TVIRTINU
Direktorė
Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė
2018-09-28
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO
„ČIAUŠKUTIS“ MĖNESIO
VEIKLOS PLANAS
2018 m. spalis
Data
2018-2019 m. m.

Veiklos/renginio
pavadinimas
Socialinių
emocinių
įgūdţių
programos
„Kimochis“
įgyvendinimas

2018-2019 m. m.

Tarptautinis
tėvų,
vaikų
ir
pedagogų projektas „Vaiko kelias į
graţią kalbą”

2018-2019 m. m.

Kauno
miesto
savivaldybės
visuomenės
sveikatos
biuro
organizuojamas projektas „Kauno
vaikai šypsosi“

2018-2019 m. m.

Respublikinis
ikimokyklinių
ugdymo
įstaigų
prevencinis
projektas „Ţaidimai moko“
Respublikinis
projektas
„Futboliukas“

2018-2019 m. m.

2018-10/2019-05

Bendradarbiavimo
su
biblioteka
projektas
skaitydamas“

2018-10-01/
2018-10-31
2018-10-01/10-12

Sveikatos projektas „Augu sveikas
ir stiprus“:

2018-10-10
2018-10-15/10-19
2018-10-18
2018-10-22/10-31
2018-10-25
2018-10-29

Šančių
„Augu

o Sveiko
maisto
gaminimas
grupėse – salotos „Gardu ir sveika“
o Pasaulinė košės diena
o Judrioji savaitė „Linksmosios
estafetės“
o Dėlionė „Rudeninė mandala“
o Kūrybinių darbų paroda
„Rudeninė skrybėlaitė”
o Rudenėlio šventė „Rudens
madų šou“
o Viktorina-ţaidimas
„Sveiko
maisto karalystė”

Atsakingas
Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
A. Gudţiūnienė,
K. Baukuvienė
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
L. Bartkevičienė,
A. Ambrazevičienė,
R. Merkevičienė
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
visuomenės sveikatos
prieţiūros specialistė
N. Grigaitienė
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
D. Stulgienė
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
R.Merkevičienė
J. Pūrienė,
K. Baršauskaitė,
U. Mockuvienė,
Ieva Lapajūtė-Vadeikienė
R. Kulvietytė,
I. Lapajūtė-Vadeikienė

Dalyvauja
„Kodėlčiukų“ gr.,
„Smalsučių“ gr.
bendruomenė
„Pabiručių“
gr.,
„Kodėlčiukų“
gr.
bendruomenė
„Ţiniukų“ gr.,
„Pelėdţiukų“ gr.
bendruomenė
„Čiauškučių“ gr.
bendruomenė
„Zuikučių“ gr. ir
„Ţiniukų“ gr. vaikai
„Zuikučių“ gr. ir
„Ţiniukų“ gr.
bendruomenė
Įstaigos bendruomenė

Grupių pedagogai

Grupių bendruomenė

Grupių pedagogai

Grupių bendruomenė

R.Merkevičienė

Grupių vaikai, pedagogai

R.Kulvietytė,
grupių pedagogai

Grupių bendruomenė

R.Kulvietytė,
grupių pedagogai

Grupių bendruomenė

Kūrybinė teatro grupė
,,Pinokis“
R. Kulvietytė,

Grupių bendruomenė

I. Lapajūtė-Vadeikienė

Grupių vaikai, pedagogai

2018-10-04

2018-10-01/10-12
2018-10-16
2018-10

2018-10
2018-10

2018-10-02

2018-10
II-as antradienis

2018-10
II-as antradienis,
trečiadienis
2018-10
II-as antradienis
2018-10

2018-10

o
o
o
o

Renginys-akcija
„Padėk
maţiesiems draugams“, skirta
Pasaulinei gyvūnijos dienai
Projektas (edukacija) „Magiški
kiaušiniai“
Akademijos
teatro
spektaklis
„Seniai, seniai Bruknių kaime“
Edukacinė veikla Kauno tautinės
kultūros centre „Mitybos ir
sveikatos tausojimo papročiai“
Atvira veikla PU pedagogėms
„Ryto ratas“

K. Baukuvienė,
E. Gelšvartė

Grupių bendruomenė

A. Gudţiūnienė

„Kodėlčiukų” gr.
bendruomenė
Grupių vaikai

D. Galinauskaitė
J. Pūrienė

„Zuikučių” gr.
bendruomenė

J. Pūrienė

U. Mockuvienė,
K. Baršauskaitė,
I. Lapajūtė-Vadeikienė
Grupių auklėtojos,
specialistai

Pedagoginio proceso priežiūra
Direktorės
o Vaikų adaptacija. Vaikų
pavaduotoja ugdymui
savijauta.
o Specialistų dokumentacijos
perţiūra, aptarimas.
o Emocijų kampelių patikra
o Uţsiėmimų stebėsena
Įstaigos veiklos kokybės plačiojo
Direktorės
įsivertinimo
darbo
grupės pavaduotoja ugdymui
susirinkimas
Individualios konsultacijos vaikų
Neformaliojo ugdymo
judesio ir padėties sutrikimų mokytoja (kūno kultūra) R.
Merkevičienė
koregavimo klausimais (pagal
poreikį)
Individualios
konsultacijos
Logopedės D. Stulgienė, L.
Bartkevičienė
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

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

Darbo grupė

Ugdytinių tėveliai

Ugdytinių tėveliai

Ugdytinių tėveliai

Pedagogės

Grupių auklėtojos

Iki 2018-10-26 pristatyti rugsėjo mėnesį vykdyto projekto aprašą.
Ne vėliau nei likus savaitei iki spalio mėnesį planuojamo renginio datos, pristatyti
projekto/renginio planą/scenarijų.
Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos spalio 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

