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2018-02-28
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTIS“
MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
2018 m. kovas
Data
2017-2018 m.
m.
2017-2018 m.
m.
2017-2018 m.
m.

2017-10/201805
2017-2018 m.
m.
2018-03

2018-01-02/
2018-03-16
2018-03-05
2018-03-12

2018-03-14
Nuo 2018-0316
Nuo 2018-0316

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“
Respublikinis
ikimokyklinių
ugdymo
įstaigų
projektas
„Lietuvos maţųjų ţaidynės“ (Ias etapas)
Tautiškumo ir pilietiškumo
projektas „Tuk tuk, širdele“
o Kaziuko mugė
o Šventinis rytmetis, skirtas
paminėti
Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo
dieną, „Tuk, tuk, širdele“
o Šaškių
ir
šachmatų
turnyras, skirtas Lietuvos 100mečiui
o Kūrybinių darbų paroda
„Tau, Lietuva“ įstaigos erdvėse
o Vaikų aplankytų Lietuvos
vietų nuotraukų interaktyvi
paroda
„Sustok,
akimirka
ţavi...“ Yotube

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

R. Merkevičienė,
K. Baukuvienė

Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
A. Gudţiūnienė,
I. Lapajūtė-Vadeikienė
J. Pūrienė,
G. Mironova
A. Gudţiūnienė,
I. Lapajūtė-Vadeikienė,

J. Pūrienė,
G. Mironova

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

„Smalsučių“ gr.,
„Drugelių“ gr.,
„Kodėlčiukų“ gr.,
„Zuikučių“ gr. Ir
„Ţiniukų“ gr. ugdytiniai
Įstaigos bendruomenė

Įstaigos
bendruomenė
Įstaigos bendruomenė

„Zuikučių“ gr. ir
„Ţiniukų“ gr. ugdytiniai

D. Galinauskaitė

Grupių bendruomenė

A. Gudţiūnienė,
R. Merkevičienė

Grupių bendruomenė

2018-03-07, 21
13.00
2018-03-21

2018-03-22
16.30
2018-03-27
9.30
2018-03-28
9.30
2018-03
2018-03

2018-03-30

Grupės,
organizuojančios
sveikatos
stiprinimo
veiklą
įstaigoje, susirinkimas
Akcija, skirta Ţemės bei
Pasaulinei
vandens
dienai
paminėti
Popietė su tėvais ir vaikais
„Marginu margučius“.
Atvira
veikla
įstaigos
pedagogams „Saulutė šypsos“
Atvira
veikla
įstaigos
pedagogams „Kelionė į spalvų
pasaulį“
Savaitė be patyčių
Ugdymas
netradicinėje
aplinkoje. Edukacinė veikla
„Peliuko dirbtuvėlės“ Kauno
valstybinio
lėlių
teatro
muziejuje
Metodinio būrelio posėdis:
o Kauno m. savivaldybės ir
VšĮ Psichologinės paramos ir
konsultavimo centro projekto
„Kauno bendruomeniniai šeimos
namai“ pristatymas

2018-03

2018-03
II-as antradienis

2018-03
II-as
antradienis,
trečiadienis
2018-03
II-as antradienis

o Apvaliojo stalo diskusija
„Ar saugiai jaučiasi vaikas
įstaigoje?“
o Parengtų
metodinių
priemonių aptarimas
Pedagoginio proceso prieţiūra
o Kūno kultūros ugdymo,
muzikinės veiklos organizavimo
stebėjimas, analizė.
o Grupių dokumentacijos,
el. dienyno pildymo patikra
o Dienotvarkės laikymasis
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)

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Darbo grupė

R. Kulvietytė,
R. Elijošienė

Grupių bendruomenė

S. Liepaitė

„Ţvirbliukų“ gr.
bendruomenė

S. Liepaitė

Pedagogės

K. Baukuvienė

Pedagogės

D. Stulgienė,
L. Bartkevičienė
R. Elijošienė,
D. Balčiūnaitienė,
R. Kulvietytė

Grupių bendruomenė

Direktorės pavaduotoja
ugdymui, VGK
pirmininkė

Pedagogės

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

„Drugelių“,
„Čiauškučių“, ir
„Pabiručių“ gr.
ugdytiniai

Grupių auklėtojos

Neformaliojo ugdymo
mokytoja (kūno kultūra)
R. Merkevičienė

Ugdytinių tėveliai

Logopedė D. Stulgienė,
logopedė
L. Bartkevičienė

Ugdytinių tėveliai

Muzikos pedagogė
A. Ambrazevičienė

Ugdytinių tėveliai

o
o
o
o

2018-03

Pedagogų konsultacijos ugdymo
turinio bei metodinės veiklos
planavimui

2018-03

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

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

Pedagogės

Grupių auklėtojos

Iki 2018-03-29 pristatyti vasario mėnesį vykdyto projekto aprašą.
Ne vėliau nei likus savaitei iki kovo mėnesį planuojamo renginio datos, pristatyti projekto/renginio
planą/scenarijų.
Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos kovo 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

