Klaipėdos lopšelio – darželio „Rūta“
2022 m. sausio mėnesio
VEIKLOS PLANAS
Data

Organizuoja

Veiklos pavadinimas

Dalyvauja

01 – 05 mėn.

Logopedė B. Žernienė

PROJEKTAI
Ilgalaikis projektas „Atverk kalbos skrynelę“

Vaikai, lankantys logopedinius užsiėmimus

01 mėn.

Ikimok. ugd. mokytojos
R. Povilonienė, D. Ramonė
Ikimok. ugd. mokytojos E.
Ramanauskienė,
D. Šiuperienė, A. Pupšienė

STEAM kūrybinė veikla grupėje „Snaigės kitaip“,
bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais

„Aguonėlių“ grupės vaikai

STEAM ugdymas ir jo taikymas ankstyvojo amžiaus vaikų
kasdieninėje veikloje – „Matematikos šalyje“

„Žirniukų“ ir „Ežiukų“ grupių vaikai

Ikimok. ugd. mokytojos
E. Ramanauskienė, D.
Šiuperienė
Ikimok. ugd. mokytojos
K. Milašauskaitė, A. Pupšienė

Ilgalaikis projektas ,,Patyriminės veiklos ankstyvajame
amžiuje“

„Žirniukų“ ir „Ežiukų“ grupių vaikai

Ilgalaikis projektas ,,Mažieji mokslininkai“.

„Ąžuoliukų“ grupės vaikai

01 – 05 mėn.

Ikimok. ugd. mokytojos
L. Urbonienė, R. Drąsutienė

Ilgalaikis projektas „Jei su kamuoliu draugausim – stiprūs ir
sveiki užaugsim“

„Varpelių“ grupės vaikai

01 – 05 mėn.

Priešm. ugd. mokytojos
L. Mineikienė, A. Marksė

Ilgalaikis projektas „Su knyga nuo vaikystės“

„Boružėlių“ grupės vaikai

01 mėn. 12 d. –
02 mėn. 11 d.

Šiaulių lopšelis-darželis
„Salduvė“

01 mėn. 10 d. –
02 mėn. 11 d.

STEAM

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigų meninio – edukacinio vaikų ir mokytojų kūrybinių
veiklų projektas „Mes nupiešim smuiko raktą“
STEAM projektas „Žiemos linksmybės“

Meninio ugd. mokytoja J. Pareigienė, priešm.
ugd. mokytoja A. Marksė, „Boružėlių“ gr.
vaikai
Visų grupių vaikai

Visus metus

Visus metus
01 mėn.

ŠVENTĖS
01 mėn. 6 d.

Ikimok. ugd. mokytojos R.
Drąsutienė, E. Ramanauskienė,
E. Norutytė

„Trys Karaliai“

Visų grupių vaikai

INICIATYVOS
01 mėn. 13 d.

Tarptautinė komisija nacių ir
sovietinio okupacinių režimų
nusikaltimams Lietuvoje
įvertinti

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Visų grupių vaikai ir mokytojos

AKCIJOS
01 mėn. 4 d.

Vilniaus raj. Mickūnų vaikų
lopšelis-darželis

Respublikinė akcija „Lietuvos trispalvė“

Ikimok. ugd. mokytoja D. Šiuperienė ir
„Ežiukų“ grupės vaikai

UGDYMO PROCESO STEBĖSENA
01 mėn.

Direktorės pav. ugd. T.
Bernatavičienė

Ugdymo turinio planavimas ir įgyvendinimas

Visos grupės

POSĖDŽIAI
01 mėn. 13 d.
01 mėn. 28 d.
01 mėn. 26 d.

Direktorė I. Petravičienė,
direktorės pav. ugd. T.
Bernatavičienė
Įstaigos tarybos pirmininkė E.
Ramanauskienė
Direktorė I. Petravičienė

Mokytojų tarybos posėdis

Visi lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogai

Įstaigos tarybos posėdis

Įstaigos tarybos nariai

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus)
atestacijos komisijos posėdis

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
(išskyrus psichologus) atestacijos komisijos
nariai

