
 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                         LAPKRIČIO  MĖNESIO  VEIKLOS  PLANAS 

                                                                   2022–2023 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 
 

Visą mėnesį 

 

 

 Metodinės pagalbos teikimas mažą patirtį turintiems 

pedagogams. 

Veiklos stebėsena   „Skruzdėliukų“, „Saulučių“ gr. 

 

 
 

Grupės 
 
  

 
 

Pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

Individualūs 

pokalbiai su 
pedagogais, 

individualių 
veiklų 

stebėsena 

30 d. Trumpalaikio, ilgalaikio turto inventorizacija  Vyriausiasis 

buhalteris 

 

                                                                              POSĖDŽIAI   

17 d. 

13.30 val. 
Mokytojų atestacinės komisijos posėdis Metodinis kabinetas Mokytojų atestacinės 

komisijos pirmininkas 
 

23 d. 

12.45 val. 

Vaiko gerovės komisijos posėdis 

 

Metodinis kabinetas Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 

Laikas ir data 

gali keistis 

                     PROJEKTAI  ŠVENTĖS    IŠVYKOS  AKCIJOS  EDUKACINĖS PROGRAMOS  

Lapkritis 
Nacionalinis projektas „Sveikatiada 

 
Grupės  

Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 

 

 

Nuo lapkričio 

7 d. iki 

gruodžio 9 d. 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų projektas „Pasaulyje gerumo ir 

draugų nebus per daug“ 
 

Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 

 

4 d. 

9.00 val. 

RIUKKPA inicijuota akcija  

„Sportuojantis koridorius“  

 Darželio koridorius  

 

Neformaliojo 

ugdymo mokytojai  

Dalyvauja 
visų grupių 

ugdytiniai 

07–11 d. TERAPIJŲ SAVAITĖ VISŲ GRUPIŲ UGDYTINIAMS Grupės  

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

 

 

 

8 d. 

10.00 val. 

„Saulučių“ grupės susitikimas su Vilkaviškio bibliotekos 

darbuotojais.  Edukacinė programa pagal A. Sagstrom 

knygą „Aukštai ar žemai“ 

Grupė  

 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

16 d. 

10 val. 

Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas 

 

 Meninio ugdymo 

salė 
  

Socialinis pedagogas, 

ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, specialistai 

 

21 d. 

 

Tarptautinė pasisveikinimo diena 

 

Grupės  

 

Socialinis pedagogas, 

ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, specialistai 

 

 

21–25 d. 

 

 

25 d. 

PREVENCINĖ SAVAITĖ 

„Draugų dienos“ 

(skirta tarptautinei draugo, tarptautinei gerumo dienai 

paminėti) 

PARODA 

„Mano draugai“ 

Grupės  

 

 

 

 

Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

Meninio ugdymo 

pedagogas (dailė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 d. 

9.30 val. 

Teatras avilys. Tešlinė pasaka mažiesiems 

„Pagrandukas“ 

 

Meninio ugdymo 

salė 

  

24, 25 d. 

16.30 val. 

Edukacinė programa bendruomenės nariams. 

„Lai suskambės tylus laukimas, adventinio vainiko 

pynime“... 

Meninio ugdymo 

salė 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja Jolita 

Račkauskienė, 
ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Astra 

Papartytė 

 

 

25 d. 

9.30 val. 

„Voveriukų“ grupės pažintinė mokomoji išvyka  į 

odontologijos kliniką „Neodenta“ 

Edukacinė programa „Kaip prižiūrėti dantukus?“ 

Maironio 5A-2, 

Vilkaviškis 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

 

 



  

28 d. 

9.30 val. 

 

 

 

ADVENTO VALANDĖLĖS 

„Sušilkime prie Advento žvakelės“ 

 

 

 

Meninio ugdymo 

salė 

 

 

 

Švenčių ir pramogų 
organizavimo darbo 

grupė „Šypsenėlė“, 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

 
 

14, 21, 28 d. 

11.00 val. 

16, 23, 30 d. 

11.00 val. 

Programos „Kimochis“ įgyvendinimas 

 

 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

 

„Saulučių“ gr. 

 

 

Socialinis pedagogas 
 

10 d. 

10.35 val. 

11.00 val. 

 

16 d. 

10.00 val. 

11.00 val. 

17 d. 

9.30 val. 

11.00 val. 

24 d. 

10.15 val. 

 

 

Pokalbis-diskusija „Sveikas maistas - kūnui vaistas“ 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos pamokėlė „Saugu nesaugu“ 

 

Pamokėlė „Vaisiai ir daržovės - sveika ir skanu“ 

Pamokėlė „Triukšmas ir vaikų sveikata“ 

 

Praktinis užsiėmimas „Ir vaikučiai valosi dantukus“ 

Pamokėlė „Vandenėlis - mano draugas“ 

 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos pamokėlė „Vaistukai – ne 

saldainiukai“ 

 

„Saulučių“ gr. 

„Ežiukų“ gr. 

 

 

„Pelėdžiukų“ gr. 

„Žvirbliukų“ gr. 

 

„Boružėlių“ gr. 

„Skruzdėliukų“ gr. 

 

„Drugelių“ gr. 

 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 4 d. 

 

Pateikti informacinius stendus 

 

Informaciniai 

stendai 

Specialistai 

 

 

Iki 25 d. 

 

Pateikti informaciją apie organizuojamas veiklas 

gruodžio  mėnesį 

Metodinis 

kabinetas 
Pedagogai  

 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2022-10-25                                                                                       


