Data
03.02
16.30 val.
03.06
03.12
10 val.
03.12
11.30 val.
03.16
03.14;
03.24
10 val.
03.20
10 val.
03.20
11.15 val.
03. 19-23
03.22 15 val.
03.19

KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „KLUMPELĖ“
D A R B O P L A N A S 2018 M. KOVO M Ė N E S I U I
Renginio pavadinimas
Atsakingas

TVIRTINU
Direktor s pavaduotoja ugdymui
Lina Mačiuityt , pavaduojanti direktorę
2018-02-27

Dalyvauja

Vaikų, t vų, pedagogų kūrybinių darbų mug „Kaziuko turgus“.

L.Mačiuityt , L.Kubilien

Darželio bendruomen

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras darželio pedagogams
„STEM iššūkis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (LVJC)
Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis, skirtas
Lietuvos Nepriklausomyb s atkūrimo dienai pamin ti
Dalyvavimas pilietin je iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“,
skirtoje kovo 11-ajai
Stendinis pranešimas „Mes sportuojam ir mylim Lietuvą“
Informacinių technologijų užsi mimas mokykloje.
Bendradarbiavimo projektas su šv.Kazimiero progimnazija.

L.Mačiuityt

Pedagogai

G.Sidabrien , A.Pūdymaitien

Vyresniųjų grupių vaikai,
aukl tojos
Darželio vaikai ir suaugusieji

A.Pūdymaitien

Projekto „Kai šalel j bus švaru, džiaugsim s visi kartu“ renginys,
skirtas „ŽEM S DIENAI“.
Akcija „Pakvieskime pavasarį“ darželio kieme

G.Sidabrien , A.Pūdymaitien
L.Mačiuityt , O. Spitrys
I.Bubelien , E.Jakutavičien ,
D.Grabauskien
R.Pileckien , L.Mačiuityt ,
B.Venzlauskien , S.Lukien
R.Pileckien , B.Venzlauskien

Veiksmo savait „Be patyčių“. „Dalinkim s draugyste“.
Pokalbius su vaikais veda Šv.Kzimiero progimnazijos mokiniai.
Vaikų darbų paroda „Paukšteliai sugrįžo“

D.Grabauskien , E.Jakutavičien
L.Mačiuityt , O Spitrys
D.Grabauskien , E.Jakutavičien

„Linelio“, „Saulut s“, „Varpelio“,
„Pagranduko“ grup s
Viso darželio vaikai, aukl tojos

03.23

Edukacinis užsi mimas „Tinkamai rūšiuok atliekas“

R.Padleckien

„Saulut s“ ir „Linelio“grup s

03.27

Metodinis pasitarimas – „Mano metodas, skatinantis vaikų
saviraišką“.
Seminaras „Vaikų geb jimų ugdymas, pasitelkiant lietuvių etninę
kultūrą“. (KPKC)
Vakaron su t vais „Margučių marginimas“

L.Mačiuityt

Pedagogai

J.Bitvinskien , L.Mačiuityt ,
L.Kubilien , N.Grivačiauskien
I.Bubelien , D.Grabauskien

Kauno miesto ir rajono pedagogai

A.Pūdymaitien , R.Pileckien

„Giliuko“, „Linelio“ grup s

03.28
03.28

Dalyvavimas respublikin je ikimokyklinių įstaigų vaikų, t vų,
pedagogų darbų parodoje „Gandras – paukščių karalius“
Sudar direktor s pavaduotoja ugdymui Lina Mačiuityt
03.19

Priešmokyklin s „Linelio“ ir
„Varpelio“ grup s
Projekte dalyvaunčios įstaigos,
„Pagranduko“ ir „Saulut s“ gr.
Viso darželio vaikai, aukl tojos

„Linelio“ grup

