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POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI
Sveikatos stiprinimo ir olimpinio ugdymo grupių
pasitarimas

2020-02-27

Direktorius

Paskaita įstaigos pedagogams „Ar reikia taisyklingos
kalbos internete?“

2020-02-20

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Jurbarko lietuvių kalbos
draugijos pirmininkė
A. Ganusauskienė

RENGINIAI
Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių
edukacinės išvykos į Jurbarko r. miesto savivaldybės
viešąją biblioteką

2020 -02-24/28

Priešmokyklinio
ugdymo, vyresniųjų
grupių pedagogai

„Nykštukų“ priešmokyklinės ugdymo grupės
ugdytinių išvyka į Raudondvario meno inkubatorių.
Edukacinis užsiėmimas – „Piešimas spalvotu
smėliu“

2020-02-13

D. Balčiuvienė
A. Bardauskienė

Šventinis rytmetis „Mes mylim Lietuvą“ skirtas
vasario 16-ąjai Lietuvos Nepriklausomybės dienai
paminėti

2020-02-14

R. Pinaitienė
G. Totoraitienė

Kalbos valandėlės visose amžiaus grupėse
2020-02-17/21
„Keliaujame kalbos takeliu“. (Pasakas seks, knygeles
skaitys Jurbarko kultūros centro teatro aktoriai)

Grupių pedagogai

„Spalviukų“ priešmokyklinės ugdymo grupės
ugdytinių dalyvavimas tarptautinėje parodoje „Mano
gimtieji namai“

2020-02-16

Grupės pedagogai

Pasakų popietė „Drugelių“ ir „Saulės zuikučių“
grupėse

2020 m. III, IV
savaitė

Grupių pedagogai,
tėvai

Akcija – „Gydau savo knygelę“

2020-02-25/03-01

Grupių pedagogai

Užgavėnių šventė „Žiema, žiema bėk iš kiemo!“

2020-02-25

Darbo grupė

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto
„Mažųjų žaidynės 2020“ I etapo žaidynės .
Sveikatinimo veikla (grūdinimas vandeniu) pagal S.
Kneipo sveikatinimo metodiką, kiekvieną mėnesio
trečiadienį

2020-02-27

Grupių pedagogai

Mėnesio eigoje

Grupių pedagogai

Dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos inicijuoto
projekto „Futboliukas“ renginiuose

Mėnesio eigoje

Projekto koordinatorė
J. Treinienė

Kūrybinių darbų paroda „Augsim ir puošim savo
žemelę, visad mylėsim gimtą šalelę“

2020-02-12

Grupių pedagogai

„Saulės zuikučių“ ir „Drugelių“ grupių susitikimas
su kirpėja. Edukacinis užsiėmimas „Gal ir aš kirpėja
būsiu?“

2020-02-03

N. Mačiulienė
D. Vabalienė

„Pelėdžiukų“ grupės edukacinis užsiėmimas
„Džiaugsis vaikučiai, sveikais dantukais“.
Susitikimas su Jurbarko sveikatos biuro vyr.
specialiste G. Šulciene

Mėnesio III
savaitė

S. Ambrazaitienė
K. Sotikova

„Kodėlčiukų “ grupės ugdytinių išvyka į kirpyklą.
Pažintis su kirpėjo profesija.

Mėnesio III
savaitė

R. Birgiolienė
V. Rimkienė

„Vyturiukų“ grupės ugdytinių edukacinis
užsiėmimas „Muzikos garsų pasaulyje“. Susitikimas
su moksleive-savanore.

Mėnesio I savaitė

J. Anuškevičienė
A. Povilaitienė

KITA VEIKLA
„Edukacija kitaip“ pagal grupių pedagogų ugdymo
planus:

„Boružiukų“ grupės ugdytinių liaudies dainelių ir
žaidimų dienelė – „Katinėlis rainas, rinko daineles
vaikams...“

Mėnesio III
savaitė

I. Klimienė
D. Noreikienė
R. Pinaitienė

„Spinduliukų“ grupės ugdytinių tyrinėjimų, atradimų
dienelė – „Mano akvariumas“

II savaitė

L. Nagrockienė
A. Stasaitienė

Edukacinė veikla kitaip „Nykštukų“ ir „Drugelių“
grupių – „Žaiskime, draugaukime, šypsokimės..“

III savaitė

D. Balčiuvienė
D. Vabalienė

DARBO PRIEŽIŪRA
Pagalbos teikimas specialiųjų poreikių vaikams.
Pagalbos specialistų, grupių pedagogų ir šeimos siekių

Mėnesio eigoje

Direktorius
Direktoriaus

dermė siekiant vaiko pažangos
Pedagogų siekiančių aukštesnės kvalifikacinės
kategorijos darbo priežiūra

Parengė
Irena Povilaitienė
2020-02-03

pavaduotojas
ugdymui
Mėnesio eigoje

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

