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MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“
MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
2021 m. spalio mėn.
Data
2021-10-01

2021-10-04–06
2021-10-04–08

2021-10-08–26

2021-10-05–08

2021-10-11

2021-10-12
2021-10-12
2021-10-14

2021-10-15

2021-10-15

2021-10-18
2021-10-19
2021-10-18
2021-10-21

Veiklos/renginio
pavadinimas
Kūrybinė veikla lauke
,,Linksmasis emociukas“ –
pasaulinei šypsenos dienai
paminėti.
Projektinė veikla „Saugus
miestas“.
Labdaros akcija pasaulinei
gyvūnų globos dienai paminėti
„Padėk keturkojui draugui
išgyventi“
Veiklos projekto tęsinys ,,Mano
mylimas augintinis“.

Atsakingas

Dalyvauja

A. Glodenienė

IU ir PU gr. vaikai,
mokytojos

K. Kekienė

„Nykštukų“ gr.
vaikai
Įstaigos
bendruomenė

V. Poškuvienė,
V. Brencienė
S. Novogreckienė

Projekto „Kuriu gamtą ateičiai“
įgyvendinimas. Pušelių
sodinimas.
Atvira veikla „Noriu augti
sveikas ir žvalus“.

J. Jucienė,
G. Zėringienė

Projektinė veikla „Sveikata ir
rudens gėrybės“.
Kelionė prie pašto ,,Laiškai
seneliams“.
Žygis į Pavenčių g. skverą.
Medžių stebėjimas, judrūs
žaidimai.
Kūno kultūros ir sporto diena
darželyje. Mokymasis lauke per
judesį.
Atvira veikla ,,Oi, jūs grybai“.

D. Pranckaitienė

Ekskursija į Sodų g. skverą
„Kiek skulptūrų parke ?“.
Žygis Ventos upės pakrante.
Vandens savybių tyrinėjimas.
Akcija ,,Padovanok sodeliui
gėlės žiedelį“.
Pasaulinei obuolio dienai
paminėti. Sveikatos stiprinimo
veikla ,,Obuoliadienis“.

V. Vasarienė

V. Poškuvienė

S. Novogreckienė
D. Pranckaitienė

,,Kodėlčiukų“ gr.
vaikai, ugdytinių
tėvai
Įstaigos
bendruomenė
,,Bitučių“ gr. vaikai,
mokytoja
D. Pranckaitienė
,,Boružėlių“ gr.
vaikai, pedagogai
,,Kodėlčiukų“ gr.
vaikai, pedagogai
,,Boružėlių“ gr.
vaikai, pedagogai

R. Juočerienė,
V. Poškuvienė

IU ir PU gr. vaikai,
mokytojos.

I. Giržadienė

,,Skruzdėliukų“ gr.
vaikai, mokytoja
S. Novogreckienė
,,Nykštukų“ gr.
vaikai, pedagogai
,,Bitučių“ gr. vaikai,
mokytojos
Įstaigos
bendruomenė
,,Nykštukų“ gr.
vaikai, pedagogai

V. Poškuvienė
A. Glodenienė
V. Vasarienė

2021-10-24

Judri veikla ,,Lapų sūkuryje“.

R. Mikalauskienė

2021-10-27

Žygis į Melioratorių g. parką.
Paukščių stebėjimas.
Veiklos projektas ,,Moliūgai –
pasakų herojai“.
Išvyka į kapines ,,Kur iškeliauja
žmonės?“
Ugdytinių tėvų susirinkimų
organizavimas grupėse „Vaikų
poreikiai ir tėvų lūkesčiai“.
Pedagoginio proceso priežiūra.
Vaikų adaptacija ir savijauta.
Specialistų dokumentacijos
peržiūra, aptarimas. Veiklų
stebėsena.
Pedagogų konsultacijos ugdymo
turinio bei metodinės veiklos
planavimui.
Individualios konsultacijos
vaikų kalbos ugdymo
klausimais (pagal poreikį).
Individualios konsultacijos dėl
iškilusių problemų, galimų jų
sprendimų būdų (pagal poreikį).
Individualios konsultacijos
vaikų meninio ugdymo
klausimais (pagal poreikį).
VGK, įstaigos tarybos,
mokytojų tarybos,
atestacinės komisijos
posėdžiai (pagal poreikį)
Dalyvavimas su ugdytiniais
renginiuose, konkursuose pagal
atskirus organizatorių
skelbiamus veiklos planus.

D. Pranckaitienė

2021-10-27–29
2021-10-28
2021-10

2021-10

2021-10

2021-10

2021-10

2021-10

2021-10

2021-10

S. Novogreckienė
R. Gricienė
Grupių mokytojos

,,Viščiukų“ gr.
vaikai, pedagogai
,,Boružėlių“ gr.
vaikai, pedagogai
,,Kodėlčiukų“ gr.
vaikai, pedagogai
,,Spindulėlių“ gr.
vaikai, pedagogai
Ugdytinių tėvai,
specialistai

J. Jucienė

Grupių mokytojos

J. Jucienė

Grupių mokytojos

V. Balčiūnienė

Ugdytinių tėvai

V. Gineitienė

Ugdytinių tėvai
grupių pedagogai

Meninio ugdymo
mokytoja
G. Buivydienė
J. Jucienė

Ugdytinių tėvai

J. Jucienė

Grupių mokytojos

VGK nariai

Pastaba: numatytų renginių laikas gali keistis. Esant poreikiui gali būti sušauktas nenumatytas mokytojų pasitarimas.
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