
 

TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EŽERĖLIS" 2020 M. GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės pavadinimas Data, laikas Atsakingi Dalyviai 

Programos ,,Žaidimai moko“ kūrybinių veiklų ,,Žaidimų 

laukas“ įgyvendinimas. 

gruodžio mėn. Rasa Pavilionienė, Diana 

Mačėnienė, Rasa Bazilevičienė  

,,Varliukų“, ,,Drugelių“ grupės vaikai, 

pedagogės 

Šventinio  interjero kūrimas. gruodžio mėn. Direktorė Mokyklos bendruomenė 

Sporto pramoga „Nykštukų bėgimas. Žiema 2020“. 12-02 A. Palaimienė Visų grupių vaikai, pedagogės 

Medžio puošimo šventė. 12-03  
 

B. Vaicekauskienė Priešmokyklinio ugdymo gr. vaikai, pedagogė 

Sveikatiados iššūkis ,,Pusryčiai madinga!“ . gruodžio mėn. A. Palaimienė                                                                   Visų  grupių vaikai, pedagogės 

Akcija ,,Pagamink žaisliuką lauko eglutei“. 12- 01-11 Grupių auklėtojos Visų grupių vaikai, pedagogės 

Akcija ,,Paukšteliai mano draugai“. gruodžio mėn.  R. Bazilevičienė, D. Mačėnienė ,,Drugelių“, ,,Varliukų“ grupių vaikai 

24 geri darbai belaukiant Kalėdų. gruodžio mėn.  D. Mačėnienė ,,Varliukų“ grupės vaikai, auklėtojos 

Gerų darbų advento kalendorius. gruodžio mėn. B. Vaicekauskienė Priešmokyklinio ugdymo gr. vaikai, pedagogė 

Kalėdinio vainiko gamyba. 12- 01-11  L. Četrauskienė ,,Nykštukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Eglutės papuošimų gamyba bendradarbiaujant su tėveliais. gruodžio mėn.  L. Četrauskienė ,,Nykštukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Kalėdinių lauko dekoracijų gamyba. 12- 01-11 V. Kmieliauskienė ,,Skruzdėliukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Kalėdinis renginys ,,Aš laukiu Kalėdų senelio“. 12-16   10
00

-17
00 

 

Grupių auklėtojos, U. Kaušiūtė 

 

,,Bitučių“, ,,Skruzdėliukų“, Drugelių‘, 

,,Priešmokyklinio ugdymo grupės“ vaikai, 

pedagogės 

Kalėdinis renginys ,,Aš laukiu Kalėdų senelio“. 12-17  10
00

-13
00 

Grupių auklėtojos, U. Kaušiūtė 

 

,,Varliukų“, ,,Nykštukų“ gr. vaikai, 

pedagogės  

Sveikatingumo diena ,,Judam, krutam-sveiki būsim“. 11- 30 d. A. Palaimienė ,,Bitučių“gr.vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Sušilkime prie arbatos puodelio“. 11- 30 d. V. Kmieliauskienė ,,Skruzdėliukų“ gr.vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Arbata ir medus-sveikas vaikas bus“. 11- 30 d. R. Bazilevičienė ,,Drugelių“gr. vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Arbatą geriu-sveikas tampu“. 11- 30 d.  D. Mačėnienė ,,Varliukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Arbatą geriu ir daug judu“. 11- 30 d.  L. Četrauskienė ,,Nykštukų““ gr. vaikai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,,Lenktynės ant ,,Linksmojo kalnelio““. 11- 30 d. B. Vaicekauskienė Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, 

pedagogės 
Grupių tvarkos, švaros stebėsena   12-28 (1,2,3 gr.) 

12-29 (4,5,6 gr.) 

12-30 (virtuvė, 

sandėliai, bendro 

naud. patalpos) 

Bendrosios praktikos slaugytoja Auklėtojų padėjėjos, valytoja, virtuvės 

darbuotojai 

Direkciniai pasitarimai kiekvieną 

pirmadienį 

Direktorė V. Ilginytė  

Gamybinis pasitarimas 12-31    10
00 

  Ūkio dalies vedėja Kitas personalas, bendrosios praktikos slaugytoja 

Dalyvauti renginiuose pagal Trakų švietimo pagalbos tarnybos bei 

Trakų švietimo skyriaus pateiktus planus 

gruodžio mėn. Direktorė, 

Direktorės  pav. ugdymui 

 

 


