TVIRTINU
Direktorė
Ingrida Ramanauskaitė
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTIS“
MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
2016 m. kovo mėnuo
Data
Nuo 2015-09

2016-03

Nuo 2015-12

2015-1116/2016-04-30

2016-01/201603

Veiklos/renginio
pavadinimas
Ilgalaikis
vaikų
kalbos
lavinimo
projektas
„Kalbėkime
gražiai
ir
taisyklingai“
Ilgalaikio
vaikų
kalbos
lavinimo
projekto
„Kalbėkime
gražiai
ir
taisyklingai“
pristatymas
Kauno m. III raj. logopedų ir
specialiųjų
pedagogų
metodiniame būrelyje
Tarptautinis
vaikų
ir
pedagogų projektas „Vaiko
kelias į gražią kalbą“

Atsakingas
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
logopedės,
PU pedagogės
L. Zajankauskienė,
J. Pūrienė

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
L. Zajankauskienė,
R. Petraitytė,
A. Ambrazevičienė,
R. Kulvietytė,
M. Tumėnaitė
Bendradarbiavimo su Kauno Direktorės pavaduotoja
V.
Kudirkos
viešosios ugdymui,
bibliotekos
padaliniu A. J. Pūrienė
Šančių „Ryto“ biblioteka
„Augu skaitydamas“
Socialinis-edukacinis
Direktorės pavaduotoja
projektas su Kauno „Žiburio“ ugdymui,
pagrindinės
mokyklos J. Pūrienė
pradinių klasių mokytojomis
„Dalinuosi gerumu“

2016-03-01/
2016-03-31

Ekologinis mėnesio projektas Direktorės
„Mažos rankelės – gražūs ugdymui,
darbeliai“:
S. Liepaitė,
L. Nikulina

2016-03-10

Vaismedžių
įstaigos J. Pūrienė,
teritorijoje balinimas

Dalyvauja
PU grupės

Kauno m. III raj.
metodinio būrelio
logopedai ir
specialieji
pedagogai

„Pabiručių“ gr.
vaikai

„Pelėdžiukų“ gr.,
„Zuikučių“ gr.,
„Kodėlčiukų“ gr.
vaikai ir pedagogai
„Zuikučių“ gr.
vaikai, tėveliai,
pedagogai;
Kauno „Žiburio“
pagrindinės
mokyklos pradinių
klasių mokiniai,
tėvai, mokytoja

pavaduotoja

„Zuikučių“ ir
„Žiniukų“ gr.

2016-03-23
Nuo 2016-0324
2016-03-25

2016-03-01

2016-03-02

2016-03-10
9.30
2016-03-10

2016-03-16
2016-03-17
2016-03-22
2016-03-25

2016-03-30
10.00
9.30
2016-03-31

2016-03-31

Talka įstaigos kieme

V. Populaigienė

Vaikų ir tėvelių kūrybinių Grupių auklėtojos
darbų
paroda
„Antrasis
buitinių atliekų gyvenimas“
Edukacinis
užsiėmimas Direktoriaus pavaduotoja
įmonėje Kauno „Švara“
ugdymui,
L. Nikulina,
D. Galinauskaitė
Išvyka į Kauno centro sporto R. Petraitytė
m-klą. „Gimnastika“ (pagal
proj. „Renkuosi, nes žinau“
veiklos planą)
Išvyka
į
Kauno
l/d R. Petraitytė
„Kulverstukas“ (pagal proj.
„Mažųjų olimpiada“ veiklos
planą)
Lietuvos Nepriklausomybės A.Ambrazevičienė
dienos paminėjimas
A. Gudžiūnienė
Išvyka
į
Kauno
B. R. Petraitytė
Brazdžionio pagr. m-klą.
„Karatė“
(pagal
proj.
„Renkuosi, nes žinau“ veiklos
planą)
Atvira veikla „Švariukas L. Zajankauskienė,
kviečia į svečius“
V. Naskauskienė
Pramoga-spektaklis
„Stovi S. Liepaitė,
pievoje namelis“
V. Populaigienė,
Pramoga „Vaikai vaidina M. Tumėnaitė,
vaikams“
D. Valentinienė
„Pinokio“ kūrybinės grupės D. Balčiūnaitienė,
spektaklis vaikams „Seku K. Baukuvienė,
seku pasaką“
D. Galinauskaitė,
A. Ambrazevičienė
Šventė „Mažųjų Velykėlės“
K. Baukuvienė,
G. Mironova,
S. Liepaitė,
V. Populaigienė,
A. Ambrazevičienė
Mažųjų poezijos skaitovų D. Galinauskaitė,
sąskrydis „Vaikystės sparnai D. Krutkienė
–
2016“
Kauno
l/d
„Vyturėlis“

Metodinės grupės posėdis:
Direktorės
o Kokybiško ugdymo ugdymui,

pavaduotoja

bendruomenė
Įstaigos
bendruomenė
Grupių
bendruomenė
„Pelėdžiukų“ gr.
bendruomenė

„Žiniukų“ gr. ir
„Zuikučių“ gr.
vaikų komanda
„Žiniukų“ gr. ir
„Zuikučių“ gr.
vaikų komanda
Įstaigos
bendruomenė
„Žiniukų“ gr. ir
„Zuikučių“ gr.
vaikų komanda

„Čiauškučių“ gr.
vaikai
Lopšelio gr. vaikai
„Smalsučių“ gr.
vaikai
Įstaigos vaikai

Darželio gr. vaikai
Lopšelio gr. vaikai
„Pelėdžiukų“ gr.
vaikai ir Kauno
m.. ir Kauno raj.
ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
vaikai
Pedagogės

2016-03

2016-03

2016-03

2016-03

organizavimo
aspektai
ikimokyklinėje
įstaigoje
(informacija iš seminaro).
o Metodinis pranešimas
„Tautinio
ir
pilietinio
sąmoningumo
skatinimas
darželyje“.
o Vaidyba
vaikų
veikloje ir ugdyme“
o Skaitymo galia.
o Einamieji reikalai
Tyrimas „Ugdytinių tėvų
pasitenkinimas
įstaigos
teikiamomis paslaugomis bei
jų kokybe“
Individualios
konsultacijos
vaikų
kalbos
ugdymo
klausimais (pagal poreikį)
Individualios
konsultacijos
vaikų judesio ir padėties
sutrikimų
koregavimo
klausimais.
Dalyvavimas su ugdytiniais
renginiuose,
konkursuose
pagal atskirus organizatorių
skelbiamus veiklos planus.

G. Mironova

V. Populaigienė

K.
Baukuvienė,
Galinauskaitė
L. Zajankauskienė

D.

Dirėktorė,
direktorės
pavaduotoja ugdymui,
darbo grupė

Ugdytinių tėveliai

D. Krutkienė,
L. Zajankauskienė

Ugdytinių tėveliai

R. Petraitytė

Ugdytinių tėveliai

Direktorės
ugdymui

pavaduotoja

Grupių auklėtojos

2016-03-14, 17 Ikimokyklinio ugdymo programos rengimo darbo grupės susirinkimas.
Pastaba: numatytų renginių laikas gali keistis. Esant poreikiu gali būti sušauktas nenumatytas mokytojų pasitarimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gintarė Slavinskienė

