
2018 m. spalio mėn. planas 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas  Data  Priemonės (socialiniai 

partneriai) 

1.  Mokytojų pasitarimas – diskusija apie 

projekto partnerių vizitą lopšelyje-

darželyje bei pasidalinimą darbo 

patirtimi  

V.Bružienė 

 

01  

2. Saugaus eismo valandėlė „Būk saugus – 

būsi sveikas“ priešmokyklinių grupių 

vaikams 

D.Gudžiūnienė 

 

02 Kauno apskrities VPK 

kelių policijos valdyba 

3. Solidarumo bėgimas I.Pavlovskienė 

 

03 Organizacija „Gelbėkit 

vaikus“ 

4. Tėvų susirinkimai ikimokyklinėse ir 

priešmokyklinėse grupėse 

V.Bružienė 

V.Misiūnienė 
Grupių auklėtojos 

03,04,08 Grupės „Drugeliai“ 

„Gandriukai“ 
„Boružėlės“ 

5. Grupės „Bitutė“ koncertas-spektaklis 

„Zuikių mokykla“ seneliams raštingumo 

dienos proga 

D.Kantienė 

V.Kaluževičienė 

L.Cinkutienė 

04 Kauno Panemunės 

socialinės globos namai 

6. Vaiko gerovės komisijos posėdis dėl 

švietimo pagalbos numatymo naujai 

pradėjusiems lankyti ikimokyklinio 

amžiaus vaikams 

D.Gudžiūnienė 

G. Šimkutė 

05  

7. Konferencijos  „Kaip ugdome ateities 

lyderius šiandien: emocinis intelektas vs. 

dirbtinis intelektas“ naujovių pristatymas 

pedagogams 

V.Bružienė 

Konferencijoje 

dalyvavę 

pedagogai 

09 Pedagogas.lt 

8. Tarptautinio švietimo įstaigų 

bendruomenių ekologinio-socialinio 

ugdymo projekto „Saulėto oranžinio 

traukinio kelionė“ baigiamasis renginys 

A.Rybakovienė 

J.Orintaitė 

D.Kantienė 

10 Vilniaus l/d „Rūta“  

 Erasmus + KA2 

projekto  „Jaunasis 

europietis tolerancijos 
pasaulyje“ veikla 

9. Renginys „Laimingas ir sveikas – misija 

ne/įmanoma...?“, skirtas psichikos 

sveikatos dienai 

V.Misiūnienė 10  

10. Spektaklis vaikams „Istorijos iš 

skruzdžių gyvenimo“ 

D.Gudžiūnienė 

 

11 Teatras  „Pasakoriai“ 

11. Darbo grupės pasitarimas dėl metodinio 

renginio „ Kokia partnerystės nauda 

vaikų socialinės ir pažintinės 

kompetencijų ugdymui“ organizavimo 

V.Bružienė 

D.Gudžiūnienė 

 

11 Mokytojai metodininkai 

12. Atvira veikla studentams „Judrieji 

žaidimai ikimokykliniame amžiuje“ 

I.Pavlovskienė 

 

 

11 Kauno kolegija 

13. eTwinning projektas  

„Lets go outside“ („Eime į lauką“) 

A.Rybakovienė 

J.Orintaitė 

 

  

14. Teorinė praktinė valandėlė „Sveikas 
darželinukas“ 

J.Naujokaitė 18 Kauno visuomenės 
sveikatos biuras 

15. Edukacinė valandėlė „Įvairiaspalvio 

muiliuko gaminimas“ 

J.Orintaitė 18 VŠĮ „Žali burtai“ 



 

 

 

 

 

 

 

16. Edukacinė valandėlė „Pasakų namai“ 

Kauno valstybiniame lėlių teatre 

D.Gudžiūnienė 

 

23 Grupės „Drugeliai“ 

„Pelėdžiukai“ 

„Katinėliai“ 

17. Dalyvavimas Kauno Eigulių mikrorajono 

ikimokyklinių įstaigų festivalyje „Vaiko 

šypsena – geriausia dovana“ 

D.Buividienė 

D.Kantienė 

23 L/d „Varpelis“ 

18. Bendradarbiavimo su tėvais plėtojimas. 

Atvira veikla  
„Pažink neregio pasaulį“ 

priešmokyklinės grupės vaikams. 

D.Gudžiūnienė 

L.Cinkutienė 

26 LRT televizija 

19. Dalyvavimas edukacinėje programoje 

„Sveikas vaikas – sveika ateitis“ 

R.Balandienė 

I.Paškauskienė 

30 Grupė „Gandriukai“ 

Kauno visuomenės 

sveikatos biuras 

 

20. Projekto „Aš ir gamta“ veikla 

„Baubadienis su Kake Make“ 

A.Rybakovienė 

J.Orintaitė 

D.Kantienė 

I.Pavlovskienė 

 

31 Erasmus + KA2 projekto  

„Jaunasis europietis 

tolerancijos pasaulyje“ 

veikla 


