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UGDOMOSIOS VEIKLOS 2016 METŲ
PLANAS
2–5 metų mišri vaikų grupė

GRUPĖS VAIKŲ SAVITUMAS
Grupę lanko 16 vaikų: 6 berniukai ir 10 mergaičių.
Dauguma vaikų yra žingeidūs, aktyvūs, bendraujantys „mažieji filosofai“, klausinėjantys, pasakojantys
patirtus atostogų ir kitus įspūdžius. Vaikai žaidžia stalo žaidimus, kūrybinius-vaidmeninius žaidimus, domisi
juos supančia aplinka, atlieka įvairias kūrybines užduotis, aktyviai dalyvauja ryto rate, daro rytinę mankštą
Ypatingai mėgsta klausytis skaitomų pasakų,dainelių.
3-4m. amžiaus vaikai mokosi pasisveikinti ir atsisveikinti angliškai, įvardinti pagrindinius anglų kalbos
žodelius, spalvas, skaičiukus iki 10. Dainuoja nesudėtingas angliškas daineles su judesiais, atlieka užduotis.
Vaikai labai aktyvūs, nuolat judantys, visko norintys, todėl dažnai tarp jų kyla ir ginčų, ir nesutarimų.
Ugdytiniams dar sunku patiems rasti taikius sprendimus, todėl didesnį dėmesį planuojama skirti jų socialinių
gebėjimų tobulinimui, susitarimo dėl bendros veiklos, vienas kito išklausymo, paskatinimo, pagalbos,
supratimo ir draugiškumo, mandagumo, gražaus elgesio prie stalo ugdymo.

UGDYMO PRIORITETAI
1. Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus sudarant sąlygas vaikams bendrauti, pratintis susitarti, plėtoti vaikų
socialinę-kultūrinę patirtį.
2. Ugdyti pažintinius gebėjimus skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti stebint
pasirinktus daiktus ir reiškinius.
3. Plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus aiškiai reikšti mintis, išsakyti nuomonę, klausytis
įvairių tekstų, atpasakoti, kurti, improvizuoti.

VEŽKIT, ROGĖS, Į SVEČIUS
Suteiksime vaikams žinių apie keliavimo būdus žiemą, sužinosime kuo matuojamas laikas,
išlaikysime vaikų švnetinę nuotaiką.
ŠVIESOS IR TAMSOS, DIENOS IR NAKTIES KAITA
Vaikai , sužinos, kad para tai diena ir naktis, kad eina laikas. Išsiaiškinsime, kuriuo paros metu esame
aktyvūs ir kada ilsimės.

DAIKTAI APLINK MANE.
SKAIČIŲ RATUKAS.
Nuteiksime vaikus tyrinėti šalia esančią erdvę. Dėstyti ir skaičiuoti žaislus, tyrinėti jų savybes.

sausis

AŠ SAUGUS, KAI ŽINAU. KODĖL MAN DRAUDŽIAMA?
Aiškinsimės kas mus saugo ir kodėl privalu klausyti vyresniųjų draudimo.

ŠARMOTA TĖVIŠKĖLĖ
Atkreipsiu vaikų dėmesį į gimto kaimo, laukų vaizdus. Gėrėsimės gamtos grožiu. Paaiškinsime, kad
artėjalytaus Lietuvos vastybės atkūrimo diena.
ŠVENTINĖ SAVAITĖ - UŽGAVĖNĖS
Tai pasiruošimas užgavėnėms ir linksmas atsisveikinimas su žiema.
Nuteiksime vaikus šventinei nuotaikai. Gaminsimės kaukes.

KAIP TAPTI GRAŽIAM?
Skatinsime vaikų norą būti tvarkingais, švariais, gražiais.Išsiaiškinsime kuo skiriasi išeiginiai ir
kasdieniniai (darbo) drabužiai, kaip juos reikia tausoti.
Edukacinė pamokėlė vaikams apie švarą iš Alytaus r. Sveikatos biuro.

vasaris

SUŠILDYTI ŽMOGAUS IR RANKOMIS
Sodinsime svogūnėlius, sėsime sėklytes ir aiškinsimės, tyrinėsime, kaip reikia prižiūrėti augalėlius,
stebėsime jų augimą.Suteiksime žinių apie kambarinių augalų priežiūrą.
Rinksime patį gražiausią augalą darželio aplinkoje.

