2019 M. GRUODŽIO MĖN. VEIKLOS PLANAS
Gruodžio 2 d. „Saldadieniai šeštadieniais“
9.00-9.25 val. Fizinio aktyvumo veiklos lauke
(bendra dalyvaujančių grupių vaikų mankšta lauke)
Paskaita „Sveikas šokoladas“
Sveikų alternatyvų saldumynams degustacijos, kurias vaikai patys
gamins iš jau paruoštos masės (Urban Food)
Skruzdėliukų“gr. (9.30-10.00 val.)
„Lašiukų“ ir „Giliukų“ gr. (10,05-10.35 val.)
„Obuoliukų“ ir „Žiogelių“gr. (10.40-11.10 val.)
„Aitvarėlių“ ir „Bitučių“ gr. (11.15-11.45 val.)

Mitybos protmūšis (sveikos mitybos principai ir taisyklės)
„Aitvarėlių“ ir „Bitučių“ gr. (9.30-10.00 val.)
„Obuoliukų“ ir „Žiogelių“ gr. (10.05-10.35 val.)
„Lašiukų“ ir „Giliukų“ gr. (10.40-11.10 val.)
Skruzdėliukų“gr. (11.15-11.45 val.)

Saldumynų žala dantims
„Lašiukų“ir „Giliukų“ gr. (9.30-10.00 val.)
Skruzdėliukų“gr. (10,05-10.35 val.)
„Aitvarėlių“ ir „Bitučių“ gr. (10.40-11.10 val.)
„Obuoliukų“ ir „Žiogelių“ gr. (11.15-11.45 val.)

Saldumynų žala sveikatai
„Obuoliukų“ ir „Žiogelių“ gr. (9.30-10.00 val.)
„Aitvarėlių“ ir „Bitučių“ gr. (10,05-10.35 val.)

Skruzdėliukų“gr. (10.40-11.10 val.)
„Lašiukų“ ir „Giliukų“ gr. (11.15-11.45 val.)
KALĖDINIAI RYTMEČIAI
Gruodžio 16 d.
9.00-10.00 val. Pelėdžiukų“ gr.
10.00-11.00 val. „Spinduliukų“ gr.
11.00-12.00 val. „Pabiručių“ gr.
12.00-13.00 val. „Ežiukų“ gr.
13.00-14.00 val. „Drugelių“ gr
14.00-15.00 val. „Bitučių“ gr.
Gruodžio 17 d.
9.00-10.00 val. „Boružėlių“ gr.
10.00-11.00 val. „Dobiliukų“ gr.
11.00-12.00 val. „Žvirbliukų“ gr.
12.00-13.00 val. „Spalviukų“ gr.
13.00-14.00 val. „Žiogelių“ gr.
14.00-15.00 val. „Giliukų“ gr.
Gruodžio 18 d.
9.00-10.00 val. „Zuikučių“ gr.
10.00-11.00 val. „Žirniukų“ gr.
11.00-12.00 val. „Bildukų“ gr.
12.00-13.00 val. „Lašiukų“ gr.
13.00-14.00 val. „Obuoliukų“ gr.
14.00-15.00 val. „Skruzdėliukų“ gr.
15.00-16.00 val. „Aitvarėlių“ gr.
Toliau įgyvendinami projektai:
„Bitučių“ gr. projektas ‚Aš noriu pažinti savo miestą“
Ilgalaikis įstaigos ankstyvojo amžiaus grupių projektas „Aš galiu...“ Dalyvauja
„Ežiukų“, „Pabiručių“, „Spinduliukų“ ir „Pelėdžiukų“ gr. vaikai
Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir viešosios bibliotekos
Pempininkų filialo ,,Gerviukas“ organizuojamas projektas
„Aš seku, pasek ir tu, sekam pasakas kartu“

(dalyvauja logopedo pratybas lankantys vaikai)
Ilgalaikis eTwinning projektas
„A tour round the seasons“
(vert. - „Kelionė metų laikų karuselėje“)
dalyvauja „Žvirbliukų“ gr. vaikai
Toliau įgyvendinamos:
Socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo programa „Kimočiai“
(„Drugelių“, „Lašiukų“, „Bitučių“, gr. vaikai)
Tarptautinė ,,Zipio draugų‘‘ programa
(„Obuoliukų“, „Skruzdėliukų“, „Aitvarėlių“ gr. vaikai)

