
       

TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EŽERĖLIS" 2021 M. GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės pavadinimas Data, laikas Atsakingi Dalyviai 

 

Edukacinė veikla „Draugystė veža“. Data tikslinama R. Pavilionienė           Visų grupių vaikai 

Edukacinė veikla „Tų gėlių gražumas, prieskonių 

kvapnumas“. 

05-10 L. Četrauskienė ,,Nykštukų“ gr, vaikai, pedagogės 

RIUKKPA  ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“ II etapas. 05-10 A. Palaimienė, gr. auklėtojos Visų grupių vaikai, pedagogės 

Akcija „Auginu daržoves pats“.  Gegužės mėn. D. Mačėnienė ,,Varliukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Akcija ,,Darom 2021“. 05-07 Grupių auklėtojos Visų grupių vaikai, pedagogės 

Pramoga „Draugystės karusėlė“.  Data tikslinama R. Pavilionienė Visų grupių vaikai, pedagogės 

Projektas ,,Aš auginu“. Gegužės mėn.  R. Bazilevičienė ,,Drugelių“  gr. vaikai, pedagogės 

Projektas ,,Skruzdėliukas tyrinėtojas“. Gegužės mėn. V. Kmieliauskienė ,,Skruzdėliukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Projektas „Tų darbelių įvairovė“ (tėvų specialybės).  Gegužės mėn. L. Četrauskienė ,,Nykštukų“ gr. vaikai, pedagogės 

 Projektas ,,Aš keliauju po Trakus”. Gegužės mėn. B. Vaicekauskienė ,,PUG“ gr, vaikai, pedagogės 

 Projektas „Aš noriu pažinti sostinę“.  Gegužės mėn. L. Četrauskienė ,,Nykštukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Mokytojų tarybos posėdis. Data tikslinama  V. Ilginytė  Mokytojų tarybos nariai  

Išvyka į Trakų pusiasalį. Data tikslinama  R. Bazilevičienė,D. Mačėnienė ,,Varliukų“, ,,Drugelių“  gr. vaikai, pedagogės 

Išvyka į Lentvarį autobusu. Data tikslinama B. Vaicekauskienė ,,PUG“ gr, vaikai, pedagogės 

Išvyka į Vilnių traukiniu. Data tikslinama  B. Vaicekauskienė,                       

 D. Mačėnienė 

,,PUG“, ,,Varliukų“ gr, vaikai, pedagogės 

Išvyka į Varnikų pažintinį taką su grupės tėveliais.  Data tikslinama D. Mačėnienė,  R. Pavilionienė ,,Varliukų“ gr. vaikai 

Išvyka ,,Skruzdėliukų žygis”. Data tikslinama V. Kmieliauskienė ,,Skruzdėliukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Išvyka ,,Pasidžiaukime mūsų gamta”. Data tikslinama V. Kmieliauskienė,   

Z.Strukčinskienė 

,,Skruzdėliukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Susitikimai, pokalbiai su tėvais dėl vaikų pasiekimų bei 

pažangos aptarimo. 

05-(24-31) Grupių auklėtojos Visų grupių tėveliai, pedagogės 

Sveikatingumo diena ,, Keliaujam  prie ežerų“. 05-27 A. Palaimienė, grupių auklėtojos Grupių vaikai, pedagogės 

Metodinės grupės pasitarimas. 05-27 A. Ustilienė Metodinės grupės nariai 

Grupių tvarkos, švaros stebėsena.   05-25 (1,2,3 gr.) 

05-26 (4,5,6 gr.) 

05-27 (virtuvė, 

sandėliai, bendro naud. 

patalpos) 

Bendrosios praktikos slaugytoja Auklėtojų padėjėjos, valytoja, virtuvės 

darbuotojai 

Direkciniai pasitarimai. kiekvieną pirmadienį Direktorė  

Gamybinis pasitarimas. 05-28    10
00 

  Ūkio dalies vedėja Kitas personalas, bendrosios praktikos 

slaugytoja 

Dalyvauti renginiuose pagal Trakų švietimo pagalbos 

tarnybos bei Trakų švietimo skyriaus pateiktus planus. 

gegužės mėn. Direktorius, 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 

 


