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Visaginas 

 

VASARIS – SVEIKATINGUMO MĖNUO 

Organizuoti sveikatingumo mėnesį l.-d. grupėse, įtraukti tėvus, dalintis patirtimi.  

Sveikatingumo mėnesio renginių planas 

Per 

mėnesį 

Lopšelio-

darželio 

grupėse 

Savaitės temos, pokalbiai su ugdytiniais apie sveikatos 

stiprinimą, saugojimą.  

 

Grupių mokytojos 

Per mėn. Nuotoliniu 

būdu 

Individualios konsultacijos tėvams, pedagogams, 

darželio bendruomenei apie sveikatos saugojimą. 

 

Socialinis pedagogas, 

psichologas,  

logopedas 

Per mėn. 

 

Grupės 

„Žvaigždutės

“ ir 

„Pieštukai“ 

Kalbėjimas su vaikais temomis:  Kokie būna vitaminai 

ir kur jie slepiasi?  Kam reikalingi vitaminai?  

Asmeninė higiena užtikrina gerą sveikatą. 

Vitaminizuotų salotų gamyba su vaikais „Jei nori būti 

sveikas". Sportinė šventė su grupe „Peštukai“ 

„Sveikame kūne sveika dvasia“, l.-d. lauke 

S. Naguj, 

G. Dubodel, 

A. Bulaš, 

I. Puškelo, 

I. Petrova 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Saugios aplinkos įstaigoje įsivertinimas, analizė. VGK 

Per mėn. Grupė 

„Nykštukai“ 

 Edukacinė veikla su vaikais  „Į svečius pas Zuikučių“ 

(Morkų diena). 

Sportinė veikla su vaikais  „Pažaisime su Nykštuku“ 

L. Pilkionienė, 

I. Černyšova 

Per mėn. Grupė 

„Saulutė“ 

Rytinė mankšta, judrūs žaidimai. Sveikatos biblioteka 

tėvams 

Pradėti grupės „Saulutės“ projekto „Augu sveikas ir 

stiprus“ vykdymą. Integruotas pasilinksminimas 

vaikams „Kamuolio diena“ 

J. Vasilčikova 

I. Semenej 

Per mėn. Grupė 

,,Boružėlės“ 

Smagi mankšta kartu su fiksikais. Aplikacija 

,,Naudingų produktų šokis". Piešimas ,,Vitaminai 

močiutei". 

Žaidimas ,,Surūšiuok skanius ir sveikus produktus į 

krepšelius". Atmintinė tėvams „Kaip tinkamai pagirti 

vaiką“. Vitamininių salotų ruošimas ,,Vitaminų 

festivalis ". 

I. Kostiučenko, 

O. Trokš   

Per mėn. Grupė 

„Voveriukai“ 

Linksma rytine mankšta „Mališariki“; 

Fizinės kultūros veikla grupėje „Į svečius pas 

Voveraitę“. Judrus žaidimai: „Kamuolį į taikinį“, 

„Surask Voveraitę“, „Pagauk muilo burbulą“; 

Kultūrinių-higieninių įgūdžių formavimas, rankų 

plovimas prieš valgymo; 

Vaikų grūdinimas, nusiprausiant vėsu vandeniu; 

Delnelių masažas su masažiniais kamuoliukais; 

Prieš miego pėdų masažas, masažinio kilimėlio 

naudojimas; 

V. Katyševa 

I. Semenej 
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Dienos režimo ir visų sanitarijos ir higienos 

reikalavimų laikomasis; Peršalimo ligų profilaktika 

(svogūnų, vaisų bei daržovių vartojimas); 

Straipsnių atnaujinimas tėvų kampelyje: „Kodėl reikia 

laikytis dienos režimo“, „Kas yra fizinis aktyvumas?“ 

2022-02-

10 

Grupė 

„Bitutės“ 

 Pažinimo veikla su vaikais apie dantukų priežiurą 

„Mokomes valyti dantukus“. 

L. Minič, 

J. Veselova 

Per mėn. Lopšelis-

darželis, 

Grupės „Saulutės“ projektas „Augu sveikas ir stiprus“.    J. Vasilčikova 

I. Semenej 

 

Data Vieta, laikas Priemonės pavadinimas Atsakingas 

1 2 3 4 

2022-02- Metodinis 

kabinetas 

13.15 

 

Mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Vaiko 

ugdymo(si) pažangos ir pasiekimų vertinimo 

veiksmingumo, tikslingumo aptarimas ir analizavimas. 

