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

2016-2017 m.m.

2016-2017 m.m.

2016-09/2017-04

2016-10-03/
2016-10-31

2016-10-11/12

Nuo 2016-10-24

2016-10-27
10.00
2016-10-04

2016-10-06

2016-10-07
10.00
2016-10-12

2016-10-12

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“
Mėnesio projektas „Duonos
riekelėje – žiemkenčio kelias“
Išvyka į Pyplių kaimą. Edukacinė
programa „Kepu, kepu stebuklingą
duonelę“.
Piešinių
parodėlės
grupėse
,,Duonutės kelias iki stalo“.

Atsakingas

Dalyvauja

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

„Pabiručių“ gr.
bendruomenė

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja ugdymui,
D. Balčiūnaitienė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
V. Pūrienė

„Drugelių“ gr.
bendruomenė

Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
J. Pūrienė,
G. Mironova
Direktorė,
J. Pūrienė,
G. Mironova
Grupių pedagogės

Foto paroda įstaigos koridoriuje
„Mano šeimai skaniausia…”
Rytmetis „Duoną valgyt sveika”

„Zuikučių“ gr.
bendruomenė

„Zuikučių“ gr.,
„Pabiručių“ gr.,
„Drugelių“ gr.
bendruomenė
Lopšelio-darželio
grupių
bendruomenės
Darželio grupių
ugdytiniai, pedagogės
Darželio grupių
ugdytiniai, pedagogės

J. Pūrienė,
G. Mironova
J. Pūrienė,
G. Mironova
A. Ambrazevičienė
Akcija pasaulinei gyvūnijos dienai V. Butkienė,
„Rudens
gėrybių
karoliai D. Slavėnienė
Zoologijos sodo gyventojams“
„Vyturėlių“
grupės
tėvų D. Keturakienė
susirinkimas

Įstaigos bendruomenė

Ugdymas netradicinėje aplinkoje. Direktorės
Išvyka į Lietuvos Zoologijos sodą. pavaduotoja ugdymui,
V. Butkienė,
D. Baukuvienė
Slavėnienė,
„Cypliukų“
grupės
tėvų K.
D.
Valentinienė
susirinkimas

„Zuikučių“, „Žiniukų“,
„Smalsučių“ gr.
ugdytiniai
„Cypliukų“ gr.
bendruomenė

Atvira veikla

D. Balčiūnaitienė
L. Zajankauskienė

Darželio grupių
ugdytiniai, pedagogės
Lopšelio-darželio
grupių bendruomenės
„Vyturėlių“ gr.
bendruomenė

„Drugelių“ gr.
ugdytiniai

2016-10-19
10.00
2016-10-13, 20

2016-10-21

Nuo 2016-10-24

2016-10-26
10.00
2016-10-28

2016-10-31

2016-10
II-as antradienis,
II-as ketvirtadienis
2016-10
II-as pirmadienis

2016-10

Atvira veikla

A. Ambrazevičienė

Popietė „Žaisminga artikuliacinė D. Krutkienė
mankšta vaikams“
Orientavimosi sporto šventė „Nueik
nežinia kur, surask nežinia ką“
(pagal respublikinės ikimokyklinių
įstaigų darbuotojų asociacijos,
sveikatos apsaugos ministerijos
projektą
„Žaidžiam,
šokame,
bėgiojam – kartu su šeima
sportuojam“)
Foto paroda grupėje „Aš ir mano
šeima“
Foto paroda grupėje „Surask mane“

Direktorė,
pavaduotoja ugdymui,
R. Merkevičienė,
V. Butkienė

Rudenėlio šventė

K. Baukuvienė

Trumpalaikis
inspektavimas.
Grupių
dokumentacijos
pildymo patikra
Įstaigos veiklos kokybės plačiojo
įsivertinimo
darbo
grupės
susirinkimas
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

Direktorės
pavaduotoja ugdymui

K. Baukuvienė
R. Elijošienė

Direktorės
pavaduotoja ugdymui

„Cypliukų“ gr. ar
„Žvirbliukų“ gr.
ugdytiniai
„Kodėlčiukų“ gr. ir
„Pelėdžiukų“ gr.
ugdytiniai
„Žiniukų“ gr.
bendruomenė

„Cypliukų“ gr.
bendruomenė
„Čiauškučių“,
„Drugelių“ grupės
bendruomenė
Lopšelio grupių
bendruomenė
Grupių auklėtojos
Darbo grupė

L. Zajankauskienė
D. Krutkienė,

Ugdytinių tėveliai

R. Merkevičienė

Ugdytinių tėveliai

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Grupių auklėtojos

o Iki 2016-10-23 pristatyti rugsėjo mėnesį vykdyto projekto aprašą.
o Ne vėliau nei likus savaitei iki lapkričio mėnesį planuojamo renginio datos, pristatyti
projekto/renginio planą/scenarijų.
o Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos lapkričio 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

