
 

 

 

 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

                                               VASARIO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

                                                                   2022–2023 m. m. 

 

DATA PAVADINIMAS VIETA ATSAKINGI PASTABOS 

 

 
Visą mėnesį 

1. Metodinės pagalbos teikimas  pedagogams. 

2. Veiklos stebėsena  „Kiškučių“, „Pelėdžiukų“ gr. 

3.Ugdymo priemonių įsigijimo planavimas 2023 

metams. 

 4. Grupėse esančių informacinių stendų peržiūra                                                               

 

 

Grupės 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui  

 
Individualūs 

pokalbiai su 

pedagogais 
Individualių 

veiklų 

stebėjimas 

                                                                        PASITARIMAI 

28 d. 

13.00 val. 

Mokytojų metodinės grupės pasitarimas Meninio 

ugdymo salė 

Mokytojų tarybos 

pirmininkas 

Dalyvauja 
mokytojai, 

specialistai 

                        PROJEKTAI   ŠVENTĖS PARODOS  IŠVYKOS  EDUKACINĖS PROGRAMOS 

Vasaris Nacionalinis projektas „Sveikatiada“ 

„Užsiimk joga su Sveikatiada“ 

Grupės Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 
 

 

Vasaris „Lietuvos mažųjų žaidynės 2023“  Vaikų sveikatos 

stiprinimo, sporto 

renginių darbo grupė 

„Spartuoliai“ 

 

6–10 d. TERAPIJŲ SAVAITĖ VISŲ GRUPIŲ 

UGDYTINIAMS 

Darželio  erdvės Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, specialistai 

 

14 d. 

9.00 val. 

Įdomiosios STEAM veiklos su baltuoju lokiu 

GURU BURU 

Meninio 

ugdymo salė 

  

15 d. 

9.00 val. 

Vasario 16-osios šventinis rytmetis 
LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA 

Meninio 

ugdymo salė 

Kalendorinių švenčių 

organizavimo darbo grupė 

„Vyželė“ 

 

 

 

15 d. 

10.00 val. 

17 d. 

10.30 val. 

Pažintinė mokomoji  išvyka  „Aš dalelė Lietuvos“ 

prie Dr. Vinco Kudirkos  ir Dr. Jono  Basanavičiaus  

paminklų 

„Voveriukų“ ir „Bitučių“ gr. 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

 Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių  mokytojai 

 

 

20–24 d. 

 

TEMINĖ SAVAITĖ UŽGAVĖNĖS Grupės  

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

 

21 d. 

9.30 val. 

 

20–24 d. 

ŠVENTINIS RYTMETIS 

„Kai blynai skaniausi, o muzika trankiausia“ 

 

PIEŠINIŲ PARODA 

„Užgavėnių įspūdžiai“ 

Lauko sporto 

aikštelė  

 

 
Stendas prie 

meninio ugdymo 

salės  

Kalendorinių švenčių 

organizavimo darbo grupė 

„Vyželė“ 

 

Meninio ugdymo 

mokytojas (dailė) 

 

 

 

22 d. 

10.15 val. 

23 d. 

10.15 val. 

Mokomoji išvyka į Dr. Jono Basanavičiaus gimtąją 

sodybą – muziejų. Edukacinė programa. Užgavėnių tema 

„Keptuvėj čirška, burnoj tirpsta...“ 

„Bitučių“ gr. 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

Ožkabalių k., 

Bartninkų sen., 

Vilkaviškio raj. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių mokytojai 

 

 

 

28 d. 

10.00 val. 

„Voveriukų“ gr. išvyka į Suvalkijos kultūros centrą-

muziejų. Edukacinė programa „Kaip gyveno mūsų 

senoliai?“ 

Dvaro g. 6 

Paežeriai 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

 

 

 



2 d. 

9.30 val. 

9 d. 

10.00 val. 

 

10.30 val. 

 

23 d. 

9.30 val. 

 

Pamokėlė „Saugok akytes nuo vaikystės“ 

 

 

Prevencinė pamokėlė „Rūkymo žala“ 

 

Pokalbis–diskusija, praktinis užsiėmimas „Sveiki 

dantukai–graži šypsena“ 

 

Prevencijos pamokė „Vaistai gali padėti, vaistai 

gali pakenkti“ 

„Boružėlių“ gr. 

 

 

„Drugelių“ gr. 

 

„Saulučių“ gr. 

 

 

„Ežiukų“ gr. 

 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 8, 15, 22 d. 

11 val. 

13, 22, 27 d. 

11.00 val. 

 

6 d. 

11.00 val. 

8 d. 

11.00 val. 

 

21 d. 

9.30 val. 

10.00 val. 

Programos Kimochis įgyvendinimas 

„Saulučių“ gr. 

 

„Žvirbliukų“ gr. 

 

Projektas „Atpažink ir įvardyk jausmus“ 

„Žvirbliukų“ gr. 

 

„Saulučių“ gr. 

 
Socialinio emocinio ugdymo projekto įgyvendinimas 

„Pelėdžiukų“ gr. 

„Kiškučių“ gr. 

Grupės  

 

 

 

 

 

Socialinis pedagogas 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      INFORMACIJOS           PATEIKIMAS 

Iki 6 d.  Pateikti informacinius stendus Informaciniai 

stendai 

Specialistai 

 
 

Iki 24 d. Pateikti informaciją apie organizuojamas veiklas 

kovo mėnesį 

El. p. 

r.celkeviciene@ 

gmail.com 

Specialistai, mokytojai  

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Ramutė Čelkevičienė 

2023-01-25                                                                                         


