
  

 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                               SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2016–2017 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

Visą 

mėnesį 

Metodinės pagalbos teikimas grupių 

pedagogams: 

* grupės aplinkos paruošimas temos 

atskleidimui; 

* edukacinių aplinkų grupėse 

atnaujinimas, kūrimas. 

Grupės Pavaduotoja 

ugdymui 

 

Individualūs 

pokalbiai su grupių 
pedagogais 

Visą 

mėnesį 

Veiklos stebėsena: 

PUG „Voveriukų“, „Žvirbliukų“, 

„Skruzdėliukų“ gr. 

 

„Boružėlių“, „Drugelių“, „Ežiukų“  gr. 

 

Grupės 

 

 

 

Grupės 

Direktorė 

 

 

 

Pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 
Individualių veiklų 

stebėjimas 

 11 d. 

nuo 

10.30 val. 

      PLANINIS TIKRINIMAS: 

       grupių švara ir tvarka 

 

Grupės Pavaduotoja ūkiui,  

sveikatos ir maitinimo 

priežiūros specialistė 

 

POSĖDŽIAI         SUSIRINKIMAI 

    6 d. 

16.30 val. 

„BITUČIŲ GRUPĖS TĖVŲ  

         SUSIRINKIMAS 

Supažindinimas su 5–6 metų amžiaus 

vaikų ugdymo programa. 

„Bitučių“ gr. R. Tumelienė  

     6 d. 

16.30 val. 

„BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖS TĖVŲ 

      SUSIRINKIMAS 

Supažindinimas su 2016–2017 m. m. 

grupės veiklos planu. 

„Boružėlių“ gr. A. Jankauskienė  

     6 d. 

17.00 val. 

„SAULUČIŲ“ GRUPĖS TĖVŲ 

      SUSIRINKIMAS 

Supažindinimas su 5–6 m. vaikų ugdymo 

programa; 

sveikatingumo projekto pristatymas. 

„Saulučių“ gr. V. Liorencienė  

    7 d. 

13.00 val. 
 Lopšelio-darželio tarybos posėdis 

Lopšelio-darželio tarybos veiklos plano 

2016–2017 m. m. pristatymas. 

 

Metodinis 

kabinetas 

Tarybos pirmininkė  

   10 d. 

16.45 val. 

„EŽIUKŲ“ GRUPĖS TĖVŲ 

      SUSIRINKIMAS 

Supažindinimas su 3–4 m. amž. vaikų 

ugdymo programa. 

sveikatingumo projekto pristatymas. 

„Ežiukų“ gr. V. Kudirkienė  



    11 d. 

16.30 val. 

„SKRUZDĖLIUKŲ“ GRUPĖS 

    TĖVŲ SUSIRINKIMAS 

-supažindinimas su grupės 2016–2017 m. 

m. veiklos planu; 

-sveikatingumo projektu „Vaikai ir gėlės 

– žemės šypsenėlės“. 

Meninio 

ugdymo salė 

D. Saldukaitytė  

ŠVENTĖS          PARODOS           SUSITIKIMAI   IŠVYKOS 

   5 d. 

17.30 val. 

    MINĖJIMAS SKIRTAS 

  Tarptautinei mokytojo dienai 

         PIEŠINIŲ PARODA 

      „Dovanoju tau gėlytę“ 

Meninio 

ugdymo salė 

Meninio ugdymo 

pedagogė 

 

gr. auklėtojos 

 

 

 

   7 d.  

  9.00 val. 

Tarptautinės Šypsenos dienos paminėjimas 

             PIEŠINIŲ PARODA 

    „Dovanoju tau šypseną“ 

Grupėse Soc. Pedagogė, 

gr. auklėtojos 

paroda 

eksponuojama prie 

meninio ugdymo 
salės 

   10 d.  
nuo 8.30 val. 

Pasaulinės košės dienos paminėjimas 

AKCIJA 

„Sveikas maistas – sveikatos šaltinis“ 

   VAIKŲ PIEŠINIŲ PARODA 
„Mano mėgstamiausias vaisius ir daržovė“ 

Meninio 

ugdymo salė 

Soc. pedagogė, 

sveikatos priežiūros 

specialistė, grupių 

auklėtojos 

grupėms bus 

pateikta programa 

likus 5 dienoms iki 

renginio 

   19 d. 

 9.00 val. 

     SAUGAUS EISMO VALANDĖLĖ 

Susitikimas su saugaus eismo simboliu 

                      „AMSIU“ 

Meninio 

ugdymo salė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

 

Dalyvauja: „Bitučių“, 

„Saulučių“, 

„Boružėlių“, 

„Skruzdėliukų“, 

„Žvirbliukų“ ir 

„Voveriukų“ grupių 

ugdytiniai 

   20 d.  

 9.30 val. 

       Vilniaus spektaklis 

               „Avilys“ 

Meninio 

ugdymo salė 

Meninio ugdymo 

pedagogė 

 

 
 

 

 

24–28 d. 
nuo 9.00 val. 

 

      ATVIRŲ DURŲ SAVAITĖ Baseinas 

 

Kūno kultūros 

pedagogė 

V. Žemaitaitienė 

Veiklos vyks pagal 

grupių grafikus 

 

    27 d. 

9.00 val. 

      ŠVENTINIS RYTMRTIS 

         „Duonos kelias“ 

            PARODA 

             „Kepiniai“ 

Meninio 

ugdymo salė 

Auklėtoja M. 

Kauneckienė, 

 

gr. auklėtojos 

 
 

 

 

Parengė 

Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                                          Ramutė Čelkevičienė 

                     


