TVIRTINU
Direktorė
Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė
2018-04-27
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTIS“
MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
2018 m. geguţė
Data
2017-2018 m.
m.
2017-2018 m.
m.
2017-2018 m.
m.

2017-10/201805
2017-2018 m.
m.
2018-05-14 /
2018-06-01
Nuo 2018-05-14

2018-05-15, 22

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“
Bendradarbiavimo su šeima
projektas „Aš ir mano šeima“
o Vaikų
kūrybinių
darbų
paroda grupių erdvėse „Aš ir
mano šeima“
o Šventė „Jūs mūsų pradţių
pradţia...“

2018-05-18
11.00

o Akcija „Maţos rankelės –
graţūs darbeliai“

2018-05-29
17.00

o Šeimų sporto šventė
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

2018-06-01

o Rytmetys,
Tarptautinei vaikų
dienai paminėti

2018-05-21/
2018-05-25

Priešmokyklinių grupių vaikų
paskutinė savaitė darţelyje:

skirtas
gynimo

Atsakingas

Dalyvauja

Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
G. Mironova
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
logopedė
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
visuomenės sveikatos
prieţiūros specialistė
N. Grigaitienė
J. Pūrienė,
G. Mironova,
I. Lapajūtė-Vadeikienė
R. Merkevičienė

„Ţiniukų“ gr.
bendruomenė
„Pabiručių“ gr.
bendruomenė
Darţelio ir
priešmokyklinio
ugdymo grupių
bendruomenė
„Zuikučių“ gr. ir
„Ţiniukų“ gr.
bendruomenė
Įstaigos bendruomenė

Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
K. Baukuvienė,
D. Galinauskaitė
Grupių pedagogės

Įstaigos bendruomenė

A. Ambrazevičienė,
grupių pedagogės

Įstaigos bendruomenė

V. Naskauskienė,
G. Mironova,
D. Keturakienė
R. Merkevičienė

Įstaigos bendruomenė

D. Galinauskaitė,
E. Gelšvartė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
PU pedagogės

Grupių
bendruomenė

„Smalsučių“,
„Drugelių“,
„Kodėlčiukų“,
„Pelėdţiukų“ grupių
bendruomenė
Grupių vaikai

PU gr.
bendruomenė

2018-05-23
10.00
2018-05-24
10.00

Dovana priešmokyklinių grupių
vaikams – edukacinė veikla Kauno
A. Ţikevičiaus saugaus vaiko
mokykloje „Pasakos laboratorija“
Paskutinė pamoka „Sportuoti gera
visada“
Paskutinė pamoka „Spalvingas
muzikos pasaulis“

R. Merkevičienė,
PU pedagogės
A. Ambrazevičienė,
PU pedagogės

2018-05-25
16.00

Priešmokyklinių grupių šventė „Lik
sveikas, darţeli“

PU pedagogės
A. Ambrazevičienė

2018-05-10

Ugdymas netradicinėje aplinkoje.
Edukacinė veikla Lytagros ţemės
ūkio bendrovėje.
Kauno darţelių jungtinio choro
festivalis „Mamai, tėčiui ir
gimtinei“.

D. Galinauskaitė

„Pelėdţiukų“ gr.
bendruomenė

A. Ambrazevičienė

Ansamblis
„Čiauškučiai“

2018-05-21
9.00

2018-05-14

2018-05-16
16.30

Atvira veikla tėvams „Mokyklai
mes pasiruošę“.

2018-05-18

Ugdymas netradicinėje aplinkoje.
Edukacinė veikla Botanikos sode
„Augalų ţavadienis“
Ugdymas netradicinėje aplinkoje,
bendradarbiaujant
su
šeima.
Edukacinė veikla Lietuvos liaudies
buities muziejuje „Amatų darbų ir
pramogų diena“
Pedagogų tarybos posėdis.
1.
Ikimokyklinių
ir
priešmokyklinių
grupių
vaikų
pasiekimų
aptarimas
(grupių
pedagogės, specialistės).
2.
Ikimokyklinių
ir
priešmokyklinių
grupių
vaikų
sveikatos kompetencijos įvertinimo
aptarimas
(grupių
pedagogės,
specialistės).
3.
2017-2018 m. m. metodinės
veiklos aptarimas, įsivertinimas (G.
Slavinskienė).
4.
Tyrimo
„Priešmokyklinio
amţiaus vaikų fizinio pajėgumo
įvertinimas“ rezultatų aptarimas (R.
Merkevičienė).
5.
„Pinokio“ kūrybinės grupės
ataskaita uţ 2017-2018 m. m. (K.
Baukuvienė)
6. Kolega kolegai:
6.1. Pranešimas „Smulkiosios
motorikos lavinimas panaudojant
pačios pagamintas priemones“ (S.
Liepaitė)
6.2.
Pranešimas
„Encaustic
technikos panaudojimas vaikų
meninei veiklai“ (D. Galinauskaitė)
6.3. Pranešimas „Idėjos, darbeliai

2018-05-25

2018-05-29
13.00

Direktorė,
PU pedagogės

G. Mironova
B. Gudţiūnienė
I.Lapajūtė-Vadeikienė
A. Gudţiūnienė

Direktorė

„Ţiniukų“ gr.
bendruomenė

„Kodėlčiukų“ gr. ,
„Ţiniukų“ gr. vaikai
„Kodėlčiukų“ gr.
bendruomenė

Pedagogų tarybos
nariai

vaikų
meninei
kompetencijai
ugdyti„ (K. Baukuvienė)
6.4. Informacija iš seminaro

„Emocinio intelekto ugdymas
su
Kimochis
programa
praktikoje" (K. Baukuvienė, A.
2018-05

2018-05
2018-05

2018-05
II-as antradienis

2018-05
II-as
antradienis,
trečiadienis
2018-05
II-as antradienis
2018-05

2018-05

Gudţiūnienė)
Tėvų
susirinkimai
grupėse,
pranešimai
grupėse
tėvystės
įgūdţiams
plėtoti,
bendra
pasiekimų vertinimo tvarka.
Tyrimo „Priešmokyklinio amţiaus
vaikų
fizinio
pajėgumo
įvertinimas“ atlikimas
Pedagoginio proceso prieţiūra.
Vaikų uţimtumas 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
Dalyvavimas su ugdytiniais
renginiuose,
konkursuose
pagal atskirus organizatorių
skelbiamus veiklos planus

IU auklėtojos ir PU
pedagogės

Grupių bendruomenė

R. Merkevičienė

5-6 m. ugdytiniai

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Grupių auklėtojos

Neformaliojo ugdymo
mokytoja (kūno kultūra)
R. Merkevičienė

Ugdytinių tėveliai

Logopedė D. Stulgienė,
logopedė
L. Bartkevičienė

Ugdytinių tėveliai

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

Ugdytinių tėveliai

Pedagogės

Grupių auklėtojos

o

Iki 2018-05-29 pristatyti balandţio mėnesį vykdyto projekto aprašą.

o
o

Iki 2018-06-15 pristatyti geguţės mėnesį vykdyto projekto aprašą.
Ne vėliau nei likus savaitei iki geguţės mėnesį planuojamo renginio datos, pristatyti
projekto/renginio planą/scenarijų.
Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos geguţės mėnesį atviros veiklos datos, pateikti atviros
veiklos planą.
Paskutinę mėnesio darbo dieną pristatyti tą mėnesį planuotos parengti mokomosios/metodinės
priemonės kortelę-aprašą.

o
o

Pastaba: numatytų renginių laikas gali keistis. Esant poreikiu gali būti sušauktas nenumatytas mokytojų pasitarimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gintarė Slavinskienė

