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

2016-2017 m.m.

2016-2017 m.m.

2016-11

Veiklos/renginio
pavadinimas
Tarptautinis vaikų ir pedagogų
projektas „Vaiko kelias į graţią
kalbą”
Priešmokyklinio amţiau vaikų
komunikacijos
kompetencijos
lavinimo projektas „Kalbėkime
graţiai ir taisyklingai“
Tėvų inicijuotas bendradarbiavimo
su Kauno tautinės kultūros centru
projektas „Lietuviški metų ţenklai“

Atsakingas

Dalyvauja

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

„Pabiručių“ gr.
bendruomenė

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja ugdymui,
D. Balčiūnaitienė
Šančių
mikrorajono L. Zajankauskienė,
ikimokyklinių įstaigų SUP vaikų D. Krutkienė

„Drugelių“ gr.
bendruomenė

darbų
paroda
„Rudenėlio
spalvos“ (R. Skučaitės kūrinių
motyvais) „Ryto“ bibliotekoje.
2016-09/2017-04

Bendradarbiavimo su V. Kudirkos
viešosios bibliotekos A. Šančių
padaliniu „Rytas“ projektas „Augu
skaitydamas“

2016-11-02/11-04

Saugaus elgesio su ugnimi savaitės
projektas „Ugnelė šildo, ugnelė
ţeidţia“

2016-11-03

Svečiuose
Kauno
apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
5-oji komanda
Knygos „Ugnis ir ugniagesiai“ iš
piešinių grupėse eksponavimas
Pozityvios psichosocialinės
aplinkos mėnesio projektas
„Draugystės girlianda“

Nuo 2016-11-04
2016-11-02/
2016-11-30

Iki 11-25

Draugiškas paštas

2016-11-04
9.30

Akcija „Pyrago diena”

2016-11-10
10.00

Animacinių filmukų apie draugystę
ţiūrėjimas, aptarimas

Nuo 2016-11-14

Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
V. Pūrienė
D. Balčiūnaitienė
R. Kulvietytė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
D. Keturakienė
D. Krutkienė
D. Keturakienė
D. Krutkienė

„Zuikučių“ gr.
bendruomenė

Darţelio gr. SUP
vaikai

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

D. Keturakienė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
L. Zajankauskienė
L. Zajankauskienė
A. Ambrazevičienė
R. Elijošienė
D. Valentinienė
R. Kulvietytė

L. Zajankauskienė
A. Ambrazevičienė
R. Elijošienė
Kūrybinių darbų paroda „Keliaujam L. Zajankauskienė
pas draugus“
R. Elijošienė

Įstaigos
bendruomenė,
kviestinių Kauno
m. ikimokylinių
įstaigų atstovai

2016-11-25
10.00

Interaktyvi pamoka „Gero elgesio L. Zajankauskienė
ABC“
A. Ambrazevičienė
R. Elijošienė

2016-11-29
9.30

Draugo diena.
apsikabinti“

2016-11-03, 10
13.00

2016-1110.00

2016-11-08
13.00
2016-11-14, 28
13.00
2016-11-16
10.30
2016-11-18
10.00
2016-11-22
13.00

Akcija

„Nebijau Direktorės pavaduotoja
ugdymui
L. Zajankauskienė
A. Ambrazevičienė
R. Elijošienė
Susirinkimas dėl įstaigos puošimo Direktorės pavaduotoja
šventiniam
Kalėdų
laukimo ugdymui
laikotarpiui..

Ugdymas netradicinėje aplinkoje.
Ekskursija-paţintinė veikla „Mus
kalbina knygos lapeliai“ „Ryto“
bibliotekoje
Įstaigos veiklos kokybės plačiojo
įsivertinimo
darbo
grupės
susirinkimas

D. Galinauskaitė,
D. Krutkienė
Direktorės
pavaduotoja ugdymui

Įstaigos plano 2017 m. rengimo
darbo grupės susirinkimai.

Direktorės pavaduotoja
ugdymui
Oţio diena
Teatro kūrybinė grupė
„Pinokis“
Bendradarbiavimas
su
tėvais. V. Naskauskienė,
ugdytinės Lukos mama
Rytmetys „Seku seku pasaką“.
Mokytojų tarybos posėdis:
Direktorė,
o Ikimokyklinių
ir direktorės pavaduotoja
priešmokyklinių grupių vaikų ugdymui

„Zuikučių“ gr.,
„Ţiniukų“ gr.,
„Pabiručių“ gr.,
„Drugelių“ gr.,
„Peledţiukų“ gr.
vaikai ir pedagogės
Įstaigos
bendruomenė,
kviestinių Kauno
m. ikimokylinių
įstaigų atstovai
A. Ambrazevičienė,
D. Slavėnienė,
D. Galinauskaitė,
A. Gudţiūnienė,
V. Butkienė
„Pelėdţiukų“
gr. ugdytiniai
Darbo grupė
Darbo grupė
Įstaigos
bendruomenė
„Čiauškučių“
gr. ugdytiniai
Mokytojų tarybos
nariai

pirminio pasiekimų įvertinimo
rezutatų
aptarimas
(gr.
pedagogės, specialistės)
o Pranešimas „Šiuolaikinių

2016-11-23
17.00
2016-11-24

2016-11-29

technologijų taikymo galimybės
ugdymo procese“ (dir. pav. ugd.
G. Slavinskienė)
o Mokomosios
priemonės
„Duonelės kelias iki mūsų stalo“
pristatymas (PU pedagogė J.
Pūrienė)
o Diskusija apie privalomojo
priešmokyklinio
ugdymo
įgyvendinimą.
o Einamieji klausimai
Veikla įjungiant tėvus „Linksmieji
delniukai“
Paskaita įstaigos bendruomenei
„Uţkrečiamų ligų profilaktika ir jų
valdymas“
(lektorė
Rima
Gabrielaitė, Kauno visuomenės
sveikatos centro vyr. specialistė)
Trumpalaikis
inspektavimas.
Grupių
dokumentacijos
pildymo patikra

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

„Čiauškučių“ gr.
bendruomenė
Įstaigos
bendruomenė

Pedagogės

2016-11
II-as antradienis,
II-as ketvirtadienis
2016-11
II-as pirmadienis

2016-11

Individualios konsultacijos vaikų
kalbos ugdymo klausimais (pagal
poreikį)
Individualios konsultacijos vaikų
judesio ir padėties sutrikimų
koregavimo klausimais (pagal
poreikį)
Dalyvavimas
su
ugdytiniais
renginiuose,
konkursuose
pagal
atskirus
organizatorių
skelbiamus veiklos planus

L. Zajankauskienė
D. Krutkienė,

Ugdytinių tėveliai

R. Merkevičienė

Ugdytinių tėveliai

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Grupių auklėtojos

o Iki 2016-11-25 pristatyti spalio mėnesį vykdyto projekto aprašą.
o Ne vėliau nei likus savaitei iki gruodţio mėnesį planuojamo renginio datos, pristatyti
projekto/renginio planą/scenarijų.
o Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos gruodţio mėnesį atviros veiklos datos, pateikti
atviros veiklos planą.
o Paskutinę mėnesio darbo dieną pristatyti tą mėnesį planuotos parengti
mokomosios/metodinės priemonės kortelę-aprašą.
Pastaba: numatytų renginių laikas gali keistis. Esant poreikiu gali būti sušauktas nenumatytas mokytojų pasitarimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gintarė Slavinskienė

