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

2016-2017 m. m.

2016-2017 m. m.

2016-09/2017-04

2017-04-04, 18
13.00
2017-04-18/201704-28
2017-04-18
10.00
2017-04-21
10.00
2017-04-27
10.00
2017-04

2017-04

Nuo 2017-04-03

Veiklos/renginio
Atsakingas
pavadinimas
Direktorė, direktorės
Tarptautinis
vaikų
ir
pavaduotoja ugdymui,
pedagogų projektas „Vaiko
L. Zajankauskienė
kelias į gražią kalbą”
Priešmokyklinio amžiaus vaikų Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
komunikacijos
kompetencijos
L. Zajankauskienė
lavinimo projektas „Kalbėkime
gražiai ir taisyklingai“
Direktorė, direktorės
Tėvų
inicijuotas
pavaduotoja
ugdymui,
bendradarbiavimo su Kauno
D.
Balčiūnaitienė
tautinės kultūros centru projektas
„Lietuviški metų ženklai“
Bendradarbiavimo su
V. Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
Kudirkos viešosios bibliotekos
V.
Pūrienė,
A.
Šančių
padaliniu
D. Balčiūnaitienė,
„Rytas“
projektas
„Augu
R. Kulvietytė
skaitydamas“
Įstaigos
veiklos
kokybės Direktorės pavaduotoja
ugdymui
įsivertinimo
darbo
grupės
susirinkimai
R. Merkevičienė
Sveikatos stiprinimo projektas
D. Valentinienė
„Judėkime šokio ritmu“, skirtas
šokio dienai paminėti
Filmo „Šokių stilių įvairovė”
peržiūra ir aptarimas
Diskoteka
Ritminių šokių konkursas
Ugdymas
netradicinėje
aplinkoje – išvyka į Lietuvos
Zoologijos sodą
Ugdymas
netradicinėje
aplinkoje – išvyka į vaikų
literatūros muziejų
Knygelių paroda grupėse „Mano
gražiausia
knygelė”,
skirta
pasaulinei vaikiškos knygos
dienai paminėti

Dalyvauja
„Pabiručių“
gr.
bendruomenė
„Zuikučių“
gr.
bendruomenė
„Drugelių“ gr.
bendruomenė

„Zuikučių“ gr.,
„Pabiručių“ gr.,
„Drugelių“gr.
bendruomenė
Darbo grupė

Kauno m.
ikimokyklinių įstaigų
bendruomenė
Įstaigos darželio ir
priešmokyklinio
ugdymo grupių vaikai

M. Tumėnaitė
R. Merkevičienė
D. Valentinienė
M. Tumėnaitė
A.Gudžiūnienė

„Kodėlčiukų“ gr.
vaikai

D. Valentinienė,
M. Tumėnaitė,
R. Kulvietytė

„Smalsučių“ gr. ir
„Pabiručių” gr. vaikai

D. Balčiūnaitienė, R.
Kulvietytė,
J. Pūrienė,

Grupių
bendruomenė

2017-04-05
16.30

2017-04-06
10.00
2017-04-07
9.30

2017-04-05
13.00

2017-04-18
17.00
2017-04-19
10.00

Renginys „Teatro dienelės vaikų Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
darželiuose-2017”.
Spektaklis
D.
Balčiūnaitienė,
R.
„Mediniai kregždutės sparnai”
Kulvietytė,
(pagal
S.
Paltanavičiaus
J. Pūrienė,
apsakymą)
Akcija „Aš bėgu 2017“, skirta
Pasaulinei
sveikatos
dienai
paminėti.
Praktiniai mokymai vaikams
„Pirmoji pagalba”. Veda VšĮ
Kauno m. greitosios medicinos
pagalbos stoties ekipažas.
Pedagogų tarybos posėdis.
1.
Diskusija „Koks vaikų
darželis
yra
geras“
(I.
Ramanauskaitė-Markevičienė).
2.
Sveikatą
stiprinančios
mokyklos veiklos įsivertinimo
ataskaita už 2012-2017 m. (G.
Slavinskienė).
3.
Metodinių rekomendacijų
„Emocijų kampelis grupėje“
pristatymas (L. Zajankauskienė,
D. Balčiūnaitienė)
4.
Tėvų (rūpintojų, globėjų)
informavimo ir švietimo tvarkos
aprašo
pristatymas
(G.
Slavinskienė).
Velykų vakaronė su tėveliais
„Rieda rieda margučiukas”
Vaikų
Velykėlės.
Šventė
lopšelio grupių vaikams „Rieda,
rieda margučiukas”

