
VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“

                                               SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
                                                                   2020–2021 m. m.

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS

Visą 
mėnesį

 Metodinės pagalbos teikimas mažą patirtį turintiems 
pedagogams.
Veiklos stebėsena  „Boružėlių“ , „Ežiukų“, „Žvirbliukų“ 
grupėse

Grupės
Pavaduotojas 
ugdymui

Individualūs 
pokalbiai su 
pedagogais, 
individualių 
veiklų 
stebėsena

Spalio–
lapkričio 
mėn.

Trumpalaikio, ilgalaikio turto inventorizacija Vyriausiasis 
buhalteris

Spalio mėn. Periodinis darbuotojų instruktavimas Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui

Individualiai 

                                          POSĖDŽIAI  SUSIRINKIMAI   MOKYMAI  SEMINARAI

6 d.
13.35 val.

Metodinės grupės posėdis Meninio ugdymo salė Metodinės grupės 
pirmininkas

7 d.
10.00–
11.30
13.00–
15.00
16.00–
17.00 

Ugdymo psichologo, psichoterapeuto E. Karmazos 
seminaras pedagogams, bendruomenei  
„Vaikų konfliktai: sprendimai ir disciplina“
Nepedagoginiams darbuotojams 
Pedagogams 
Tėvams                   

Meninio ugdymo salė Direktorius 

2 d.
16.30 val.
6 d.
17.00 val.
8 d.
17.00 val.
9 d.
16.30 val.
13 d.
17.00 val.
17.00 val.
15 d.
16.30 val.

GRUPIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI
„Skruzdėliukų“ grupė

„Voveriukų“ grupė

„Bitučių“ grupė

„Ežiukų“ grupė

„Kiškučių“ grupė
„Bitučių“ grupė

„Pelėdžiukų“ grupė

Grupė 

Grupė

Meninio ugdymo salė

Meninio ugdymo salė

Grupė 
Meninio ugdymo salė

Meninio ugdymo salė

Grupių auklėtojos

14 d.
12.45 val.

Išmaniųjų inovatyvių, interaktyvių priemonių 
pristatymas

Meninio ugdymo 
salė

Direktorius 

                                           PROJEKTAI  ŠVENTĖS   SUSITIKIMAI   IŠVYKOS  

Spalio 
mėnesį

„Bitučių“ ir „Voveriukų“ grupių ugdytinių dalyvavimas 
Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos 
programoje  „Sėkminga vaikystė“

Socialinis 
pedagogas 

Veiklos 
pagal atskirą 
planą

Rugsėjis–
lapkritis

Nacionalinis projektas „Sveikatiada“
Konkursas. „10 000 žingsnių yra vieni juokai!”
vykdymas

Grupės 
Direktoriaus 
įsakymu sudaryta 
darbo grupė

1 d.
9.30 val.

„Boružėlių“ grupės pažintinė mokomoji išvyka į 
Gritos ir Kęstučio Vitkauskų alpakų ūkį

Pracapolės g.,1
Augalų km.
Klausučių sen.
Vilkaviškio rajonas

Grupių auklėtojos

2 d. Akcija. „Padovanok šypseną“
Skirta Tarptautinei šypsenos dienai

Grupės
Grupių 
auklėtojos

5 d. 
13.35 val.

Tarptautinė mokytojų diena  
 „Tau, mokytojau ačiū“

Meninio ugdymo 
salė

Direktorius 

5, 12, 19 d.
10.30 val.

Programos „Kimochis“ įgyvendinimas
„Boružėlių“ grupė



11.30 val.
8 d.
10.30 val.
14 d.
 9.30 val.
10.15 val.

eTwinning projektas „STEAM iššūkis-spalvų laboratorija

Socialinio emocinio ugdymo projekto įgyvendinimas

„Skruzdėliukų“ grupė

„Boružėlių“ grupė

„Kiškučių“ grupė
„Pelėdžiukų“ grupė

Socialinis 
pedagogas

8 d.
 9.00 val.
 9.30 val.

SAUGAUS EISMO VALANDĖLĖ
Susitikimas su policijos pareigūnais ir saugaus eismo 
simboliu „AMSIUMI“
„Drugelių“grupė
„Žvirbliukų“ grupė

Darželio lauko sporto
aikštelė

Grupių auklėtojos

8 d.
9.00 val.
9.40 val.
12 d.
9.00 val.
9.45 val.
19 d.
9.00 val.
26 d.
10.30 val.

Pamokėlė „Vandenėlis – mano draugas“
Pamokėlė „Asmens higiena“

Pokalbis – diskusija „Vaisiai ir daržovės – mūsų draugai“
Praktinis užsiėmimas „Vaisiai ir daržovės – mūsų 
draugai“
Užsiėmimas „Prižiūriu dantukus ir šypsausi smagus“

Užsiėmimas „Prižiūriu dantukus ir šypsausi smagus“

„Saulučių“ grupė
„Skruzdėliukų“ grupė

„Žvirbliukų“ grupė
„Drugelių“ grupė

„Boružėlių“ grupė

„Ežiukų“ grupė

Visuomenės 
sveikatos 
specialistas

9 d.
9.30 val.
15 d.
10.00 val.
16 d.
9.00 val.

Pažintinė mokomoji išvyka į skulptūrų parką prie 
Kultūros centro
„Ežiukų“ grupė

„Skruzdėliukų“ grupė

„Bitučių“ grupė

Kultūros centras Grupių auklėtojos

13–16 d. Teminė savaitė „Pasaulinė saugaus eismo diena“ Grupės Grupių auklėtojos

14 d.
9.30 val.

„Boružėlių“ grupės pažintinė mokomoji išvyka  į 
Venclovų ūkį 

Medžiotojų  g. 44
Vilkaviškis 

Grupių auklėtojos

14 d.
17.00 val.

Bendruomenės išvyka į Lekėčių bendruomenės 
kulinarinio paveldo namus. Edukacinė programa 
„Autentiškas tradicinio šakočio kepimas“

Pušyno g. 18 A,
Lekėčiai,
Šakių rajonas

Darželio tarybos 
pirmininkas 

15 d. „Drugelių“ grupės pažintinė mokomoji išvyka į 
Klausučių „Atgimimo parką“

Klausučių km.,
Klausučių sen.,
Vilkaviškio rajonas

Grupių auklėtojos

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS

Iki 25 d.
13.00 val.

Pateikti informaciją apie organizuojamas veiklas 
lapkričio mėnesį

Metodinis 
kabinetas

Pedagogai

Parengė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ramutė Čelkevičienė
2020-09-25                                                                 


