
Mėnuo PROJEKTINĖS VEIKLOS 2013 m. PLANAS

Sausis Projektas ,,Pasaka ne pasaka ,,Muzikos šalyje" su ,,Voveraitės" darželiu  (Menų metodinė grupė)

Sausis Po kūrybos skraiste (Pradinių klasių metodinė grupė)

Sausis ,,Mes rūšiuojam" (Pradinių, socialinių, tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės) 2013 m. sausis - gegužė

Vasaris Sveikatiada (Socialinių mokslų metodinė grupė) Visus metus pagal poreikį

Kovas Po kūrybos skraiste (Pradinių klasių metodinė grupė)

Kovas LINGUA (Lietuvių k.metodinė grupė)

Kovas Būk sveikas, pavasari (Tiksliųjų ir gamtos mokslų, dailės, pradinių, menų, lietuvių k., užsienio k. metodinės grupės)

Kovas
Projektas, skirtas Žemės dienai „ Rūšiavimo įpročių ugdymas, taikant meninės raiškos ir informacines technologijas" 

2013-03-20 (Tiksliųjų ir gamtos mokslų, dailės ir technologijų metodinės grupės)

Kovas Kaziuko mugė (Dailės ir technologijų, pradinių klasių metodinės grupės)

Kovas Tęstinis projektas „Mažieji menininkai“ (Dailės ir technologijų, pradinių klasių metodinės grupės)

Kovas Margutis (Dailės ir technologijų metodinė grupė)

Kovas Virvės traukimas (Kūno kultūros metodinė grupė)

Balandis ,,Metų ketvirtokas" (Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė)

Balandis ,,Linksmieji antradieniai" (Pradinių ir kūno kultūros metodinės grupės)

Balandis ,,Gegutės šėlsmas" (Pradinių klasių metodinė grupė)

Gegužė ,,Mano šeima" (Pradinių klasių metodinė grupė)

Gegužė Europos diena (Socialinių mokslų metodinė grupė) 2012-05-03

Gegužė Pasaulinė nerūkymo diena (Socialinių mokslų metodinė grupė) 2012-05-31

Gegužė ,,Aš ir mano šeima" (Menų metodinė grupė)

Gegužė Projektas-pleneras ,,Kuriame gamtoje" (Dailės ir technologijų metodinė grupė)

Gegužė Stebiu gamtą (Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės)

Birželis ,,Mano klasė mokykloje" (Klasių auklėtojų metodinė grupė)

Rugsėjis ,,Atbėga elnias devyniaragis" (socialinių mokslų metodinė grupė ir mokyklos bendruomenė) rugsėjis - gruodis

Rugsėjis Ugdymo karjerai ir stebėsenos modulių sukūrimas (Tiksliųjų ir gamtos mokslų, klasių auklėtojų metodinės grupės)

Spalis Projektas-pleneras ,,Kuriame gamtoje" (Dailės ir technologijų metodinė grupė)

Spalis Rudens taku (Pradinių klasių metodinė grupė)

Lapkritis Sportuoju aš ir mano šeima (Pradinių ir kūno kultūros metodinės grupės)

Lapkritis Tarptautinė verslumo savaitė (Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės)

Lapkritis Gudrutis (Pradinių klasių metodinė grupė)

Lapkritis Tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitė (Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė)

Gruodis Žiema žiemužė (Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė)

Gruodis ,,Kalėdinė miniatiūra ir ne tik..." (Dailės ir technologijų metodinė grupė)

Gruodis ,,Kalėdų belaukiant" (Pradinių, menų metodinės grupės)

Mokyklos

Miesto

Respublikos

Tarptautinis

                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                       Gegužių progimnazijos direktoriaus 2013 m. sausio 16    d.

                                                                  Įsakymu Nr. V-8


