
                                 VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GABIJĖLĖ“  

VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 

2018 M. LAPKRIČIO  MĖN.                                                                                  

                                                                                               

       

Eil 

Nr. 

Data, 

laikas 

 

Veiklos priemonė 

Vykdytojai/ 

dalyviai 

 

Atsakingi 

1. 2018-11-06 

9.30 val. 
Edukacinė veikla ,,Atšvaitą turiu 

– saugus esu“, kurį inicijavo grupės 

ugdytinio Ąžuolo mama. 

 

 

,, Lakštingaliukų“ gr. 

ugdytiniai. 

 

Grupės auklėtojos 

2. 2018-11-07 

10 val. 

 

Rudenėlio šventė ,,Šimtakojis“ 

,,Ančiukų“, 

,,Žvirbliukų“, 

,,Volungėlių“ gr. 

vaikai ir tėveliai 

 

 

 

Grupių auklėtojos 

3. 2018-11-(05-20) Rudens darbelių parodėlė ,,Rudens 

karalystė“. Paroda bus eksponuojama 

laiptinėje. 

,,Geniukų“, 

,,Kregždžiukų“, 

,,Dagiliukų“. 

,,Vyturiukų“ gr. 

vaikučiai ir tėveliai. 

 

Grupių auklėtojos 

4. 2018-11-(5-14) DALYVAVIMAS  Vilniaus m. 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 

sukurtų plakatų konkurse ,,Savo 

rankelėm aš galiu išsaugoto Žemę“, 

kurį organizuoja VŠĮ Vilniaus 

inžinerijos ir technologijų licėjus. 

 

,,Volungėlių“ ir 

,,Ančiukų“ gr. 

ugdytiniai, tėvai , 

pedagogai. 

 

 

Grupių auklėtojos 

5. 2018-11-(1-9) DALYVAVIMAS respublikinėje 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, 

tėvelių ir pedagogų foto parodoje, 
skirtoje tarptautiniai gyvūnų dienai, 

,,Mano mažieji draugai“ 

 

,,Ančiukų“ gr. vaikai, 

tėveliai, pedagogai. 

Auklėtoja  

Marytė 

Balčiuvienė 

6. 2018-11-09 

16.30 
 

Šventė ,,Sava duona gardesnė“ 

,,Geniukų“ gr. 

Ugdytiniai ir tėveliai. 

Auklėtoja 

Virginija 

Tytmonienė 

7. 2018-11-07 

17.30 val. 
Rudenėlio šventė ,,Pagyrūnas 

baravykas“. 

 

,,Dagiliukų“ gr. 

ugdytiniai ir tėvai. 

 

Grupės auklėtojos 

  8. 2018-11-12 

10 val. 

Aplinkosauginio švietimo projekto 

,,Mokau rūšiuoti“ edukacinis 

renginys. 

Organizatoriai – Problemų sprendimo 

centras. 

,,Geniukų“ gr., 

,,Ančiukų“ gr. , 

,,Balandžiukų“ gr. 

ugdytiniai. 

 

Grupių auklėtojos 



 9. 2018-11-13 

10 val. 
Susitikimas su gyvūnų globos 

tarnybos darbuotojais ir jų išgelbėta 

katyte. 

,,Ančiukų“ gr 

ugdytiniai ir pedagogai 

 

Administracija 

10. 2018-11-13  

11 val. 

Naujų kompiuterinių žaidimų 

testavimo diena. 

,,Balandžiukų“ gr. 

ugdytiniai ir pedagogai 

Administracija 

11. 2018-11-15 

17 val. 
Rudenėlio šventė darželyje 

,,Amarėlio pyragėlis“ 

,,Balandžiukų“ gr. 

ugdytiniai. 

Auklėtojos : 

I. Bajorūnienė, 

I. Gelažienė. 

12. 2018-11-14 

10.30 val. 
DALYVAVIMAS  viktorinoje 
,,Medžio kelionė per keturis metų 

laikus“, kuri vyks Vilniaus L/D 

,,Aitvaras“. 

 

,,Geniukų“ gr. 

ugdytiniai 

Auklėtojos: 

V.Tytmonienė, 

V. Vinciūnienė 

13. 2018-11-14 

17 val. 
Teatralizuota rudenėlio šventė 

,,Ropė“. 

 

,,Zyliukų“ gr. 

ugdytiniai 

 

Grupės auklėtojos 

 

14.  

2018-11-16 

PRISIJUNGIMAS prie pilietinės 

iniciatyvos  Tarptautinei 

Tolerancijos dienai paminėti 

,,Tolerancijos raktas“, kurią 

organizuoja Tarptautinė istorinio 

teisingumo komisija. 

 

 

 

L/D ,,Gabijėlė‘ 

ugdytiniai, pedagogai. 

 

Administracija 

15. 2018-11-20 

9.30 val. 
Teatro grupės ,,Coliukė“ spektaklis 

,,Susapnuota pasaka“ 

Kaina -2 eur. 

 

Lopšėlio-darželio 

vaikai 

 

Administracija 

16. 2018-11-22 

10 val. 

PRISIJUNGIMAS prie ilgalaikio 

projekto, klasikinės muzikos 

festivalio ,,Klausome, grojame, 

žaidžiame ir šokame klasiką“ , kurį 

organizavo Vilniaus L/D ,,Žiedas“. 

 

 

,,Balandžiukų gr. 

ugdytiniai, pedagogai. 

 

Men. ugd. ped. 

Elana  

Nemčiauskienė 

17. 2018-11-(26-30) DALYVAVIMAS foto albumo 

kūrime ,,Sveikuoliškos salotos“ , 

kurį organizuoja Vilniaus L/D 

,,Pabiručiai“. 

 

,,Kregždžiukų“ gr. 

ugdytiniai. 

 

Grupės auklėtojos 

18. 2018-11-28 

10 val. 
DALYVAVIMAS protų mūšyje 

,,GAMTOS VAIKAI“, kurį 

organizuoja Vilniaus L/D 

,,Justinukas“. 

 

,,Ančiukų“ gr. 

ugdytiniai 

Auklėtoja 

Marytė 

Balčiuvienė 

 


