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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTIS“
MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
2017 m. gruodis
Data
2017-2018 m. m.

2017-2018 m. m.

2017-2018 m. m.

2017-10/2018-05

2017-2018 m. m.

2017-12-01/
2017-12-31
2017-12-01
10.00

2017-12-04/20

Veiklos/renginio
pavadinimas
Prevencinės programos „Zipio
draugai“ įgyvendinimas
Tarptautinis
tėvų,
vaikų
ir
pedagogų projektas „Vaiko kelias į
graţią kalbą”
Kauno
miesto
savivaldybės
visuomenės
sveikatos
biuro
organizuojamas projektas „Kauno
vaikai šypsosi“
Bendradarbiavimo
su
Šančių
biblioteka
projektas
„Augu
skaitydamas“
Ilgalaikis sveikatos stiprinimo
projektas „Ryto mankšta – geros
dienos pradţia“
Edukacinis-kūrybinis
projektas
„Ţiemos pasaka“
o Lietuvių liaudies tradicijos.
Rytmetis „Švenčių belaukiant.
Adventas“.
Atvykstamoji
edukacinė
veikla
bendradarbiaujant
su
Kauno
tautinės kultūros centru.
o Įstaigos
bendruomenės

kūrybinė
veikla
pasaka“.
Erdvių
kūrybiniais darbais.
2017-12-04/29

2017-12-12
16.00

2017-12-13

„Ţiemos
puošimas

o Skaidrus ledas, baltas sniegas –
kas tai? Tyrinėjimai, eksperimentai
tradicinėje
ir
netradicinėje
aplinkoje.
o Kalėdinės eglutės įţiebimo
šventė „Nykštukų vakarėlis“

o Šventinė
popietė
Kauno
valstybiniame
lėlių
teatre.
Spektaklis „Senio besmegenui

Atsakingas

Dalyvauja

„Ţiniukų“ gr.
Direktorės pavaduotoja
bendruomenė
ugdymui,
G. Mironova
„Pabiručių“ gr.
Direktorė, direktorės
bendruomenė
pavaduotoja ugdymui,
logopedė
Darţelio ir
Direktorė, direktorės
priešmokyklinio
pavaduotoja ugdymui,
ugdymo grupių
visuomenės sveikatos
bendruomenė
prieţiūros specialistė
N. Grigaitienė
„Zuikučių“ gr. ir
J. Pūrienė,
„Ţiniukų“ gr.
G. Mironova,
bendruomenė
Ieva Lapajūtė-Vadeikienė
Įstaigos bendruomenė
R. Merkevičienė

Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
J. Pūrienė,
G. Mironova
Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
J. Pūrienė

Įstaigos bendruomenė

„Zuikučių“ gr. ir
„Kodėlčiukų“ gr. vaikai

D. Galinauskaitė,
K. Baukuvienė

Įstaigos bendruomenė

Grupių pedagogės

Grupių ugdytiniai

A. Ambrazevičienė,
D. Balčiūnaitienė,
V. Naskauskienė,
R. Kulvietytė,
R. Elijošienė,
D. Galinauskaitė,
D. Butytė
Direktorė,
D. Galinauskaitė

Įstaigos bendruomenė

Ikimokyklinių ir
priešmokyklinių grupių
bendruomenė

laiškas“. Susitikimas su Kalėdų
seneliu.
o Lopšelio
grupių
vaikų
šventiniai susitikimai su Kalėdų
seneliu.
o Karnavalas
„Seku,
seku
pasaką...“

Kūrybinė teatro studija
„Pinokis“

Įstaigos bendruomenė

Įstaigos plano 2018 m. rengimo
darbo grupės susirinkimai.

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Darbo grupė

Vakaronė su tėvais „Papuoškime
grupę Kalėdoms“
2017-12-04/08
Bendradarbiavimas
su
tėvais.
Kalėdinis grupės erdvių puošimas
2017-12-05
Bendradarbiavimas
su
tėvais.
Kalėdinis grupės erdvių puošimas
2017-12-06
Vakaronė su tėvais „Papuoškime
grupę Kalėdoms“
2017-12-07
Ugdymas netradicinėje aplinkoje „Į
svečius pas draugus“
2017-12-14
Atvira veikla „Muzikinė pasakų
šalis”
2017-12-18/12-22 Lopšelio gr. savaitinis projektas
„Nykštukų pasakos“.
Bendradarbiavimas su pedagogais.
2017-12-21
Pramoga-spektaklis „Katinėlis ir
gaidelis“
2017-12-28 13.00 VGK posėdis

D. Galinauskaitė,
D. Butytė
D. Keturakienė,
G. Burkienė
L. Nikulina,
G. Burkienė
R. Elijošienė,
V. Naskauskienė
E. Vaišvilienė,
S. Liepaitė
A. Ambrazevičienė

2017-12-19

2017-12-20
10.00
2017-12-06, 13
13.00
2017-12-04

A. Ambrazevičienė,
grupių pedagogės

Direktorė

VGK nariai
Grupių bendruomenė

Grupių pedagogės

2017-12-27
13.00

Metodinio būrelio posėdis

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Pedagoginio proceso prieţiūra
o Grupės aplinka, veiklos
erdvės, priemonių įvairovė ir
parinkimas.
o Teminė ir šventinė grupės
aplinka.
Individualios konsultacijos vaikų
judesio ir padėties sutrikimų
koregavimo klausimais (pagal
poreikį)
Individualios
konsultacijos
vaikų kalbos ugdymo klausimais
(pagal poreikį)

Direktorės
pavaduotoja ugdymui

2017-12
II-as antradieniss
2017-12
II-as antradienis
2017-12

2017-12

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

Įstaigos pedagogai
lopšelio grupių vaikai

Tėvų susirinkimai grupėse

2017-12
II-as antradienis

„Pelėdţiukų“ gr.
bendruomenė
„Vyturėlių“ gr.
bendruomenė
„Cypliukų“ gr.
bendruomenė
„Čiauškučių“ gr.
bendruomenė
„Ţvirbliukų“ gr.
ugdytiniai

S. Liepaitė,
L. Nikulina,
G. Burkienė

2017-12

2017-12

Lopšelio grupių
bendruomenė

Įstaigos pedagogai,

Metodinio būrelio
nariai
Grupių auklėtojos

Neformaliojo ugdymo
mokytoja (kūno kultūra)
R. Merkevičienė

Ugdytinių tėveliai

Logopedė D. Stulgienė

Ugdytinių tėveliai

Muzikos pedagogė
A. Ambrazevičienė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui
J. Pūrienė,
D. Balčiūnaitienė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Ugdytinių tėveliai

Pedagogės

Grupių auklėtojos

o
o
o
o

Iki 2017-12-27 pristatyti lapkričio mėnesį vykdyto projekto aprašą.
Ne vėliau nei likus savaitei iki gruodţio mėnesį planuojamo renginio datos, pristatyti projekto/renginio
planą/scenarijų.
Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos gruodţio mėnesį atviros veiklos datos, pateikti atviros
veiklos planą.
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

