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

Nuo 2015-12

2015-1116/2016-04-30

2016-01/201603

2016-01-04/
2016-01-29

2016-01-04
9.30, 10.00

2016-01-04/08
2016-01-12, 13

2016-01-18
9.30, 10.00

Veiklos/renginio
pavadinimas
Ilgalaikis
vaikų
kalbos
lavinimo
projektas
„Kalbėkime
gražiai
ir
taisyklingai“
Tarptautinis
vaikų
ir
pedagogų projektas „Vaiko
kelias į gražią kalbą“

Atsakingas

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
logopedės,
PU pedagogės
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“

Dalyvauja
PU grupės

„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
Įstaigos
bendruomenė

Žiemos
sporto
šakų Direktorės
populiarinimo
mėnesio ugdymui,
projektas „Žiemos žaidynės R. Petraitytė;
linksmose pusnyse“:
D. Balčiūnaitienė
Filmuko „Žiemos sporto
šakos 1“ peržiūra.

Fizinės užduotys biatlono R. Petraitytė
tema (užsiėmimų metu)
Sportinė
pramoga R. Petraitytė,
„Linksmosios rogutės“
D. Balčiūnaitienė
grupių auklėtojos
Filmuko „Žiemos sporto R. Petraitytė;
šakos 2“ peržiūra.
D. Balčiūnaitienė

Darželio gr. ir
priešmokyklinių
gr. vaikai ir
auklėtojos
Visų gr. vaikai
Darželio gr. ir
priešmokyklinių
gr. vaikai
Darželio gr. ir
priešmokyklinių

2016-01-19, 20

2016-01-26/27
2016-01-28

2016-01-08
2016-01-19

2016-01-21

2016-01-22

2016-01-22

2016-01-27

2016-01-28
13.00

2016-01-28
2016-01-28

2016-01

Sportinė pramoga „Žiemos R. Petraitytė,
smagumai“
D. Balčiūnaitienė,
grupių auklėtojos
Fizinės užduotys (užsiėmimų R. Petraitytė
metu)
Estafetės
R. Petraitytė

Atvira veikla „Mes nulipdėm G. Mironova
sniego senį“
Muzikinė vakaronė „Šalčio A. Ambrazevičienė
muzika“
M. Tumėnaitė
D. Valentinienė
Šventė „Viduržiemis – baltas R. Elijošienė,
madų šou“
D. Galinauskaitė,
D. Balčiūnaitienė
R. Kulvietytė
V. Naskauskienė
Spektaklis
„Katinėlis
ir
L. Nikulina
gaidelis“

gr. vaikai ir
auklėtojos
Darželio gr. ir
priešmokyklinių
gr. vaikai
Visų gr. vaikai
„Zuikučių“ gr.,
Čiauškučių“ gr.,
„Pelėdžiukų“ gr.,
„Žiniukų“ gr.
vaikai ir auklėtojos
„Kodėlčiukų“ gr.
vaikai
„Smalsučių“ gr.
bendruomenė
Darželio gr. ir
priešmokyklinių
gr. bendruomenė

„Cypliukų“ gr.,
„Vyturėlių“ gr.,
„Žvirbliukų“ gr.
vaikai
Grupių auklėtojos

Trumpalaikis inspektavimas Direktorės
pavaduotoja
(grupės
dokumentacijos ugdymui,
pildymo, grupės aplinkos
kūrimo kokybė).
Teatras vaikams.
Direktorės
pavaduotoja
Darželio gr. ir
ugdymui,
priešmokyklinių
D. Galinauskaitė
gr. bendruomenė
Metodinės grupės posėdis:
Direktorės
pavaduotoja
Pedagogės
o 2016
m.
veiklos ugdymui,
S. Liepaitė
planas.
o Metodinis pranešimas
„Lopšinių reikšmė“
o Einamieji reikalai
Atvira veikla „Krinta snaigės D. Keturakienė
„Vyturėlių“ gr.
pamažu“
vaikai
Šventė „Muzika šviesom A. Ambrazevičienė
„Žiniukų“ gr.,
mirgės“ (pagal E. Regio
„Zuikučių“ gr.
metodą)
vaikai ir auklėtojos
Išvyka į Aukštųjų Šančių V. Butkienė,
Ąžuolyną
D. Slavėnienė

„Žiniukų“ gr.,
„Zuikučių“ gr.
vaikai

2016-01

2016-01

2016-01

2016-01

Atvykstamoji edukacija iš
Petrauskų
muziejaus
„Muzikos instrumentai“
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.

A. Ambrazevičienė

D. Krutkienė,
L. Zajankauskienė
R. Petraitytė

Direktorės
ugdymui

„Žiniukų“ gr.,
„Zuikučių“ gr.
vaikai ir auklėtojos
Ugdytinių tėveliai

Ugdytinių tėveliai

pavaduotoja

Grupių auklėtojos

2016-01-07 13.00 darbo grupės logotipo, vėliavos ir himno kūrimo nuostatams parengti
susirinkimas.
Pastaba: numatytų renginių laikas gali keistis. Esant poreikiu gali būti sušauktas nenumatytas mokytojų pasitarimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gintarė Slavinskienė

