
TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EŽERĖLIS" 2020 M. LAPKRIČIO MĖNESIO 

VEIKLOS PLANAS 

Priemonės pavadinimas Data, laikas Atsakingi Dalyviai 

Programos ,,Žaidimai moko“ kūrybinių veiklų 

,,Žaidimų laukas“ įgyvendinimas 

lapkričio mėn. Rasa Pavilionienė, Diana 

Mačėnienė, Rasa Bazilevičienė  

,,Varliukų“, ,,Drugelių“ grupės 

vaikai, pedagogės 

Išvyka ,,Žingsniuojam link Trakų pilies“. 11-05 A. Palaimienė                                                                   ,,Varliukų“ grupės vaikai, pedagogės 

Išvyka prie Galvės ežero. 11-06  R. Bazilevičienė ,,Drugelių" grupės vaikai, pedagogės 

Išvyka ekologiniu takeliu. 11-06 B. Vaicekauskienė Priešmokyklinio ugdymo grupės 

vaikai, pedagogės 

Sveikos mitybos diena ,,Kelionė po daržovių ir vaisių 

šalį“. 

11-09   

 

grupių auklėtojos  Grupių vaikai, pedagogės, Mokyklos 

bendruomenė 

Nuotraukų parodėlė ,,Aš ir mano augintinis“. lapkričio mėn. D. Kaminskaitė, A. Palaimienė ,,Bitučių“  grupės vaikai 

Tolerancijos dėlionės kūrybinės veiklos grupėse. 11- 09-13 R. Pavilionienė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių vaikai, pedagogės 

Tolerancijos diena. 11-16 R. Pavilionienė Grupių vaikai, pedagogės 

Sveikatiados iššūkis ,,10 000 žingsnių yra vieni 

juokai!“. 

lapkričio mėn. A. Palaimienė                                                                   Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių vaikai, pedagogės 

Išvyka traukiniu į Vilnių. data tikslinama D. Mačėnienė, R. Pavilionienė ,,Varliukų“ grupės vaikai, pedagogės 

Išvyka į vaikų biblioteką. 11-19 B. Vaicekauskienė Priešmokyklinio ugdymo grupės 

vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Vanduo mūsų draugas“. 11- 26 d. A. Palaimienė ,,Bitučių“gr.vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Miklūs pirštukai, sveikos 

pėdutės“. 

11- 26 d. V. Kmieliauskienė ,,Skruzdėliukų“ gr.vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Daug judu-sveikas būsiu“. 11- 26 d. R. Bazilevičienė ,,Drugelių“gr. vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Mano draugas vandens lašelis“. 11- 26 d. D. Mačėnienė ,,Varliukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Arbatą geriu ir daug judu“. 11- 26 d. L.Četrauskienė ,,Nykštukų““ gr. vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Keistas virusas“. 11- 26 d. B. Vaicekauskienė Priešmokyklinio ugdymo grupės 

vaikai, pedagogės 
Grupių tvarkos, švaros stebėsena 11-24 (1,2,3 gr.) 

11-25 (4,5,6 gr.) 

11-26 (virtuvė, 

sandėliai, bendro 

naud. patalpos) 

Bendrosios praktikos slaugytoja Auklėtojų padėjėjos, valytoja, 

virtuvės darbuotojai 

Direkciniai pasitarimai kiekvieną pirmadienį  Direktorė  

Gamybinis pasitarimas 11-30    10
00

 Ūkio dalies vedėja Kitas personalas, bendrosios 

praktikos slaugytoja 

Dalyvauti renginiuose pagal Trakų švietimo pagalbos 

tarnybos bei Trakų švietimo skyriaus pateiktus planus 

lapkričio mėn. Direktorius, 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 

 


