
 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                               VASARIO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2019–2020 m. m. 

 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 

Visą  

mėnesį 

 Veiklos stebėsena: kūno kultūra, baseinas, 

„Boružėlių“, „Voveriukų“ grupėse 

Kūno kultūros salė, 

grupės 

Pavaduotojas ugdymui Individualių 

veiklų 

stebėjimas 

Metodinės pagalbos teikimas grupių 

pedagogams:  

1. Vaikų pasiekimų ir pažangos aplankų 

tvarkymas, 

3. Dienynų tikrinimas 

 

 

Grupės 

 

 

Pavaduotojas ugdymui 

 

 

 

Individualūs 

pokalbiai su 

pedagogais 

                                                                    POSĖDŽIAI  

20 d. 

13.00 val. 
Mokytojų tarybos posėdis Meninio ugdymo salė Direktorius  

 PROJEKTAI   ŠVENTĖS   SUSITIKIMAI  IŠVYKOS   

3, 10, 17, 24 d. 
11.30 val.              

 5, 12, 19, 26 d. 
11.30 val. 

 

Programos „Kimochis“ 

įgyvendinimas 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

 

„Saulučių“ gr. 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

 

5 d.,   9.30 val. 

6 d.,   9.30 val. 

        11.00 val. 

10 d., 9.30 val. 

        10.00 val. 

 

 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką         

veikiančių medžiagų vartojimo prevencinis 

projektas „Esu atsargus“ Tema „Alkoholio 

poveikis suaugusiam ir vaikui“ 

 

 

„Žvirbliukų“ grupė 

„Saulučių“ grupė 

„Boružėlių“ grupė 

„Bitučių“ grupė 

„Voveriukų“ grupė 

 

 

 

 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

 

 

5 d., 10.00 val. 

13 d., 9.30 val. 

       11.00 val. 

17 d., 9.30 val. 

        10.00 val. 

19 d., 9.30 val. 

 

 

Simbolio prieš alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimą 

kūrimas 

„Skruzdėliukų“ grupė 

„Saulučių“ grupė 

„Boružėlių“ grupė 

„Bitučių“ grupė 

„Voveriukų“ grupė 

„Žvirbliukų“ grupė 

3 d. 

15.30 val. 

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro vaidybinių 

improvizacijų būrelio vaidinimas  pagal Pauliaus 

Norvilos knygą  „Strykt pastrykt!“ skirta 

mokyklų bendruomenių metams 

Meninio ugdymo salė Vadovė Ilona 

Viltrakienė 
 

 6 d.   11.00 val. 

 

13 d. 10.00 val. 

 

24 d.   9.00 val. 

      

         11.00 val. 

 

Buitinių cheminių medžiagų prevencinė 

pamokėlė „Rizika ir pavojai buityje“ 

Pamokėlė „Aš – berniukas“, „Aš – 

mergaitė“ 

Praktinis užsiėmimas „Dantukus sveikus 

turiu“ 

Pamokėlė „Aš ir paslaptingas mano 

kūnas“ 

„Skruzdėliukų“ grupė 

 

„Voveriukų“ grupė 

 

„Boružėlių“ grupė 

 

„Bitučių“ grupė 

 

 

 

Visuomenės sveikatos  

specialistas 

 

11 d.  

10.00 val. 

„Žvirbliukų“ grupės pažintinė mokomoji  

išvyka į Vilkaviškio policijos 

komisariatą 

Vilkaviškio policijos 

komisariatas 

Grupės pedagogai  

12 d. 

9.00 val. 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų  

projektas  „Lietuvos mažųjų žaidynės 

2020“  I-as etapas 

Meninio ugdymo salė Neformaliojo ugdymo 

mokytojos V. 

Žemaitaitienė, A. 

Durneikienė 

 

14 d. 

9.30 val. 

Vasario 16-osios šventinis rytmetis 

„Lietuviškų dainų pynė“ skirta Lietuvių 

kalbos dienas paminėti 

Meninio ugdymo salė Kalendorinių švenčių 

organizavimo darbo grupė 

„Vyželė“ 

 



25 d., 9.30 val. 

  
10.30 val. 

Šventinis rytmetis  

 Darželio 45-as gimtadienis   

Kauno „Drakoniuko“ teatras 

 

Meninio ugdymo salė 

 

 

Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 

 

26 d. 

9.30 val. 

„Bitučių“ grupės pažintinė mokomoji 

išvyka į Vilkaviškio viešąją biblioteką 

Edukacinė pamokėlė „Knyga-žinių 

šaltinis“ 

Vilkaviškio viešoji 

biblioteka 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

pedagogai 

 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 24 d. Stendinis pranešimas skirtas „Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijai“ 

Informacinis  stendas  Visuomenės sveikatos 

specialistas 
 

Iki 25 d. Informacijos apie organizuojamas veiklas 

kovo mėnesį pateikimas pavaduotojai 

ugdymui 

Metodinis kabinetas  Pedagogai  

Iki 28 d. Individualių ugdymo priemonių ir vaikiškos 

literatūros įsigijimo planų 2020 metams 

pateikimas pavaduotojui ugdymui 

Metodinis kabinetas Pedagogai  

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2020-01-30                                                                                        


