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KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „KLUMPELĖ“
D A R B O P L A N A S 2021 M. BALANDŽIO M Ė N E S I U I
Renginio pavadinimas
Atsakingas

Dalyvauja

Nuotolinis kūrybinis rytmetys „H.K. Anderseno pasakų šaly“, skirtas
tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti.
Dalyvavimas tinklaveiklos renginyje „Skirtukas mano pasakų knygai“ su l.d.
„Linelis“ ir „Kūlverstukas“. eTwinning projektas „Tarpkultūrinės
komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas ...kitų dalykų pamokose
/world universities to schools“ (Google Meet)
Vaiko gerovės komisijos posėdis
Lopšelio „Giliuko“ grupės šventinis mini projektas „Svečiuose – Velykų
zuikutis“
Vaikų Velykėlių žaidimai

D.Grabauskienė,
E.Jakutavičienė,
L.Vosylė

„Varpelio“ grupės vaikai

L.Vosylė
A.Balčiulienė,
A.Pūdymaitienė
L.Kubilienė, A.Jurkova

Komisijos nariai, psichologė
„Giliuko“ grupės bendruomenė

Metodinis pasitarimas
1.“Vaikų socialinio emocinio ugdymo ypatumai, pasiekimai, rekomendacijos“,
2. Vaikų informatinio mąstymo ir skaitmeninio raštingumo ugdymo galimybės
Dalyvavimas respublikiniame nuotoliniame folkloro festivalyje „Šėltinis –
2021” (Google Meet).
eTwinning tarptautinis projektas „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių
tobulinimas ir jų integravimas ...“
Dalyvavimas vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse
„Tramtatulis – 2021“ Kauno ture
Mokymai pedagogams „ Interaktyvaus ekrano panaudojimas ugdymo
procesui“
Mini projektas smulkiajai motorikai ir kalbai lavinti „Juda piršteliai – bunda
žodeliai“
Renginys priešmokyklinio amžiaus vaikams virtualioje aplinkoje
,,Įtraukiantys ir įdomūs nuotoliniai užsiėmimai su būsimais pirmokais“.
Veda KTU Vaižganto progimnazijos būsimų pirmokų mokytojų komanda.
„Saulutės“ grupės vaikų dalyvavimas eTwinning projekte „Apie ką tyli
medžiai“; virtualioje parodoje „Rieda margučiai“; respublikiniame STEAM
projekte "Tyrinėju ir atrandu Velykas“
Vaikų darbų paroda lauke „Juosta mamytei“

J.Bitvinskienė,
L. Vosylė

Visos grupės atskiru laiku salėje
arba kieme
Pedagogai

L.Kubilienė,
R.Brazinskienė,
L.Vosylė

„Žilvičio“ grupės vaikai ir
mokytojai

L.Kubilienė, A.Jurkova
J.Šelgunovienė,
J.Bitvinskienė

Atrinkti lopšelio darželio vaikai
- atlikėjai
Pedagogai

A.Balčiulienė,
A.Pūdymaitienė
L.Vosylė,
R.Brazinskienė

„Giliuko“ ir pageidaujančios
grupės
„Žilvičio“ grupės vaikai ir
mokytojai

R.Pileckienė,
A.Pūdymaitienė

„Saulutės“ grupės vaikai, tėvai,
mokytojai

B.Venzlauskienė,
S.Lukienė, A.Jurkova,
E.Sukockienė

Darželio bendruomenė

