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 D A R B O  P L A N A S 2017 M. KOVO M Ė N E S I U I 
 

Data Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja 

03.01 „Giliuko“ grup s nuotrauk  paroda  „Maž j  žaidimai“ A.Balčiulien , E.Grabauskien  „Giliuko“ grup  

03.02 Ilgalaikis viso darželio projektas „Augal  karalyst “. Projekto 
gairi  pristatymas. I etapas – „Mano grup s žalioji palang “ 

A.Jurkova, B.Venzlauskien , 
A.Balčiulien , L.Kubilien  

Darželio vaikai, t vai, pedagogai, 
bendruomen  

03.03 Kaziuko mug   D.Grabauskien , 
E.Jakutavičien  

Darželio vaikai, t vai, pedagogai, 
bendruomen  

03.07 Metodinis pasitarimas. Individualaus bendradarbiavimo su t vais 
efektyvusmas 

L.Mačiuityt  Visi pedagogai  

03.09 

10 val. 

Šventinis rytmetys, skirtas Lietuvos Nepriklausomyb s atkūrimo 
dienai, „Pakeliaukime po Lietuvą“ su Šilaini  seniūnijos 
ikimokyklin mis įstaigomis 

J.Bitvinskien , L.Mačiuityt , 
I.Bubelien , L.Kubilien , 
A.Jurkova 

„Žilvičio“, „Linelio“ grupi  vaikai, 
Šilaini  seniūnijos ir Kauno raj. 
darželi   ugdytiniai ir pedagogai 

03.09 

17 val. 

Susitikimas - diskusija su mokytojais priešmokyklinio amžiaus 
vaik  t veliams 

L.Mačiuityt , O Spitrys 5-7 met  vaik  t vai, pedagogai  

03.10  Dalyvavimas Kauno raj. vaik  meninio skaitymo konkurse 
„Mano gimtin  – Lietuva 2017“ Lapi  pagrindin je mokykloje  

L.Kondratien , E.Jakutavičien  „Žilvičio“ ir „Varpelio“ grupi  
vaikai 

03.13 

10 val. 

Trikrepšio rungtyn s. Dalyvavimas respublikiniame 
ikimokyklini  įstaig  Trikrepšio festivalyje, skirtame Lietuvos 
Nepriklausomyb s atkūrimo dienai pamin ti 

G.Sidabrien , I.Bubelien , 
S.Lukien  

„Linelio“ ir „Žilvičio“ grup s vaikai 

03. 21 

13.30val. 

Metodin  valanda pedagogams. Temos:  
Pranešimas „Šventės darželyje“(L.Kubilienė); 
Lyginamasis vaikų gebėjimų vertinimo tyrimas su tėvais 
(„Varpelio“, „Pagranduko“ grupės); 
Atviros komandinės veiklos „Judam kartu spalvotu takeliu“ 
refleksija (B.Venzlauskienė) 

L.Mačiuityt  

 

 

Visi pedagogai 

03. 22 

11val. 

Akcija „Pažadinkime gamtą“  R.Pileckien , I.Bubelien , 
A.Pūdymaitien   

Viso darželio vaikai, t vai 

03.23 10 val 

ir 14.30 val. 

Socialinis bendradarbiavimo projektas su šv.Kazimiero 
progimnazija. Kūrybin s dirbtuv s grup se su mokiniais. 

L,Mačiuityt , O.Spitrys Darželio vaikai ir mokyklos 
mokiniai 

03.24 Vaik  darb  paroda „Mūs  sparnuočiai“ L.Kubilien , L.Kondratien  Vis  grupi  vaikai, aukl tojos 

03.30 T v  ir vaik  darbeli  iš buitini  atliek  paroda "Neišmesk - 
pradžiugink draugą"  

B.Venzlauskien , 
E.Jakutavičien  

Viso darželio vaikai, t vai, 
aukl tojos 

03.28 Giluminio audito darbo grup s pasitarimas. Audito darbo grup   

kovo m n. Dalyvavimas  Lietuvos ikimokyklini  įstaig  projekte 
„LIETUVOS MAŽ J  ŽAIDYN S 2017“.  

G. Sidabrien , L.Kubilien  Priešmokyklin s grup s vaikai  


