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JURBARKO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“
KOVO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI
Mokytojų tarybos posėdis
Elektroninio dienyno sudarymas. Situacijos
analizė.
Pagalbos teikimas specialiųjų poreikių vaikams.
Pagalbos specialistų, grupių pedagogų ir šeimos
siekių dermė siekiant vaiko pažangos.
Informacinių technologijų taikymas
pedagoginiame procese.

2020-03-31

Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

Vaiko gerovės posėdis

2020-03-26

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

„Sveikuolių“ priešmokyklinio ugdymo grupės
edukacinė išvyka į Kauno Vytauto Didžiojo karo
muziejų,. Edukacinė programa „Jaunasis karys“

2020-03-05

Edita Tutorienė
Aldona Bardauskienė

„Nykštukų“ priešmokyklinės ugdymo grupės
edukacinė išvyka į Tauragės pilį.

2019-03-18

Dalia Balčiuvienė
Aldona Bardauskienė

Sveikatos valandėlė „Bakterijų tramdytojai“
„Spinduliukų“ grupėje

2020-03-03

Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių
dalyvavimas rajono mokinių orientaciniame
žaidime, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienos – kovo 11-osios 30-mečiui
„Laisvu žingsniu už laisvą Lietuvą“

2020-03-10

Priešmokyklinio ugdymo
pedagogai

2020-03-10

Grupių pedagogai
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

RENGINIAI

Pilietiškumo valandėlės grupėse „Aš tikrai myliu
Lietuvą“, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dienai paminėti.

Jurbarko sveikatos biuro
priežiūros specialistė G.
Šulcienė

Lopšelio-darželio bendruomenės akcija „Mes
mylim Lietuvą!“, skirta kovo 11-ąjai paminėti

2020-03-10

Lopšelio-darželio
bendruomenė

Priešmokyklinio ugdymo grupių edukacinė išvyka 2020-03-25
į Vytauto Didžiojo progimnaziją. Sportinė
pramoga „Sportuokime kartu“

Priešmokyklinio ugdymo
grupių pedagogai

Respublikinio priešmokyklinio amžiaus vaikų
loginio mąstymo edukacinio projekto „Šimtmečio
vaikai 2020“ viktorina lopšelyje-darželyje.

2020-03-02/31

Darbo grupė

Dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos
inicijuoto projekto „Futboliukas“ renginiuose.

2020-03-02/31

Jolita Treinienė

Akcija „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2020“

2020-03-02/31

Grupių pedagogai
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

Sveikatinimo veikla (grūdinimas vandeniu) pagal
S.Kneipo sveikatinimo metodiką, kiekvieną
mėnesio trečiadienį

Šio mėnesio
kiekvieną
trečiadienį

Grupių pedagogai

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „ 2020-03-02/10
Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ II etapo
varžybos Tauragėje.

Jolita Treinienė
Vilma Rimkienė

Vaikų kūrybinė-meninė veikla „Gerų žodelių
medis“

Grupių bendruomenės

KITA VEIKLA
„Edukacija kitaip“ pagal grupių pedagogų
ugdymo planus:
„Boružiukų“ grupės edukacija – „Eksperimentai
spalviukų šalyje“

2020-03

Inga Klimienė

„Spinduliukų“ grupės edukacija -„Sėjame ir
sodiname Mažąjį sodelį“.

2020-03

Laimutė Nagrockienė
Airina Stasdaitienė

„Kodėlčiukų“ grupės edukacija - Mokytojo
profesija“. Svečiuose ugdytinio mama.

II mėnesio savaitė

Ramutė Birgiolienė
Vilma Rimkienė

„Spalviukų“ grupės edukacinė išvyka Paimsrio
poilsio zoną. „Tyrinėjame pievą“

IV savaitė

Airina Stasaitienė
Giedrė Totoraitienė

„Pelėdžiukų“ grupės edukacija – „Tarp margų
gėlelių bitės neša medų“

III savaitė

Sayda Ambrazaitienė
Kristina Sotikova

„Giliukų“ grupės edukacija – „Iš kur atsiranda
pienas?“

IV savaitė

Jolita Treinienė
Kristina Sotikova

Išvyka į Jurbarko raj. Viešąją biblioteką, rytmetis„Pasaka knygoje gyvena“.

III savaitė

Jolita Treinienė
Kristina Sotikova

„Nykštukų“ grupės edukacija Jurbarko krašto
muziejuje – „ Heraldika ir herbai“

2020-03-09

Dalia Balčiuvienė
Aldona Bardauskienė

„Nykštukų“ ir „Sveikuolių“ grupių edukacinė
išvyka į miesto kapines. Edukacija pagal „Zipio
draugai“ programą tema-„Netekties ir pasikeitimų
išgyvenimai“

III savaitė

Dalia Balčiuvienė
Edita Tutorienė

„Drugelių“ grupės edukacija –„Tyrinėju
prabudusią žemę“

III savaitė

Daiva Vabalienė
Aušra Janušauskienė

Pedagogų siekiančių aukštesnės kvalifikacinės
kategorijos darbo priežiūra.\

2020-03-02/31

Pagalbos teikimas specialiųjų poreikių vaikams.
Pagalbos specialistų, grupių pedagogų ir šeimos
siekių dermė siekiant vaiko pažangos.

2020-03-02/31

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

DARBO PRIEŽIŪRA

Parengė
Irena Povilaitienė
2020-03-04

