KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“
2022 M.VASARIO MĖN. VEIKLOS PLANAS
1
DATA
2 d.

2
LAIKAS
9.30 val.

3
VEIKLA
Administracijos posėdis

4
DALYVAUJA
R. Vasiliauskienė,
I. Gaidienė,
O. Untulienė,
A. Pelenienė,

5
ATSAKINGAS
R. Vasiliauskienė, direktorė

6
VIETA
Zoom
aplinkoje

7 d.

13.00 val.

Seminaras „Geros savijautos pradžia“

Įstaigos pedagogai

Muzikos salė

9 d.

10.00 val.

I. Gaidienė

10 d.

13.00 val.

17 d.

10.00 val.

21 d.

13.00 val.

22 d.

15.00 val.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklųdarželių direktorių pavaduotojų ugdymui
metodinio būrelio susirinkimas
Mokytojų metodinės tarybos posėdis.
Pranešimas „Pažinkime Lietuvą per
žaidimus“
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo
švietimo (kūno kultūros) mokytojų metodinio
būrelio susirinkimas
Paskaita „Efektyvi komunikacija – raktas į
sėkmingą komandą“
Atvejų analizės grupė mokytojų padėjėjams

D. Klumbienė,
T. Šniukšta
L. Mačernienė,
S. Simpukienė

23 d.

10.00 val.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir I. Tautavičienė
specialiųjų pedagogų susirinkimas

D. Kondratienė,
S. Simpukienė

24 d.

11.00 val.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų
ugdymo
mokytojų
metodinio
susirinkimas

S. Simpukienė,
S. Brazdeikienė

Microsoft
Teams
aplinkoje
Microsoft
Teams
aplinkoje

1-28 d.

Kvalifikacijos
tobulinimo
„Besimokančių darželių tinklas“

Microsoft
Teams
aplinkoje
Įstaigos pedagogai
R. Vasiliauskienė, direktorė, Zoom
I. Gaidienė, direktorės
aplinkoje
pavaduotoja ugdymui
D. Graželienė
S. Neniškytė-Belkinienė,
Microsoft
S. Simpukienė
Teams
aplinkoje
Įstaigos bendruomenė
Eglė Miežienė, Klaipėdos Zoom
PPT psichologė
aplinkoje
Įstaigos
mokytojų G. Jonaitienė,
Zoom
padėjėjos
S. Simpukienė
aplinkoje

meninio R.Budinavičienė
būrelio
programa Įstaigos pedagogai

R. Vasiliauskienė, direktorė,
I. Gaidienė,
direktorės
pavaduotoja ugdymui

KITA VEIKLA:
DATA
1
14-18 d.
1-28 d.

1-28 d.
1-28 d.
1-28 d.

1-28 d.
1-28 d.
1-28 d.
1-28 d.
1-28 d.
1-28 d.
1-28 d.

TEMA
2
Įstaigos teminė savaitė „Kelionė po Lietuvą“

DALYVAUJA
3
Įstaigos ugdytiniai,
pedagogai
Metodinių priemonių papildančių „Kimochi“ įgyvendinimo V. Bumblauskienė
programą, respublikinė paroda „Mokausi pažint jausmus su
Kimochiais“
Respublikinė kūrybinių darbų paroda „Lietuvos trispalvė“ „Aitvariukų“ grupė
Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių
darbų paroda „Plukdyk laivelį, Baltijos bangele“
LMFA projektas ,,Futboliukas'' ,,Futboliuko nuotykiai
vasario mėnesį ,,Išmokyme pataikyti į tikslą''

„Molinukų“ grupė,
„Žiedynėlio“ grupė
,,Drevinukų'',
,,Šiaudinukų'' grupės

,,Žiedynėlio“ gr. projektas „Sveikatos abėcėlė“
Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų STEAM
projektas „Kaip parašyti kitaip“
Respublikinė virtualių kūrybinių darbų paroda „Sniego
senių besmegenių šalyje“
„Drevinukų“ grupės projektas „Seku, seku pasaką“

