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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO
„ČIAUŠKUTIS“ MĖNESIO VEIKLOS
PLANAS
2017 m. gegužė

Data
2016-2017 m. m.

2016-2017 m. m.

2016-2017 m. m.

2017-05-10
13.30
2017-05-12
10.00, 17.00

2017-05-08/201706-01
2017-05-09

2017-05-10
9.30

Veiklos/renginio
pavadinimas
Tarptautinis vaikų ir pedagogų
projektas „Vaiko kelias į gražią
kalbą”
Priešmokyklinio amžiaus vaikų
komunikacijos
kompetencijos
lavinimo projektas „Kalbėkime
gražiai ir taisyklingai“
Tėvų inicijuotas bendradarbiavimo
su Kauno tautinės kultūros centru
projektas „Lietuviški metų ženklai“
Sveikatos
stiprinimo
projekto
„Judėkime
šokio
ritmu“
apibendrinimas
Kauno
ikimokyklinių
įstaigų
jungtinio
choro
koncertas
„Pabūkime
kartu“,
skirtas
tarptautinei
šeimos
dienai
(Raudondvario kultūros centre)
Bendradarbiavimo
su
šeima
projektas „Vaikai ir gėlės – žemės
šypsenėlės“
Popietė su tėvais „Jūs mūsų
pradžių pradžia“, skirta šeimos
dienai
Atvira veikla „Tau, mamyte“

2017-05-17
17.00
2017-05-18
16.30
2017-05-31
16.30

Paroda įstaigos erdvėse „Šeimos
gėlė“
Popietė su tėvais „Jūs mūsų
pradžių pradžia“, skirta šeimos
dienai
Akcija „Pasodinsiu gėlytę –
pasipuošiu darželį”.
Veikla įtraukiant tėvus „Mūsų
piršteliai daug moka”.
Šeimos sporto šventė „Drąsūs,
stiprūs, vikrūs“

2017-06-01
10.00

Rytmetys, skirtas Vaikų gynimo
dienai

Nuo 2017-05-15
2017-05-16

Atsakingas

Dalyvauja

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

„Pabiručių“
gr.
bendruomenė
„Zuikučių“
gr.
bendruomenė

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
D. Balčiūnaitienė
Direktorė,
R. Merkevičienė,
D. Valentinienė

„Drugelių“ gr.
bendruomenė

Direktorė,
A. Ambrazevičienė

L. Nikulina,
A. Gudžiūnienė,
S. Liepaitė
A. Ambrazevičienė
D. Keturakienė
S. Liepaitė
A. Ambrazevičienė
Direktorė,
G. Mironova
S. Liepaitė
R. Merkevičienė,
grupių auklėtojos
A. Ambrazevičienė
L. Nikulina,
A. Gudžiūnienė,
S. Liepaitė

Projekte dalyvavusių
Kauno ikimokyklinių
ugdymo įstaigų
atstovai
„Zuikučių“ gr.,
„Žiniukų“ gr. atstovai

Įstaigos vaikai, tėvai,
pedagogai
7 gr., 3 gr., 5 gr., 1
gr., 2 gr.
bendruomenė
„Vyturėlių“ gr.
vaikai, įstaigos
pedagogai
Įstaigos vaikai, tėvai
10 gr., 9 gr., 4 gr., 8
gr. bendruomenė
Įstaigos
bendruomenė
„Žvirbliukų“ gr.
bendruomenė
Ankstyvojo amžiaus
gr. vaikai, tėvai,
pedagogai.
Įstaigos vaikai,
pedagogai

2017-05-11
10.00

2017-05-11
10.00

2017-05-15
13.00

2017-05-18

Ugdymas netradicinėje aplinkoje –
edukacinė
veikla
Kauno
priešgaisrinėje
gelbėjimo
valdyboje
Dovana priešmokyklinių grupių
vaikams – edukacinė veikla Kauno
viešosios
bibliotekos
Vaikų
literatūros skyriuje (Donelaičio g.
8, Kaunas)
Metodinio būrelio posėdis.
1. Kolega kolegai:
1.1. Informacija iš seminaro
„Ugdytinio
savivertės
ir
tolerancijos kitokiam asmeniui
įgūdžių
lavinimas
(D.
Galinauskaitė, L. Nikulina)
1.2. Informacija iš seminaro
„Ugdymo organizavimo erdvės" (L.
Zajankauskienė, R. Merkevičienė)
1.3. Informacija iš seminaro
„Vaikų patyčios ir suaugusiųjų
elgesys" (L. Zajankauskienė)
1.4. Informacija iš seminaro
„Jausmų labirintai. Vaikų emocijų
raiška ir netinkamo elgesio
valdymas" (R. Kulvietytė)
2.
Metodinių
priemonių
pristatymas:
2.1. Lavinamoji knyga „Pasakos“
(S. Liepaitė)
2.2.
Mokomoji–metodinė
interaktyvi priemonė „Linksmosios
natos“ (A. Ambrazevičienė)
2.3.
Mokomoji–metodinė
priemonė
raidžių
pažinimui
„Raidžių takas” (V. Butkienė)
2.4. Vaizdinė priemonė „Didelismažas“ (D. Keturakienė)
2.5.
Žaidybinio
pobūdžio
vaizdinė priemonė „Dangaus ir
nakties santykis metų rate“ (D.
Galinauskaitė)
2.6.
Mokomoji–metodinė
priemonė „Spalvų skėtis“ (D.
Balčiūnaitienė)
2.7. Priemonė emocijų lavinimui
„Emocijų
veidukai”
(D.
Valentinienė, M. Tumėnaitė)
2.8.
Mokomoji
priemonė
„Savaitė” savaitės dienų pažinimui
(R. Kulvietytė)
3. Diskusija kaip pasikeitė
ugdymo turinys, jo planavimas,
organizavimas, vaikų pasiekimų
vertinimas
pradėjus
diegti
atnaujintą ikimokyklinio ugdymo
programą.
Ugdymas
netradicinėje
aplinkoje – edukacinė veikla
Kauno botanikos sode

