
 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                               VASARIO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2021–2022 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 
Visą mėnesį 

Metodinės pagalbos teikimas mažesnę patirtį 

turintiems pedagogams: 

1. Veiklos stebėsena „Kiškučių“ gr. 

2. Ugdymo priemonių įsigijimas pagal reikiamų 

įsigyti ugdymo priemonių planą 2022 m. 

 

 

 

Grupės 

 

 

Pavaduotojas 

ugdymui 

 

Individualūs 

pokalbiai su 

pedagogais 

 PROJEKTAI   PROGRAMOS  ATVIROS VEIKLOS  ŠVENTĖS  IŠVYKOS 

Vasaris, kovas Nacionalinis projektas „Sveikatiada“ Tema 
„Mano mėgstamiausias užkandis“ 

Grupės 

 

Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 
 

 
Vasaris, kovas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų  

projektas  „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“   
Grupės  Neformaliojo ugdymo 

mokytoja R. Petraitienė, 
 

 
Vasaris  Projektas „Žiemos pramogos“ Darželio teritorija  Vaikų sveikatos stiprinimo 

darbo organizavimo grupė 

„Spartuoliai“ 

Data bus 
skelbiama 

atsižvelgiant į 

oro sąlygas 

2 d. 

10.00 val. 
„Voveriukų“ grupės edukacinė išvyka į Sasnavos 

„Zuikių muziejų“ 

Sūduvos g. 46, 

Sūduva Marijampolės 

raj. 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

mokytojai 

 

1, 8, 15, 22 d. 
10.15 val. 

11, 18, 25 d. 

10. 15 val. 

Programos „Kimochis“ įgyvendinimas 

 

 

„Drugelių“ gr. 

 

„Ežiukų“ gr. 

 

Socialinis pedagogas 

 

 

3 d. 

10.30 val. 

4 d. 

10.15 val. 

Projektas. „Atpažink ir įvardink jausmus“  

„Drugelių“ gr. 

 

„Ežiukų“ gr. 

 

Socialinis pedagogas 

 

Logopedas 

 

4, 18 d. 

9.30 val. 

9, 23 d. 

11.00 val. 

Alkoholio, tabako ir kt. psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos projektas 

 „Aš esu atsargus“ 

 

„Voveriukų“ gr. 

 

„Bitučių“ gr. 

 

 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

 

 

7 d. 

9.40 val. 

10 d. 

9.40 val. 

Socialinio emocinio ugdymo projekto 

įgyvendinimas 

 

„Pelėdžiukų“ gr. 

 

„Kiškučių“ gr. 

3 d.  
10.30 val. 

10 d. 

10.00 val. 

 

10.40 val. 

17 d. 

10.00 val. 

 

24 d. 

11.00 val. 

Pokalbis – diskusija „Ir juoksis dantukai – 

sveikučiai blizgės“ 

 

Pokalbis – diskusija „Žiemos džiaugsmai ir 

pavojai“ 

Pokalbis – diskusija „Dantukų  draugai ir priešai“ 

 

Praktinis užsiėmimas „Vanduo troškulį malšina, 

prausia ir nuramina“ 

 

Praktinis užsiėmimas „Vanduo troškulį malšina, 

prausia ir nuramina“ 

 

„Skruzdėliukų“ gr. 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

 

„Drugelių“ gr. 

 

„Bitučių“ gr. 

 

 

„Voveriukų“ gr. 

 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 

 

10 d. 

10.00 val. 

 

„Bitučių“ grupės pažintinė mokomoji išvyka į Dr. Jono 

Basanavičiaus gimtąją sodybą – muziejų. Edukacinė 

programa Proto mūšis „Ką žinau apie Dr. Joną 

Basanavičių?“ 

Ožkabalių k., 

Bartninkų sen., 

Vilkaviškio rajonas 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

mokytojai 

 

10 d. 

9.10 val. 
Atvira veikla „Drugelių“ gr. Vyresnioji mokytoja 

Daiva Kulvinskienė 
 

15 d.  Vasario 16-osios šventinis rytmetis Grupės  Grupių mokytojai  

28 d. „Bitučių“ grupės pažintinė mokomoji išvyka į Dr. Jono 

Basanavičiaus gimtąją sodybą – muziejų. Edukacinė 

Ožkabalių k., 

Bartninkų sen., 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 
 



10.30 val. programa „Keptuvėje čirška, burnoj tirpsta“ Vilkaviškio rajonas mokytojai 

02-28–03-04 Teminė savaitė „Užgavėnės“ 

„Šokim, trypkim žiemą vykim“ 

Grupės  Grupių mokytojai  

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 4 d. Pateikti informacinius stendus Informaciniai 

stendai 

Specialistai  

Iki 25 d., 

13.00 val. 

Pateikti informaciją apie 

organizuojamas veiklas kovo mėnesį  

El.p. 

r.celkeviciene@gm

ail.com 

Specialistai, 

mokytojai 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2022-01-25                                                                                        


