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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTIS” 

VEIKLOS PLANAS 
 

2020 m. gruodis 

Data Veiklos/renginio 

pavadinimas 

Atsakingas Dalyvauja 

2019-10-01/2020-

12-31 

Respublikinis projektas 
„Futboliukas“ 

R.Petraitytė, 

U.Mockuvienė 

A.Gudţiūnienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

„Ţiniukai” ir 

„Zuikučiai” 

2020-2021 m. m. Socialinių emocinių 

įgūdţių programos 

„Zipio draugai“ 

įgyvendinimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

U.Mockuvienė 

K.Baršauskaitė 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

„Ţiniukai” 

2020-12-07/ 2020-12-

31 

 

Edukacinis - kūrybinis 

projektas „Ţiemos 

pasaka“ 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

K.Baukuvienė 

D.Galinauskaitė 

D.Sirvydienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupių 

ugdytiniai 

2020-12-07/ 2020-12-

11 

 

Savaitės tema: ,,Puošias  

ţemė sidabru.“ 

Grupių pedagogės Grupių vaikai, 

pedagogės. 

2020-12-07/ 2020-12-

11 

 

Kūrybos darbų paroda: 

,,Eglutė skarota- eglutė 

ţalia“ 

D.Galinauskaitė; 

A.Gudţiūnienė 

D.Sirvydienė 

Grupių vaikai, 

ugdytinių tėvai, 

pedagogės. 

2020-12-08 Virtuali eglutės įţiebimo 

šventė: ,,Kai susirenka 

nykštukai“ 

K.Baukuvienė 

,,Pinokio“ kūrybinė 

grupė 

Grupių vaikai, 

pedagogės 

2020-12-11 Mokyklos tarybos 

posėdis 

Direktorė  Darbo grupė 

2020-12-14/18 Savaitės tema: ,,Daug 

darbelių – daug darbų“ 

Grupių pedagogės 

 

Grupių vaikai, 

pedagogės. 

2020-12-14/18 

 

Edukacija vaikams - 

Kalėdinio ţaisiuko 

gamyba 

U.Mockuvienė 

K.Baukuvienė 

D.Sirvydienė 

,,Ţiniukų“ 

,,Kodėlčiukų“ 

,,Smalsučių“ 

grupių vaikai 

2020-12-16 

 

Kalėdinis  šventinis 

rytmetis 

Grupių pedagogės 

 

Grupių vaikai, 

pedagogės. 

  



2020-12-17 

 

Kalėdinė  šventinė 

popietė  grupės erdvėje 

Grupių pedagogės 

 

,,Ţiniukų“ 

grupės vaikai, 

pedagogės 

2020-12-14/2021-01-

15 

 

 

Virtualus  lėlių teatro 

Kalėdinis spektaklis 

vaikams: ,,Dovana 

Kalėdų Seneliui“  

Grupės pedagogės 

 

Grupių vaikai, 

pedagogės. 

 

2020-12-14/18 Kūrybinis darbelis 

,,Šventinis atvirukas” 

Kartų globos namams 

K.Baukuvienė 

D.Galinauskaitė 

D.Sirvydienė 

Grupių vaikai, 

pedagogės. 

 

2020-12-21/31 

 

Savaitės tema: ,, 

Kalėdinė pasaka“ 

Grupių pedagogės Grupių vaikai, 

pedagogės. 

2020-12-21/31 Pleneras  grupių erdvėse:  

,, Mano Kalėdinė  

pasaka“ 

Grupių pedagogės 

 

Grupių vaikai, 

pedagogės 

  2020-12-21/31 Šventė grupių erdvėse  

,,Mes iš pasakos“ 

,,Pinokio“ kūrybinė 

grupė 

 

Grupių vaikai, 

pedagogės 

  2020-12-21/31 Foto paroda grupių 

erdvėse ,,Ţiemos pasaka“ 

Grupių pedagogės Grupių vaikai, 

pedagogės 

2020-12-28 Mokytojų tarybos 

posėdis  

Direktorė Mokytojų tarybos 

nariai 

2020-12-16/2020-12-

30 

E Twinning 

platformos 

tarptautinis projektas 

"Pasidalinkime 

draugyste" 

D. Balčiūnaitienė. 

K. Baukuvienė 

Prisijungia kitų šalių 

ugdymo įstaigų 

atstovai 

2020-12 Dalyvavimas su 

ugdytiniais 

renginiuose, 

konkursuose pagal 

atskirus organizatorių 

skelbiamus veiklos 

planus 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Grupių auklėtojos 

2020-12 
 

 

 

 

 

Pedagoginio proceso 

priežiūra 

 Vaikų adaptacija 

ir savijauta.  

 Specialistų 

dokumentacijos 

perţiūra, 

aptarimas. 

 Uţsiėmimų 

stebėsena 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Grupių auklėtojos, 
specialistai 

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

pasitarimas. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                         Raimonda Duobienė 