„Žiedynėlio“ grupė
„Žiedynėlio“ grupė

Tarptautinis projektas „Pasakyk pasauliui labas“ (Say hello
to the world)
Respublikinis sveikatingumo projektas „Skaičiuoju ir
sportuoju“. „Skaičiuoju ir žingsniuoju''.
Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas
„Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“.
• 01-04 d. Virtuali fizinio ugdymo pamokėlė ,,Joga'' .
• 07-11 d. Virtuali fizinio ugdymo pamokėlė
,,Pratimai su lankais''.
• 14- 18 d. Virtuali fizinio ugdymo pamokėlė
,,Pratimai su kibirėliais''.
• 21- 25 d. Virtuali fizinio ugdymo pamokėlė
,,Pratimai su kamuoliais''.

ATSAKINGAS
4
Įstaigos pilietinio projekto kūrybinė darbo grupė
V. Bumblauskienė, ikimokyklinio ugdymo
mokytoja
V. Bumblauskienė, ikimokyklinio ugdymo
mokytoja
E. Jocienė, D.Ginkienė, R. Nikolajeva-Bičušė
ikimokyklinio ugdymo mokytojos
Viktorija Pužaitė, Agnė Bumblauskaitė, Vilma
Gedminienė,priešmokyklinio ugdymo
mokytojos, Danutė Graželienė neformaliojo
(kūno kultūros) ugdymo mokytoja
D.Ginkienė, R. Nikolajeva-Bičušė, mokytojos
D.Ginkienė, R. Nikolajeva-Bičušė, mokytojos

„Drevinukų“ grupė

Vilma Gedminienė, priešmokyklinio ugdymo
mokytoja
„Drevinukų“ grupė
Vilma Gedminienė, priešmokyklinio ugdymo
mokytoja
„Šiaudinukų“ grupė
Viktorija Pužaitė, Agnė Bumblauskaitė,
priešmokyklinio ugdymo mokytojos
,,Žiedynėlio“, ,,Gintariukų'' Danutė Graželienė, neformaliojo (kūno kultūros)
grupės
ugdymo mokytoja
„Drevinukų“.
„Šiaudinukų“ grupės

Vilma Gedminienė, priešmokyklinio ugdymo
mokytoja, Danutė Graželienė neformaliojo (kūno
kultūros) ugdymo mokytoja

1
1-28 d.

1-28 d.

1-28 d.

14-28 d.

2
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigų vaikų ir mokytojų STEAM kūrybinių darbų projekts
„Geltona, žalia, raudona“
Tarptautinė virtuali ikimokyklinio, priešmokyklinio
amžiaus vaikų fotografijų paroda ,,Laiko žingsniu nuo
Mėmelburgo iki šiuolaikinės Klaipėdos“
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
amžiaus vaikų ir pedagogų bandymų ir eksperimentų
projektas „Trispalviai eksperimentai”
Įstaigos projektas „Noriu gražiai kalbėti“

3
„Drevinukų“,
„Mezginukų“
grupė
„Drevinukų“grupė

4
Vilma Gedminienė, Agnė Bumblauskaitė,
priešmokyklinio ugdymo mokytojos, Erika
Liutinskienė, mokytoja
Vilma Gedminienė, Agnė Bumblauskaitė,
priešmokyklinio ugdymo mokytojos,

„Tauškučių“,
„Siūlinukų“ grupės

Kamilė Vygantienė, Alina Vitkalova, mokytojos

Įtaigos
pedagogai

ugdytiniai, Ilona Tautavičienė, logopedė, Dalia Ginkienė,
Reda Karčikienė, mokytojos

PEDAGOGINĖS VEIKLOS STEBĖSENA
DATA
TEMA
1-15 d.
Ugdymo(si) turinio planavimas, konkrečių ugdymo(si) tikslų numatymas ir uždavinių
siejimas su vaikų ugdymosi galimybėmis, poreikiais, interesais.
17-28 d.
Ugdomosios aplinkos pritaikymas įvairių poreikių vaikų veiklai skatinti.

Direktorė

ATSAKINGAS
Renata Vasiliauskienė, direktorė,
Ilona Gaidienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Renata Vasiliauskienė, direktorė,
Ilona Gaidienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Renata Vasiliauskienė