Vaiko ugdymo(si) pažangos ir pasiekimų vertinimo 

proceso tobulinimas. Pedagogų vertinimo tvarka.  

I. Petrova 

L. Minič 

2022-02-

15 

Lopšelis-

darželis 

Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas. 

„Gimtinės takai“ - eilėraščių deklamavimo valandėlė 

V. Cvirkaitė-

Bendelston, 

I. Petrova, 

R. Vanagaitė, 

pedagogai 

Iki 

2022.02.1

5 

Lopšelis-

darželis 

„Papuoškime langus“, instaliacija lauke Lietuvos 

karta“  (padaryta iš trispalvių širdelių“ – paminėti 

vasario 16 d. ir kovo 11 d.  

Lopšelio-darželio 

taryba 

 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Projektas „Optinės disgrafijos prevencija darželyje“. N. Kabajeva 

N. Solovjova 

2022-02- Lopšelis-

darželis 

Kūrybinės Gimtadienio dirbtuvėlės  organizavimas. Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

Perkelia

mas į 

2022.03.0

8 

Lopšelis-

darželis 

Lopšelio-darželio 36 – ojo gimtadienio renginio 

organizavimas. 

Tėvų komiteto nariai, 

lopšelio-darželio 

bendruomenė 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Priešmokyklinio ugdymo(si) bendrosios programos 

kokybiškas įgyvendinimas ir vaikų pasiekimų 

refleksija. 

 

Pavaduotojas 

ugdymui  

Pedagogai 

2022-02- Lopšelis-

darželis 

Priešmokyklinio ugdymo „Gandriukų“ grupės 

ugdytinių, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbelių paroda 

„Stebuklingas kartonas” ( l-d tvoroje 

ir Visagino miesto vaikų bibliotekoje). 

N. Solovjova 

M. Nikolajeva 

G. Pčiolko 

2022-02- Lopšelis-

darželis 

Vaikų kūrybinių darbelių paroda „Mano tėvynė – 

Lietuva“,  l-d tvoroje. 

Metodinė grupė 

2022-02- Lopšelis-

darželis 

Lopšelio-darželio 2021–2026 metų strateginio plano 

rengimas pagal naujus dokumentus, vykdymas 

stebėsena, analizė, informavimas bendruomenės  

Direktorius 

2022-02- Lopšelis-

darželis 

Darbuotojų instruktavimas ir mokymas saugos ir 

sveikatos klausimais. 

 

Darbuotojų saugos ir 

sveikatos tarnybos 

specialista 

Per mėn. Lopšelis-

darželis 

Darbuotojų veiksmų plano kilus gaisrui pristatymas ir 

instrukcijos. 

Vėra Misiūnienė 

Trečiadie

niais 

13.15 

Direktorės 

kabinetas 

STEAM laboratorijos įrengimo ir pasiruošimo darbai 

 

Direktorė, lopšelio-

darželio 

bendruomenė, 

darbo grupė 

2022-02- 13.15 Infrastruktūros atnaujinimo, sporto įrangos ir muzikos Direktorė, lopšelio-
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09 

 

 

Direktorės 

kabinetas 

salės remontų projektų paruošimas. Programos 

„Svajonių darželis“ rengimas. 

 

darželio 

bendruomenė, 

darbo grupė 

Antradien

iais 

13.15 

Muzikos 

salė 

Pedagogų pasitarimai Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Per 

mėn. 

Nuotoliniu 

budu 

„Besimokančių darželio tinklo“ organizuojami 

mokymai 

Direktorė 

Per 

mėn. 

Lopšelis-

darželis 

Viešųjų pirkimų plano sudarymas, įgyvendinimas, 

priežiūra ir kontrolė. 

Direktorius, 

V. Misiūnienė, 

J. Gaškova 

Per 

mėn. 

Lopšelis-

darželis 

Inventorizacijos komisijos darbai grupėse. Inventorizacijos 

komisija 

Per 

mėn. 

Lopšelio-

darželio 

teritorija 

Labirinto lauke įrengimas, besmegenių arba sniego 

skulptūrų konkursas 

Tėvų komiteto nariai. 

Lopšelio-darželio 

bendruomenė. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                               Irina Petrova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


