TVIRTINU

Direktorė
Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė
2016-12-05

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO
„ČIAUŠKUTIS“ MĖNESIO VEIKLOS
PLANAS
2016 m. gruodis
Data
2016-2017 m.m.

2016-2017 m.m.

2016-2017 m.m.

2016-09/2017-04

2016-12-05/12-30

Veiklos/renginio
pavadinimas
Tarptautinis vaikų ir pedagogų
projektas „Vaiko kelias į gražią
kalbą”
Priešmokyklinio amžiau vaikų
komunikacijos
kompetencijos
lavinimo projektas „Kalbėkime
gražiai ir taisyklingai“
Tėvų inicijuotas bendradarbiavimo
su Kauno tautinės kultūros centru
projektas „Lietuviški metų ženklai“
Bendradarbiavimo su V. Kudirkos
viešosios bibliotekos A. Šančių
padaliniu „Rytas“ projektas „Augu
skaitydamas“
Projektas „Svečiuose pasaka“

2016-12-05, 06, 09 Įstaigos šventinis puošimas

Atsakingas

Dalyvauja

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja ugdymui,
L. Zajankauskienė
Direktorės
pavaduotoja ugdymui,
L. Zajankauskienė

„Pabiručių“ gr.
bendruomenė

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja ugdymui,
D. Balčiūnaitienė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
V. Pūrienė,
D. Balčiūnaitienė,
R. Kulvietytė
K. Baukuvienė,
D. Galinauskaitė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
D. Galinauskaitė,
V. Butkienė
D. Balčiūnaitienė,
A. Ambrazevičienė,
V. Naskauskienė,
R. Elijošienė,
R. Kulvietytė,
M. Tumėnaitė,
D. Valentinienė

„Drugelių“ gr.
bendruomenė

2016-12-13
16.30

Pramoga „Nykštukų vakarėlis“

2016-12-14
15.30

Išvyka į lėlių teatro Kalėdinį Direktorė,
D. Galinauskaitė
spektaklį

Nuo 2016-12-15

Vaikų kūrybinių darbelių parodėlės Grupių auklėtojos
grupės „Įspūdžiai iš Kalėdinio
spektaklio“

Nuo 2016-12-19

Vaikų kūrybinių darbų paroda K. Baukuvienė,
D. Galinauskaitė
įstaigoje „Gražiausia pasaka“

„Zuikučių“ gr.
bendruomenė

„Zuikučių“ gr.,
„Pabiručių“ gr.,
„Drugelių“ gr.
bendruomenė
Įstaigos bendruomenė
Pedagogai

„Drugelių“ gr.,
„Čiauškučių“ gr.,
„Pabiručių“ gr.,
„Smalsučių“ gr.,
„Kodėlčiukų“ gr.
bendruomenė

Darželio ir
priešmokyklinių
grupių auklėtojos,
vaikai
Darželio ir
priešmokyklinių
grupių auklėtojos,
vaikai
Darželio ir
priešmokyklinių
grupių
bendruomenė

2016-12-20
10.00

Animacinio filmuko
„Laiškas K. Baukuvienė,
Kalėdų seneliui“ peržiūra ir D. Galinauskaitė
aptarimas

2016-12-21
10.00

Pramoga
„Pasakų
karnavalas“

2016-12-27

Kalėdinė šventinė popietė lopšelio Lopšelio gr. auklėtojos
grupių vaikams
Filmuko „Kaip saugiai elgtis per K. Baukuvienė,
D. Galinauskaitė
šventes“ peržiūra ir aptarimas

2016-12-28
10.00
Nuo 2016-12-30
Nuo 2016-12-06
2016-12-08

2016-12-06, 13
13.00
2016-12-14
17.00
2016-12-28
13.00
2016-12-29

2016-12

2016-12
2016-12
II-as antradienis,
II-as ketvirtadienis
2016-12
II-as pirmadienis

2016-12

personažo Kūrybinė grupė „Pinokis“

Projekto
„Svečiuose
pasaka“
įspūdžių foto paroda įstaigoje
Performensas su tėvais
„Balta,
balta, kur dairais“

Vakaronė su tėvais
„Papuoškime grupę Kalėdoms“

K. Baukuvienė,
D. Galinauskaitė
D. Slavėnienė
J. Pūrienė
V. Naskauskienė
R. Elijošienė

Įstaigos plano 2017 m. rengimo Direktorės pavaduotoja
ugdymui
darbo grupės susirinkimai.
Popietė su tėvais ir vaikais S. Liepaitė
„Piešiniai ant vandens“
VGK posėdis

Direktorė

Trumpalaikis
inspektavimas.
Grupių dokumentacijos, el. dienyno
pildymo patikra
Vaikų ir tėvų kūrybinių darbelių
paroda grupėje „Papuoškime grupę
Kalėdoms“
Tėvų susirinkimai grupėse

Direktorės pavaduotoja
ugdymui
M. Tumėnaitė
D. Valentinienė

IU auklėtojos ir PU
pedagogės
Individualios konsultacijos vaikų L. Zajankauskienė
kalbos ugdymo klausimais (pagal D. Krutkienė,
poreikį)
Individualios konsultacijos vaikų
R. Merkevičienė
judesio ir padėties sutrikimų
koregavimo klausimais (pagal
poreikį)
Dalyvavimas
su
ugdytiniais Direktorės pavaduotoja
renginiuose,
konkursuose
ugdymui
pagal
atskirus
organizatorių
skelbiamus veiklos planus

Darželio ir
priešmokyklinių
grupių auklėtojos,
vaikai
Darželio ir
priešmokykli
nių grupių
bendruomenė
Lopšelio gr.
bendruomenė
Darželio ir
priešmokyklinių
grupių auklėtojos,
vaikai
„Zuikučių“ gr.
bendruomenė
„Čiauškučių“
gr.
bendruomenė
Darbo grupė
„Žvirbliukų“
gr.
bendruomenė
VGK nariai
IU auklėtojos
ir PU
pedagogės
„Smalsučių“ gr.
bendruomenė
Grupių
bendruomenė
Ugdytinių tėveliai

Ugdytinių tėveliai

Grupių auklėtojos

o Iki 2016-12-22 pristatyti lapkričio mėnesį vykdyto projekto aprašą.
o
Ne vėliau nei likus savaitei iki gruodžio mėnesį planuojamo renginio datos,
pristatyti projekto/renginio planą/scenarijų.
o Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos gruodžio mėnesį atviros veiklos datos
pateikti atviros veiklos planą.

o Paskutinę mėnesio darbo dieną pristatyti
mokomosios/metodinės priemonės kortelę-aprašą.

tą

mėnesį

planuotos

parengti

Pastaba: numatytų renginių laikas gali keistis. Esant poreikiu gali būti sušauktas nenumatytas mokytojų
pasitarimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gintarė Slavinskienė

