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Užduotis PG-skaičiavimas ir spalvinimas
naudojantis #D programa(Giedrė G.)

Mokymai darbuotojams„Bendravimo
ypatumai – kaip palaikyti draugiškus
santykius su kolegomis?" Virmanta
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Trečiadienis

Filmukas Pasaulinei autizmo supratimo
dienai paminėti (JDC FB). *IRMA

Nuotolinis darbuotojų susirinkimas

Užduoties savanorei Evai pateikimas
(Jolanta S.)
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Kūrybinė užduotis visiems JDC PG
(Jolanta S.)

Individualių loginių užduočių 3 gr. PG
D. ir N. išsiuntimas į namus (Jolanta
S.)

Užduotys PG: anglų k. užduotys ir
margučių marginimo užduotis. *Jolita

PG Daugvydo gimtadienio sveikinimas
namuose *Jolita

Individualios kūrybinės užduoties 3 gr. PG R. išsiuntimas į
namus (Jolanta S.)

E-susirinkimas su JDC PG taryba
(Jolanta S.)

Savanorės Carlos žduotis 10 gr. PG
užimtumui FB grupėje - nupiešk savo
veidą.*Julija

Nuotoliniai mokymai. Seminaras „Paslaugų
gavėjų teisių gynimas - svarbus socialinių
paslaugų įstaigos kokybės garantas“ I dalis.
Įseminarą registruojasi. Virmanta*

Nuotoliniai mokymai "Paveldimumas"
Giedrė G.)

Užduotis PG - Vėlykinis žaidimas "Kur ridenasi margutis (JDC
FB) *IRMA

Dailės užduotis jaunuoliams. Facebook.
Virmanta

Užduotis 10 gr. PG į namus LP ISGP tikslų įgyvendinimo ir rezultatų
stebėsenos pildymo lentelės+piešimo
ir spalvinimo užduotys*Julija

Savanorės Carlos užduotis 10 gr. PG
užimtumui FB grupėje - užpildyti žodžių
lentelę.*Julija

Savanorių Carlos, Anos, Evos užduotis Anglų klubo PG
užimtumui FB grupėje - galvos dalių žodynas video formatu.
*Julija
Nuotolinis darbuotojų susirinkimas

Nuotoliniai mokymai individualios priežiūros personalui „Socialinio darbo pagrindai individualios priežiūros personalui, dirbančiam su sutrikusio intelekto žmonėmis“ *Aistė
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Nuotoliniai mokymai "Step aerobika"
(Giedrė G.)

Nuotoliniai mokymai.Seminaras „paslaugų
gavėjų teisių gynimas - svarbus socialinių
paslaugų įstaigos kokybės garantas“ II
dalis. Į seminarą registruojasi. *Virmanta*

Užduotis visiems PG - Informacinis
testas "Nešvaistyk energijos ir tausok
gamtą" (JDC FB) . *IRMA

Individ.dėlionių, spalvinimo užduoties 3 gr.
PG išsiuntimas į namus (Jolanta S.)

Savanorės Carlos užduotis Teatro
HOBI PG užimtumui FB grupėje suvaidinti mimikas ko ilgiesi JDC.
*Julija
Renginio organizavimas nuotol. būdu
su PG taryba (Jolanta S.)
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Užduotis PG- "Valgoma nevalgoma"
Užduotis pristatyta į namus Mariui P.
*Jolita
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Savanorės Carlos užduotis Teatro
HOBI PG užimtumui FB grupėje - 1
frazė-3emocijos.*Julija

Bendradarbiavimas su savanore Eva dėl
užduočių kūrimo PG (Jolanta S.)

„Harmonija ir ramybė – puikus pamatas
darbingai dienai“ *Jolita
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Individualios užduoties 3gr. PG R. išsiuntimas į namus (Jolanta
S.)

Savanorės Carlos užduotis 10 gr. PG
užimtumui FB grupėje - nupiešti žmogųgyvūną.*Julija

Nuotolinis darbuotojų susirinkimas
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#IDOSPORT projekto, konteksto analizės ir
Užduotis "Sriubinės" projekto dalyviams individualios sporto programos „6 žingsniai“ eapklausa (Giedrė G.)
pristatymas *Jolita
10 val.Dalyvavimas Eurpos Solidarumo
Korpuso mokymuose nuotoliniu būdu
(dalyvauja Ieva ir Ugnė). *Ieva
15.00-16.00 E-mokymai JDC
darbuotojams "Fotografavimas telefonu.
Nuotraukų redagavimas ir pateikimas.
*IRMA

Užduotis 9gr. PG - matematinių įgūdžių tobulinimas spalvinimas pagal
skaičius (siuntimas paštu). *IRMA

Užduočių siuntimas 5gr. PG ,,
Skrenda, plaukia, važiuoja, rieda''.
*Monika

Pižamų vakarėlis JDC * Monika G.

