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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTIS” VEIKLOS PLANAS 
 

2020 m. vasaris 

 

Data Veiklos/renginio 

pavadinimas 

Atsakingas Dalyvauja 

2019-2020 

m. m. 

Socialinių emocinių 

įgūdţių programos

 „Kimochis“ 

įgyvendinimas 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

A. Gudţiūnienė 

Grupė 
„Kodėlčiukai“ 

2019-2020 

m. m. 

Socialinių emocinių 

įgūdţių programos „Zipio 

draugai“ įgyvendinimas 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 
U. Mockuvienė, 
K. Barkauskaitė 

Grupės „Ţiniukai“ ir 

„Zuikučiai“ 

2019-2020 

m. m. 

Tarptautinis tėvų, vaikų ir 

pedagogų projektas „Vaiko 

kelias į graţią kalbą” 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

L. Bartkevičienė, 

D. Stulgienė 
A. Ambrazevičienė, 

R. Merkevičienė 

Grupės 

„Cypliukai“, 

„Vyturėliai“, 

„Ţvirbliukai“ 

2019-2020 

m. m. 

Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuro organizuojamas 

projektas „Kauno vaikai 

šypsosi“ 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

visuomenės sveikatos 

prieţiūros specialistė 

Grupės„Ţiniukai“, 
„Zuikučiai“, 

„Kodėlčiukai“, 

„Smalsučiai“ 

2019-2020 

m. m. 

Respublikinis 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų prevencinis 

projektas „Ţaidimai moko“ 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 
L. Bartkevičienė, 

D. Stulgienė, 
J. Pūrienė, 

K. Baršauskaitė 

Grupė „Zuikučiai“ 

2019-10-01/ 
2020-05-31 

Respublikinis projektas 
„Futboliukas“ 

Direktorė, direktorės 
pavaduotoja ugdymui, 

R.Merkevičienė 

Grupės 

„Zuikučiai“ ir 

„Ţiniukai“ 

2019-11/ 

2020-05 

Bendradarbiavimo su 

Kauno m. savivaldybės V. 

Kudirkos viešosios 

bibliotekos Šančių 

padaliniu projektas „Ir 

knygos augina vaikus“ 

J. Pūrienė, 
K. Baršauskaitė, 
U. Mockuvienė, 
M. Baršauskaitė 

Grupės 
„Zuikučiai“, 
„Ţiniukai“ 

2020-02-10/ 

2020-05-16 

Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto ir 

Respublikinės 

ikimokyklinio ugdymo 

kūno kultūros pedagogų 

asociacijos Lietuvos 

R. Merkevičienė, 
D. Balčiūnaitienė, 

A. Vaštakaitė 

Grupės 
„Drugeliai“, 
„Pabiručiai“ 



ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projekto „Lietuvos 

maţųjų ţaidynės 2020” 

2020-02-10/ 

2020-05-03 

Ekologinis konkursas 

„Mano ţalioji palangė“ 

Visuomenės sveikatos 
prieţiūros specialistė 

Darţelio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo grupės 

2020-02-10/ 

2020-05-13 

Tautiškumo ir pilietiškumo 

projektas „Juk nėr 

graţesnės Lietuvos nei ši“. 

A. Gudţiūnienė Įstaigos 

bendruomenė 

2020-02-10/ 

2020-03-14 

Nuo 

2020-02-17 

Kūrybinė veikla lauke 

„Tau, Lietuva“ 

Kūrybinių darbų 

eksponavimas lauko 

erdvėje 

IU ir PU grupių mokytojos Darţelio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

2020-02-17 

 

Šventinis rytmetis, skirtas 

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti 

„Juk nėr graţesnės 

Lietuvos nei ši“ 

A.Gudţiūnienė IU ir PU grupės 

2020-03-12 

11.00 

Akcija „Mes mylim 

Lietuvą“ skirta Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai 

paminėti 

A.Gudţiūnienė, 

M. Brazauskaitė 

IU ir PU grupių 

bendruomenė 

2020-02-11 Edukacinė veikla „Švarūs 

dantukai“ 

Visuomenės sveikatos 

prieţiūros specialistė 

Grupės 

„Smalsučiai“, 

„Kodėlčiukai“ 

2020-02-18 Edukacinė veikla „Gripas 

ar peršalimas?'' 

Visuomenės sveikatos 

prieţiūros specialistė 

Grupės „Pabiručiai“, 

„Čiauškučiai“, 

„Pelėdţiukai“ 

2020-02-21 

13.00 

VGK posėdis Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

VGK nariai 

2020-02-25 

16.00 

Netradicinė Uţgavėnių 

šventė 

A.Ambrazevičienė, 

D. Keturakienė, 

kūrybinė teatro grupė 

„Pinokis“ 

Įstaigos 

bendruomenė 

2020-02-27 Atvira veikla „Švenčių 

organizavimas įstaigoje“ 

(pagal LTMŢ I etapo 

veiklos planą) 

R. Merkevičienė, 
D. Balčiūnaitienė 

Grupės 
„Drugeliai“, 
„Pabiručiai“ 

2020-02-27 

13.00 

Įstaigos veiklos kokybės 

giluminio įsivertinimo 

darbo grupės susirinkimas 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Darbo grupė 

2020-02-28  Edukacinė veikla „Mūsų 

švarios rankytės“'' 

Visuomenės sveikatos 

prieţiūros specialistė 

Grupės „Zuikučiai“, 

„Ţiniukai“ 

2020-02 Pedagoginės veiklos 

prieţiūra. 

 Socialinių įgūdţių 

ir gebėjimų lavinimo 

metodų taikymas veiklos. 

 Ugdymo turinio 

planavimas pritaikant 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytoja, 

specialistai 



skirtingų ugdymosi 

poreikių vaikams. 

2020-02 Individualios konsultacijos 
vaikų kalbos ugdymo 
klausimais (pagal poreikį, 
iš anksto susitarus) 

Logopedės 
D. Stulgienė, 

L. Bartkevičienė 

Vaikų tėvai 

(globėjai) 

2020-02 Individualios konsultacijos 

vaikų meninio ugdymo  

klausimais (pagal poreikį, 

iš anksto susitarus) 

Meninio ugdymo 
mokytojos 

A. Ambrazevičienė, 
R. Merkevičienė 

Vaikų tėvai 

(globėjai) 

2020-02 Dalyvavimas su 

ugdytiniais renginiuose, 

konkursuose pagal 

atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos 

planus 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Grupių auklėtojos 

 

o Iki 2020-02-27 pristatyti sausio mėnesį vykdyto projekto aprašą. 

o Ne vėliau nei likus savaitei iki vasario mėnesį planuojamo renginio datos, pristatyti 

projekto/renginio planą/scenarijų. 

o Ne vėliau nei likus savaitei iki numatytos sausio mėnesį atviros veiklos datos, pateikti atviros 
veiklos planą. 

o 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 

 

 

 

 

 

 


