Slengių mokykla-daugiafunkcis centras

gegužės 16 dieną
atvers duris tėveliams, norintiems iš arčiau susipažinti kaip
ugdomi jų vaikai – vyks atviros pamokos, veiklos.
Norintiems, konsultacijas teiks administracija, visuomenės
sveikatos priežiūros specialistė.
Pamokos pradinėje mokykloje:
8.30–9.15
lietuvių kalbos pamoka 4 klasėje.
Mokytoja Aušra Strakšienė
9.25–10.10
lietuvių kalbos pamoka 1 klasėje.
Mokytoja Viktorija Černauskaitė
10.20–11.05
lietuvių kalbos pamoka 3 klasėje.
Mokytoja Edita Latakienė
(tema „Kartojimas – veiksmažodis ir prieveiksmis“)
11.30–12.15
pasaulio pažinimo pamoka 2 klasėje.
Mokytoja Giedrė Neverauskaitė
(tema „Kas be rankų namus pastato?“)
11.30–12.15
choreografijos pamoka 3 klasėje.
Mokytojas Paulius Vaitkevičius
12.30–13.15
choreografijos pamoka 4 klasėje
Mokytojas Paulius Vaitkevičius
Ugdomoji veikla ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse:
9.00
atvira veikla „Skruzdėliukų“ grupėje.
Auklėtoja Laimutė Butrimienė
(tema „Dėdės šviesoforo patarimai“)
9.00
atvira veikla „Smalsučių“ grupėje.
Pedagogė Ingrida Simonavičienė
(tema „Kas nutiks jei...“)
9.00
atvira veikla „Pelėdžiukų“ grupėje.
Pedagogė Virginija Juškienė
(tema „Dekoracija Bubmulas“)
9.00
atvira veikla „Žiogelių“ grupėje.
Auklėtoja Genė Gomienė
(tema „Sulaukėme šilto pavasarėlio“)
9.00
ryto ratas „Bitutės“ grupėje.
Auklėtoja Simona Asanavičiūtė
(tema „Medžiai ir krūmai“)
9.15
atvira veikla „Spalviukų“ grupėje.
Auklėtoja Regina Krasauskienė
(tema „Mano šeima“)
9.30
atvira valanda „Drugelių“ grupėje.
Auklėtojos Agnė Juočienė ir Laura Lippaitė
(tema „Gyvūnijos pasaulyje“)
10.00 meninė veikla „Boružėlės“ grupėje.
Auklėtoja Aistė Korsakienė
(tema „Augalų karalystė“)
10.00 meninė veikla „Saulutės“ grupėje.
Auklėtoja Olga Petrik
(tema „Kviečiu Tave“)
15.30 užsiėmimas pailgintos dienos grupėje
Auklėtoja Lina Navickienė
(tema „Spalvotų burbulų butelis“)
15.30 atvira veikla „Bitutės“ grupėje
Auklėtoja Laura Petrauskaitė
(tema „Raidelė G“)
16.00 užsiėmimas „Pelėdžiukų“ grupėje.
Auklėtoja Vitalija Survilaitė
(tema „Pelėdžiukų laboratorija“)
8.30–11.20 šokio užsiėmimai grupėse
men. ugd. pedagogas Paulius Vaitkevičius
(pagal šokio užsiėmimų grupėse tvarkaraštį)
Individualūs pokalbiai:
9.00–12.00 administracija (direktorė, pavaduotoja ugdymui, buhalterė)
10.00–11.30 visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Kristina Ravickienė (Slengiai, mokytojų kambarys)
15.00–16.30 visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Kristina Ravickienė (Ginduliai)
Susipažinę su Atvirų durų dienos programa, prašome iki gegužės 14 d. registruotis į atviras pamokas, ugdomąsias
veiklas ir individualias konsultacijas el. p. slengiai.df.centras@gmail.com arba telefonu (8-46) 319014. Kiekvienoje
veikloje galės dalyvauti ne daugiau kaip 7 tėveliai (globėjai).
PASTABA: Pamoka, veikla vaikui labai svarbi. Ji reikalauja susikaupimo, mąstymo. Todėl prašome stebėtojų
netrikdyti vaikų veiklos pašaliniais dirgikliais (mobiliaisiais telefonais, pokalbiais ir kitais garsais).
AČIŪ UŽ SUPRATIMĄ IR BENDRADARBIAVIMĄ

