
 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                               VASARIO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2018–2019 m. m. 

 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 

 

 

Visą  

mėnesį 

 Veiklos stebėsena: kūno kultūra, 

„Kiškučių“, „Pelėdžiukų“, „Ežiukų“  

grupėse 

Kūno kultūros salė, 

grupės 

Pavaduotojas ugdymui Individualių 

veiklų stebėjimas 

Metodinės pagalbos teikimas grupių 

pedagogams:  

1. Vaikų pasiekimų ir pažangos aplankų 

tvarkymas, 

2. Ugdymo priemonių planų pristatymas, 

3. Grupių edukacinių aplinkų atnaujinimas, 

kūrimas. 

4. Dienynų tikrinimas 

 

 

Grupės 

 

 

Pavaduotojas ugdymui 

 

 

 

 

Individualūs 

pokalbiai su 

pedagogais 

 

 

                                                                    POSĖDŽIAI  

28 d. 

13.30 val. 
Mokytojų tarybos posėdis Meninio ugdymo salė Mokytojų tarybos 

pirmininkas 
 

                                        PROJEKTAI   ŠVENTĖS   SUSITIKIMAI  IŠVYKOS    

 

 

 

 

4 d. 

11.00 val. 

5 d.  

10.30 val. 

6 d. 

10.00 val. 

10.30 val. 

8 d. 

10.00 val. 

10.30 val. 

11 d. 

10.00 val. 

12 d. 

10.30 val. 

 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencinis 

projektas „Aš saugau save“ Tema 

„Alkoholio poveikis suaugusiam ir vaikui“ 

 

„Drugelių“ grupė 

 

„Voveriukų“ grupė 

 

„Ežiukų“ grupė 

„Bitučių“ grupė 

„Aš saugau save“ simbolio kūrimas 

„Ežiukų“ grupė 

„Voveriukų“ grupė 

 

„Bitučių“ grupė 

 

„Drugelių“ grupė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

 

 

5 d. 

9.30 val. 

Kauno Drambliuko teatras.  Spektaklis 

 „Vabalo Džojaus nuotykiai“ 
Meninio ugdymo 

salė 

Meninio ugdymo 

pedagogas 

 

13 d. 

16.30 val. 

„Bitučių“ grupės Šeimos šventė 

   „Smagu būrin susirinkus“ 

Meninio ugdymo 

salė 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

 

14 d.  

12.00 val. 

„Ežiukų“ grupės išvyka į 

Marijampolės dramos teatrą. 

Spektaklis „Ežiukas rūke“ 

Marijampolės 

dramos teatras 

Rosita Jakučionytė  

15 d. 

10.00 val. 

VASARIO 16-OSIOS ŠVENTINIS RYTMETIS 

„Mažoj širdelėj – Lietuva“ 

 

 NUOTRAUKŲ PARODA 

  „Graži  gimtinė mano“ 

Meninio ugdymo 

salė 

Meninio ugdymo 

pedagogas, pedagogai, 

 

Živilė Jakimčikienė 

Žiūrovai: „Kiškučių“, 
„Pelėdžiukų“, 

„Saulučių“, 

„Žvirbliukų“, 
„Drugelių“, 

„Ežiukų“, 
„Boružėlių“ ir 

„Skruzdėliukų“ gr. 

15 d. 

16.30 val. 

     ŠVENTINĖ POPIETĖ 

   „Mažoj širdelėj – Lietuva“ 

Meninio ugdymo 

salė 

Meninio ugdymo 

pedagogas, pedagogai 

Žiūrovai: PU 

„Bitučių“ ir 
„Voveriukų“ grupių 

ugdytiniai 



 

 

20 d.  

10.00 val. 

10.30 val. 

21 d. 

10.00 val. 

10.30 val. 

22 d. 

10.00 val. 

10.30 val. 

Pilietiškumo ugdymo projektas 

  „Aš esu pilietis“ Tema „Valstybinės 

šventės“ 

„Saulučių“ grupė 

„Žvirbliukų“ grupė 

 

„Voveriukų“ grupė 

„Drugelių“ grupė 

 

„Ežiukų“ grupė 

„Bitučių“ grupė 

 

 

 

 

 

 

Grupės 

 

 

 

 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

20 d. 

10.30 val. 

Prevencinis pokalbis  

   „Rūkymo žala“ 

„Ežiukų“ grupė 

 

Grupė 

Visuomenės sveikatos 

specialistas 
 

27 d. 

16.30 val. 

„Voveriukų“ grupės Šventinė 

popietė „Pabūkime kartu“ 

Meninio ugdymo salė Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 
 

28 d.   SVEIKATINGUMO VALANDĖLĖS Grupės Sveikatos priežiūros 

specialistas, pedagogai 
 

 

28 d. 

11.00 val. 

Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių 

liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso 

„TRAMTATULIS“ rajoninis turas 

Vilkaviškio kultūros 

centras 

Meninio ugdymo 

pedagogas 

Dalyvauja „Bitučių“ 

grupės ugdytinė 
Danielė 

Kriaučeliūnaitė 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 4 d. 

 

Pateikti stendinį pranešimą 

Pasaulinei vėžio dienai paminėti 

Informacinis 

stendas 

Sveikatos priežiūros 

specialistas 

 

 

Iki 8 d. Pateikti švietimo pagalbos tarnybai 

dokumentus dėl ugdytinio 

pakartotinio vertinimo 

Vilkaviškio rajono 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas 

 

Iki 22 d. Individualių ugdymo priemonių ir 

vaikiškos literatūros įsigijimo planų 

2019 metams pateikimas 

pavaduotojai ugdymui 

Metodinis 

kabinetas 

Pedagogai  

Iki 25 d. Informacijos apie organizuojamas 

veiklas kovo mėnesį pateikimas 

pavaduotojai ugdymui 

Metodinis 

kabinetas  

Pedagogai  

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2019-01-29                                                                                        


