
       

TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EŽERĖLIS" 2022 M. GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

Priemonės pavadinimas Data, laikas Atsakingi Dalyviai 

 

Besimokančių darželių tinklo mokymai. 
 

05-03 13
00

 A.Ustilienė           Mokyklos pedagogės 

Projektas ,,Senoviniai orų spėjimai STEAM veiklose“. gegužės mėn R. Bazilevičienė, L.Četrauskienė ,,Drugelių“, ,,Nykštukų“  gr. vaikai  

Projektas „Žalioji lysvė“.  gegužės mėn R. Bazilevičienė ,,Drugelių“  gr. vaikai, pedagogės. 

Projektas „Mano žalioji lysvė“. gegužės mėn. D. Mačėnienė PUG gr. vaikai, pedagogės 

Išvyka į „Future live“ Vilniuje. 05-05 L. Četrauskienė ,,Nykštukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Pažintinė išvyka į Trakų pilį.   data tikslinama R. Bazilevičienė ,,Drugelių“  gr. vaikai, pedagogės. 

Projektas “Švarios rankytės - sveikas vaikas”. gegužės mėn. J. Grigonienė   A. Palaimienė Visų grupių vaikai, pedagogės 

Akcija  ,,Geri darbai puošia“. gegužės mėn. E. Jauniškienė    R.Pavilionienė ,,Bitučių“ gr. vaikai, pedagogės 

Tėvų ir vaikų  sporto šventė (estafetės). gegužės mėn. A. Palaimienė Visų grupių vaikai, pedagogės 

Pramoga „Vanduo - tai smagu ir sveika“.  data tikslinama R. Bazilevičienė A. Palaimienė ,,Drugelių“   gr, vaikai, pedagogės 

Projektas ,,Pasakų piknikas“. gegužės mėn. V.Kmieliauskienė R. Pavilionienė  ,,Skruzdėliukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Projektas,, Mama žino ką daryti...“. gegužės mėn. R. Pavilionienė, J.Grigonienė Visų grupių vaikai, pedagogės 

Išvyka su tėveliais į Alpakų ūkį. data tikslinama B. Vaicekauskienė ,,Boružėlių“ gr, vaikai, pedagogės 

„Aitvarų diena“ .  data tikslinama D. Mačėnienė,  R. Pavilionienė PUG gr. vaikai, pedagogės   

Išvyka į Pelėdų parką.  data tikslinama L. Četrauskienė ,,Nykštukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Išvyka „Aš keliauju, tyrinėju ir stebiu“. gegužės mėn. R. Bazilevičienė    A. Palaimienė ,,Drugelių“   gr, vaikai, pedagogės 

Išvyka prie Trakų pusiasalio pilies. 05-20 E. Jauniškienė ,,Bitučių“ gr. vaikai, pedagogės 

Pažintinė išvyka į Trakų pilį.   05-25 V. Kmieliauskienė ,,Skruzdėliukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Mokytojų tarybos posėdis. 05-25  A. Ustilienė  Mokytojų tarybos nariai  

Išvyka- žygis prie Lukos ežero. 05-27 B. Vaicekauskienė ,,Boružėlių“ gr, vaikai, pedagogės 

„O daržely buvo mums smagu“.  05-27 D. Mačėnienė, L. Četrauskienė PUG ir ,,Nykštukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Apsilankymas parodoje Vilniuje „Future live“. 05-27 D. Mačėnienė PUG  gr. vaikai, pedagogės 

„Kas tvartelyje gyvena“ (kelionė į žirgyną).  05-27 L. Četrauskienė ,,Nykštukų“ gr. vaikai, pedagogės 

Pokalbiai su tėvais dėl vaikų pasiekimų bei pažangos 

aptarimo. 

05-(23-31) Grupių auklėtojos Visų grupių tėveliai, pedagogės 

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

Metodinės grupės pasitarimas. 05-31 B. Vaicekauskienė 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. 05-30    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 

 



 


