TVIRTINU
Direktorė
Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė
2018-03-30
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTIS“
MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
2018 m. balandis
Data
2017-2018 m.
m.
2017-2018 m.
m.
2017-2018 m.
m.

2017-10/201805
2017-2018 m.
m.
2018-04

2018-04-16/27

2018-04-17
10.00
2018-04-20
10.00
2018-04-24
10.00
2018-04-27
10.00

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“ (IIas etapas)
Respublikinis
sveikatos
stiprinimo projektas „Judėkime
šokio ritmu“:

o Šokių filmo perţiūra
o Diskoteka
o Flashmobas
o Veikla „Judėkime šokio
ritmu“. Šokių konkursas.

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

Direktorė,
direktorės pavaduotoja
ugdymui,
R. Merkevičienė

R. Merkevičienė
R. Merkevičienė,
R. Elijošienė
R. Merkevičienė,
R. Elijošienė

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

Komanda iš
„Smalsučių“ gr. ir
„Kodėlčiukų“ gr.
ugdytinių

Respublikos
ikimokyklinių
įstaigų asociacijos
„Sveikatos
ţelmenėliai“ narės,
Kauno
ikimokyklinės
ugdymo įstaigos
Darţelio gr.,
priešmokyklinių
gr. ugdytiniai ir
pedagogės
Įstaigos
ugdytiniai,
grupių
auklėtojos

2018-04-04
9.30
2018-04-06
10.00

Ugdymas
netradicinėje
aplinkoje. Edukacinė veikla
Vaikų literatūros muziejuje.
Maţųjų Velykėlės

2018-04-06
9.30, 10.00

Praktiniai mokymai
„Pirmoji pagalba“

2018-04-09
10.00

Šventė lopšelio grupių vaikams
„Rieda, rieda margučiukas“

2018-04-09
11.00

Akcija „Aš bėgu – 2018“

2018-04-12
9.30

Ugdymas
netradicinėje
aplinkoje. Edukacinė veikla
Kauno priešgaisrinėje gelbėjimo
tarnyboje
Ugdymas
netradicinėje
aplinkoje. Edukacinė veikla
Lietuvos
Zoologijos
sode
„Lietuvos laukiniai gyvūnai“

2018-04-17

vaikams

J. Pūrienė,
G. Mironova

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

V. Naskauskienė,
E. Gelšvartė

Darţelio gr.
bendruomenė

Direktorė,
direktorės pavaduotoja
ugdymui
S. Liepaitė,
E. Vaišvilienė,
L. Nikulina,
G. Burkienė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
R. Merkevičienė
D. Keturakienė

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

I.Lapajūtė-Vadeikienė,
A. Gudţiūnienė

„Cypliukų“, „Vyturėlių“
ir „Ţvirbliukų“
ugdytiniai
Grupių bendruomenė

„Smalsučių“ gr. ir
„Kodėlčiukų“ gr.
ugdytiniai
„Zuikučių“ gr. ir
„Kodėlčiukų“ gr.
ugdytiniai

2018-04-18
10.00

Kūrybinės teatro grupės „Pinokis“
spektaklis „Boruţėlė liputė“

Kūrybinė teatro grupė
„Pinokis“

Įstaigos bendruomenė

2018-04-25
17.00

Veikla
ugdytinių
tėvams.
Vaidinimas „Peliuko dovana“.

J. Pūrienė

„Zuikučių“ gr.
ugdytiniai

2018-04

2018-04
II-as antradienis

2018-04
II-as
antradienis,
trečiadienis
2018-04
II-as antradienis
2018-04

Pedagoginio proceso prieţiūra
Direktorės pavaduotoja
ugdymui
o Vaikų
ugdymosi
pasiekimų vertinimas. Vertinimo
fiksavimas, kaupiama medţiaga.
o Vaikų sveikatos palaikymo
ir higieninių įgūdţių formavimas.
Neformaliojo ugdymo
Individualios konsultacijos vaikų
mokytoja
(kūno kultūra)
judesio ir padėties sutrikimų
R. Merkevičienė
koregavimo klausimais (pagal
poreikį)
Individualios
konsultacijos Logopedė D. Stulgienė,
logopedė
vaikų kalbos ugdymo klausimais
L. Bartkevičienė
(pagal poreikį)
Individualios
konsultacijos
vaikų
meninio
ugdymo
klausimais (pagal poreikį)
Pedagogų konsultacijos ugdymo
turinio bei metodinės veiklos
planavimui

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

Grupių auklėtojos

Ugdytinių tėveliai

Ugdytinių tėveliai

Ugdytinių tėveliai

Pedagogės

2018-04

o
o
o
o

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

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Grupių auklėtojos

Iki 2018-04-27 pristatyti sausio-kovo mėnesį vykdytų projektų aprašus.
Ne vėliau nei likus savaitei iki balandţio 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