2017-04-26

Tvarkos diena „Darom 2017”

2017-04-28
9.30

Ugdymas netradicinėje aplinkoje
– išvyka į Kauno valstybinį lėlių
teatrą. Spektaklis „Pelenė“

2017-04-27

Metodinio būrelio posėdis.
1. Kolega kolegai:
1.1. Informacija iš seminaro
„Vaiko piešinys - psichologinės
informacijos šaltinis pedagogui"
(D. Galinauskaitė, L. Nikulina)
1.2. Informacija iš seminaro
„Mokyklos įvaizdžio visuomenėje
formavimas ir kaip galime prie jo
prisidėti“ (A. Gudžiūnienė, M.
Tumėnaitė)

2.
Metodinių
priemonių
pristatymas:
2.1. Didaktinė priemonė
„Gyvatėlė
Zozefina“
(R.
Merkevičienė)
2.2. Didaktinė priemonė

K. Baukuvienė
R. Merkevičienė
L. Zajankauskienė

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

Įstaigos bendruomenė

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui

„Zuikučių“ gr.,
„Žiniukų“ gr.
„Pabiručių“ gr.
vaikai

Direktorė

Pedagogų tarybos
nariai

A.Gudžiūnienė

„Kodėlčiukų“ gr.
vaikai
„Cypliukų “,
„Vyturėlių”,
„Žvirbliukų” gr.
vaikai, pedagogai
Įstaigos bendruomenė

S. Liepaitė,
L. Nikulina
V. Naskauskienė,
R. Elijošienė
Direktorė,
D. Galinauskaitė

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Darželio ir
priešmokyklinio
ugdymo grupių
bendruomenė
Metodinio būrelio
nariai

2017-04
2017-04

„Metų laikai“ (L. Nikulina)
3.
Praktikumas
„Vaikų
pažangos
ir
pasiekimų
vertinimas“:
3.1. Informacijos apie vaikų
pasiekimus ir pažangą gavimas.
3.2.
gautos
informacijos
apibendrinimas.
3.3.
apibendrintos
informacijos panaudojimas.
3.4. vaikų pasiekimų ir
pažangos aplanko sudarymas.
Straipsnis „Tėvų įtraukimas į
ugdomąją veiklą”
Pedagoginio proceso priežiūra.
Vaikų sveikatos palaikymo ir
higieninių įgūdžių formavimas.
Informacinių stendų medžiagos
grupėse aktualumas.

Individualios konsultacijos vaikų
2017-04
II-as pirmadienis judesio ir padėties sutrikimų
koregavimo
poreikį)

2017-04
II-as antradienis
2017-04
II-as antradienis
2017-04

2017-04

klausimais

Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
D. Balčiūnaitienė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Grupių auklėtojos

R. Merkevičienė

Ugdytinių tėveliai

L. Zajankauskienė

Ugdytinių tėveliai

(pagal

Individualios
konsultacijos
vaikų kalbos ugdymo klausimais
(pagal poreikį)
Individualios
konsultacijos
vaikų
meninio
ugdymo
klausimais (pagal poreikį)
Pedagogų konsultacijos ugdymo
turinio bei metodinės veiklos
planavimui
Dalyvavimas su ugdytiniais
renginiuose,
konkursuose
pagal atskirus organizatorių
skelbiamus veiklos planus

A. Ambrazevičienė

Direktorės pavaduotoja
ugdymui
J. Pūrienė,
D. Balčiūnaitienė,
L. Zajankauskienė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Ugdytinių tėveliai

Pedagogės

Grupių auklėtojos

o Iki 2017-04-28 pristatyti kovo mėnesį vykdyto projekto aprašą.
o Ne vėliau nei likus savaitei iki balandžio mėnesį planuojamo renginio datos, pristatyti
projekto/renginio planą/scenarijų.
o Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos kovo 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