D. Keturakienė

„Drugelių“ gr.,
„Pelėdžiukų“ gr.
vaikai, auklėtojos

Direktorė, PU pedagogės

PU gr. vaikai

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

A. Gudžiūnienė

Metodinio būrelio
nariai

„Kodėlčiukų“ gr.
vaikai

2017-05-22/201705-26
2017-05-22
10.00
2017-05-25
10.00
2017-05-26
16.00
2017-05-30
13.00

2017-05
2017-05

2017-05

2017-05

2017-05
II-as pirmadienis

2017-05
II-as antradienis
2017-05
II-as antradienis
2017-05

Priešmokyklinių grupių vaikų
paskutinė savaitė darželyje:
Paskutinė pamoka „Judesio kalba“
Paskutinė
pamoka
„Muzikinė
dėlionė“
Priešmokyklinių grupių šventė „Lik
sveikas, darželi“
Pedagogų tarybos posėdis.
1.
Ikimokyklinių
ir
priešmokyklinių
grupių
vaikų
pasiekimų
aptarimas
(grupių
pedagogės, specialistės)
2.
2016-2017 m.m. metodinės
veiklos aptarimas, įsivertinimas (G.
Slavinskienė).
3.
Įstaigos giluminio veiklos
kokybės įsivertinimo ataskaitos
pristatymas (G. Slavinskienė).
4.
Elektroninio
dienyno
tvarkymo nuostatų pristatymas (G.
Slavinskienė)
5.
„Pinokio“ kūrybinės grupės
ataskaita už 2016-2017 m.m. (K.
Baukuvienė)
6.
„Valdorfo
pedagogikos
elementų taikymas mišraus amžiaus
vaikų grupių kasdienėje veikloje“.
Tęstinių studijų baigiamojo darbo
pristatymas (R. Elijošienė)
Tėvų susirinkimai grupėse
Tyrimo „Ikimokyklinio ir pradinio
mokyklinio amžiaus Lietuvos vaikų
fizinio
pajėgumo
matavimo
metodika“ atlikimas
Straipsnis „Knygos augina vaikus“.
Informacijos
sklaida
informaciniame leidinyje „Švietimo
naujienos“ apie projekto „Augu
skaitydamas“ veiklas.
Pedagoginio proceso priežiūra.
Vaikų užimtumas lauke panaudojant
edukacines priemones.
Individualios konsultacijos vaikų
judesio ir padėties sutrikimų
koregavimo klausimais (pagal
poreikį)
Individualios
konsultacijos
vaikų kalbos ugdymo klausimais
(pagal poreikį)
Individualios
konsultacijos
vaikų meninio ugdymo klausimais
(pagal poreikį)
Pedagogų konsultacijos ugdymo
turinio bei metodinės veiklos
planavimui

Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
R. Merkevičienė,
L. Zajankauskienė
A. Ambrazevičienė

PU gr. vaikai

PU pedagogės
A. Ambrazevičienė
Direktorė

Įstaigos bendruomenė

IU auklėtojos ir PU
pedagogės
Direktorė,
R. Merkevičienė

Grupių bendruomenė

Pedagogų tarybos
nariai

5-6 m. ugdytiniai

J. Pūrienė

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Grupių auklėtojos

R. Merkevičienė

Ugdytinių tėveliai

L. Zajankauskienė

Ugdytinių tėveliai

A. Ambrazevičienė

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

Ugdytinių tėveliai

Pedagogės

2017-05

Dalyvavimas
su
ugdytiniais
renginiuose,
konkursuose
pagal
atskirus
organizatorių
skelbiamus veiklos planus

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Grupių auklėtojos

o Iki 2017-05-25 pristatyti balandžio mėnesį vykdyto projekto aprašą.
o Iki 2017-06-13 pristatyti gegužės mėnesį vykdyto projekto aprašą.
o Ne vėliau nei likus savaitei iki gegužės mėnesį planuojamo renginio datos, pristatyti

projekto/renginio planą/scenarijų.
o Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos gegužės mėnesį atviros veiklos datos, pateikti atviros
veiklos planą.
o Iki 2017-05-24 pristatyti gegužės mėnesį planuotos parengti mokomosios/metodinės priemonės
kortelę-aprašą.
Pastaba: numatytų renginių laikas gali keistis. Esant poreikiui gali būti sušauktas nenumatytas mokytojų
pasitarimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gintarė Slavinskienė

