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                                                                   VEIKLOS PLANAS 

 

MĖNUO VEIKLA 

 

ATSAKINGAS PASTABOS 

 

Rugsėjis 

Žaidžiam lėlių teatrą 

 

Eurika Drungilienė Moksleiviai vaidins  Raudonkepuraitės 

pasaką su lėlių teatro  lėlėmis pagal 

parengtą scenarijų. 
Popietė .Susipažinkime su centro 

teritorijoje augančiais medžiais 
Eurika Drungilienė 

 

Moksleiviai suskaičiuos kokie medžiai 

auga šalia centro esančiame parke, 

prisirinks lapų . 

Užsiėmimai vaikams - pasakų 

terapija. Naminukas geroji 

namų dvasia“ 

Eurika Drungilienė 

Dalia Valienė 

 

Vaikai siūs pasakų herojų Naminuką. 

 ( Pašilėnų udc) 

„ Rudenio spalvos“ Eurika Drungilienė 

 

Vaikai meninėmis raiškos priemonėmis 

vaizduos rudenį. 

Kiekvieną dieną  

Eurika Drungilienė 

 

Stalo žaidimai : 

dėlionės, išmanioji dėžutė  , šaškės  
1.Laisvalaikis centre. 

 

2. Poilsio valandėlė lauke Eurika Drungilienė Žaidimai su kamuoliu, „Pentankė“ , 

važinėjimas riedlentėmis, dviračiais ir  

kita veikla. 

3 Gamtos diena 

 

Eurika Drungilienė Gamtos stebėjimas, tyrinėjimas 

turiningas laisvalaikis lauke. 

4.Kūrybinės dirbtuvės Eurika Drungilienė Dailė , darbai su  gamtos medžiagomis.  

5.Paslaugos suaugusiems Eurika Drungilienė Internetinė bankininkystė- sąskaitų 

apmokėjimas, apsipirkimas 

internetinėse parduotuvėse . 

Organizacinė veikla  

Eurika Drungilienė 

 

Socialinių partnerių ir vietos 

bendruomenės įtraukimas į veiklą.  
1..Finansavimo šaltinių 

ieškojimas centro veiklai 

vykdyti 

2. Edukacinių veiklų 

organizavimas, 

bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais. 

Eurika Drungilienė Organizuojami darbai su partneriais. 

Edukaciniams užsiėmimams 

paruošiamos darbui  priemonės, 

patalpos .  

3.Patalpų ir aplinkos 

pritaikymas darbui 

Eurika Drungilienė 

Liuda Lydienė 

1.Edukaciniams užsiėmimams 

paruošiama patalpa ir darbui  

priemonės.  

2.Šlaito prie pastato  įrengimas ir lauko 

plytelių klojimas .   



 4.Dokumentų tvarkymas. Eurika Drungilienė Projekto “Kartu dirbdami bendraujam“ 

veiklos plano rengimas kartu su 

socialiniais partneriais.    

5 Įvykdytų veiklų viešinimas.  Eurika Drungilienė Ruošiama informacija apie įvykdytas 

veiklas  gimnazijos svetainei ir 

Minupių bendruomenės socialiniame 

tinklalapyje  fb. 

 6. Paraiškos rengimas dalyvauti 

VVG paskelbtame konkurse . 
Eurika Drungilienė Paraiškos rengimas dalyvauti konkurse 

VVG veiklos srities „Kultūros savitumo ir 

tradicijų išsaugojimas“ centro veiklai 

finansavimui gauti kartu su Minupių kaimo 

bendruomene 2021 metams. 
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