Savanorės Carlos užduotis 10 gr. PG
užimtumui FB grupėje - iš antrinių žaliavų
sudėlioti piešinį.*Julija
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17
Užduotis PG - skaičiavimas, laikrodžio pažinimas, sveikos
mitybos piramidė (Giedrė G.)

Užduotis JDC FB puslapyje - anglų
kalbos žodyno pasitikrinimas.*Julija

Individualių loginių užduočių 3 gr. PG N,
D,S. išsiuntimas į namus (Jolanta S.)

Užduotis 9gr. PG - matematinių įgūdžių
tobulinimas spalvinimas pagal skaičius
(siuntimas paštu). *IRMA

ESK vebinaras*Julija
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Savanorių Carlos, Anos, Evos užduotis Anglų klubo PG
užimtumui FB grupėje - galvos dalių žodyno patikrinimas video
formatu.*Julija
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Nuotolinis darbuotojų susirinkimas

Savanorės Carlos užduotis Anglų klubo PG užimtumui FB
grupėje - sujunk lietuvišką žodį su anglišku.*Julija
Užduotis 9gr. PG - kokie daiktai mano namuose ir kuriuos
naudoju (siuntimas paštu). *IRMA

Geroji patirtis- Užduotis dėlionė JDC
facebook sekėjai (Giedrė G.)

15 val. STT paskaita darbuotojams
*Jolita

Darbo su Zoom programa mokymai
Giedrė G., Virmanta, Jolita.

Darbo su Zoom programa mokymai
*IRMA

15val. Dalyvavimas Eurpos Solidarumo
Korpuso mokymuose nuotoliniu būdu
(dalyvauja Ieva, Ugnė, Aušrinė). *Ieva

Užduočių siuntimas 5gr. PG ,,Atrask ir
sujunk''. *Monika

Nuotolinis darbuotojų susirinkimas 10:00

Vebinaras "Geros patrties karantino metu
pasidalijimas" su DCWW projekto
partneriais. LIna, Virmanta, Ieva, Dovilė,
Jolita 16:00

Darbo su Zoom programa mokymai
*JOLANTA S

STT mokymų praktinė dalis Giedrės
komanda 11:00

Užduoties jaunuoliams "Surask lobį"
siuntimas paštu.Virmanta

15 val. Mokymai darbuotojams
"Kvėpavimas. Kaip taisyklyngai
kvėpuoti". Virmanta

Dailės užduotis PG per facebook
programą

Užduotis 10 gr. PG. ISGP tikslų
įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos
pildymo lentelė

Užduoties "Sriubinės" projekto dalyviams
- apklausos siuntimas LP; dėlionių ir
kryžiažidžių siuntimas LP; pastabumą
lavinanti užduotis savaitgaliui FB (Giedrė
G.)

Užduotis 9gr. PG - matematinių
įgūdžių tobulinimas- skaičių seka
(siuntimas paštu). *IRMA

AkademiaSDA vebinaras. *Monika

ESK vebinaras*Julija;

Užduotis 9gr. PG - piešimo užduotis
su geometrinėmis figūromisapskritimas (siuntimas paštu). *IRMA
Savanorės Carlos užduotis Teatro
HOBI PG užimtumui FB grupėje pasikeisk.*Julija

Užduotis 10 gr. PG į namus LP - ISGP tikslų
įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos
pildymo lentelės. *Dovilė Š.
Mokymai 7 PG ,,Internetinės grėsmės''.
*Monika

Užduotys PG - kryžiažodis, dėlionės,
skaičiavimas (FB ir LP) Giedrė G.

Užduotis 9gr. PG - piešimo užduotis su
geometrinėmis figūromis- trikampis
(siuntimas paštu). *IRMA
Savanorės Carlos užduotis 10 gr. PG
užimtumui FB grupėje - ritmo
pratimas*Julija

Neformali pamoka „Fotografija telefonu ir
saugus nuotraukų viešinimas“ - „Ąžuolo“
prog. mokiniams *IRMA

