25–

lapkričio 5 d. 
Respublikinė  akcija  „Aktyvus koridorius“ 

Darželio  

koridorius 

Neformaliojo ugdymo 

mokytojai  
 

9, 23, 30 d. 

10.15 val. 

12, 19, 26 d. 

10.15 val. 

Programos „Kimochis“ įgyvendinimas 

 

 

 

 

„Drugelių“ gr. 

 

„Ežiukų“ gr. 

 

Socialinis pedagogas 

 

8 d. 

9.40 val. 

11 d. 

9.40 val. 

18 d. 

10.45 val. 

 

25 d. 

10.00 val. 

 

 

25 d. 

10.45 val. 

Praktinis užsiėmimas  

„Vaisiai ir daržovės – sveika ir skanu“ 

 

Pamokėlė „Ir vaikučiai valosi dantukus“ 

 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos pamokėlė „Tabakas“ 

 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos pamokėlė „Vaistai gali padėti, 

vaistai gali pakenkti“ 

 

Pamokėlė „Prižiūriu dantukus savo mažus perliukus“ 

 

„Pelėdžiukų“ gr. 

 

„Boružėlių“ gr. 

 

„Drugelių“ gr. 

 

 

„Ežiukų“ gr. 

 

 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 

 



29 d. DRAUGYSTĖS RYTMETIS 

Tarptautinei draugo dienai paminėti 

Grupės  

 

 

Grupių auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai,  

 

 

 

24–29 d. Patyčių ir smurto prevencija „Kas yra draugiškumas?“ 

 

Logopedinis 

kabinetas 

 

Logopedas  

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 5 d. 

 

Pateikti stendą „Paklausyk, paklausęs padaryk ...“ 

 

Informacinis stendas 

prie logopedo kabineto 
Logopedas  

 

 

Iki 11 d. Pateikti stendą skirtą paminėti Europos       sveikos 

mitybos dienai 

Informacinis stendas 

prie meninio ugdymo 
salės 

Visuomenės sveikatos 

specialistas 
 

Iki 25 d. 

13.00 val. 

Pateikti informaciją apie organizuojamas veiklas 

gruodžio  mėnesį 

Metodinis 

kabinetas 
Pedagogai  

 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2021-10-25                                                                                       