SPALVOS IR SPALVIUKAI
Pramoginė savaitė.
Sieksime, kad vaikai būtų aktyvūs, domėtųsi menu, spalvų pasauliu.
Kovo 10d. – 40 paukščių diena.

kovas

ŽAIDIMŲ DIENELĖS
Ugdysime vaikuose draugiškumą, kūrybiškumą. Sieksime, kad vaikai žaisdami pajustų malonumą ir
mokėtų saugoti žaislus.

SUKAM KELIONIŲ RATĄ
Nuteiksime vaikus kelionėms ir suteiksime žinių apie įvairius keliavimo būdus. Prisiminsime saugaus
eismo taisykles.
VELYKOS. GYVYBĖS ATBUDIMAS
Suteiksime vaikas žinių apie Velykas, joms ruošimės.
Velykinis rytmetys.
KIEK MANYJE PASAPČIŲ
Aiškinsimės savo kūno paslaptis, mokinsimės saugoti savo sveikatą, atjausti senelius.

ATRASK KAS MUS SIEJA
Daiktai iš ko padaryti, kam jie skirti, kas juos sieja.
TU MANE SUŠILDAI, TU MANE GLAUDI
Atversime gražių žodžių skrynelę, kad vaikai mokėtų švelniai dėmesingai pasveikinti mamytę,
įvertintų jos rūpestį ir gėrį.
Dovanos savo pagamintas dovanėles.
Anglų kalbos parodomoji pamokėlė tėveliams, ką vaikams pavyko išmokti angliškai. („ I CAN DO
IT“) „AŠ GALIU“.

balandis

MUS KALBINA KNYGOS LAPELIAI
Stengsimės pradžiuginti vaikus įvairomis knygelėmis, apsilankysime bibliotekoje.

KIEKVIENAM SAVA PASTOGĖ
Ugdysime vaikų meilę, atjautą, dėmesingumą, supratingumą gyvūnams.
Išvyka pas paukštininką.

EKLOGINIU TAKELIU
Apžiūrėsime savo gėlynus, pasisodinsime naujų augalėlių.Stebėsime, tyrinėsime gamtą.

gegužė

KUO VILIOJA PARDUOTUVĖS
Apsilankysime parduotuvėje ir mokinsimės mandagiai apsipirkti. Mokinsimės grupuoti prekes: maisto
prekes, pramonines ir t.t.

SPORTO IR SVEIKATINGUMO SAVAITĖ
Žaidimai, estafetės, varžybos.
Kursime sveikatingumo takelį.

MENŲ SAVAITĖ
Dailė, šokis, muzika, eilėraščių deklamavimas ir kt.

birželis

PROTNGI IR IŠDYKĘ SKAIČIAI
Skaičiavimas – tai būdas pažinti pasaulį. Skaičiai išsibarstę ir grupėje ir aikštelėje, gatvėje.

VEJUOSI VASARĄ
Vandens, balionų, burbulų savaitės. Nuteiksime vaikus vasaros linksmybėms ir prisiminsime
savisaugą.
AŠ GRUPĖJE
Sukursime grupėje šventinę nuotaiką. Susipažinsime su naujokais. Dalinsimės vasaros įspūdžiais.

GĖRĮ IR GROŽĮ KURIAME KARTU
Subursime vaikus į kolektyvą bendriems darbams, bendriems rūpesčiams, bendriems džiaugsmams.
KAS SLYPI MANO KIEME?
Tyrinėsime darželio kiemo augalus, gyvūnus ir kiekvienas vaikas pateiks savo kiemo įdomybių.
Tėvų susirinkimas.( veiklos pristatymas, tėvų komiteto rinkimai)

rugsėjis

AŠ IR LAIKAS.MANO DIENA.
Išsiaiškinsime dienos darbus darželyje ir namuose. Prisiminsime taisykles.

DUONOS RIEKELĖ
Suteiksime vaikams žinių apie duonos kelią ir pagarbą jai. Pasitelksime močiučių išmintį. Vaišinsimės
namine duonyte.

spalis

SVEČIUOSE PASAKA
Džiuginsime vaikus naujomis knygelėmis, pasakomis. Skatinsime pačius sekti pasaką, vaidinti.
MENŲ SAVAITĖ
Ugdysime meninius sugebėjimus, aktyvumą, skatinsime jų kūrybinę išraišką.
JAUČIU, MYLIU IR DĖKOJU
Nuteiksime vaikus būti dėmesingiems, ugdysime dvasines vertybes, atjautą gvūnams,
dėkingumą už gerus darbus.

jaustų

TIGRIUKO GIMTADIENIS....
Paruošime dovanėlę tigriukui, kursime palinkėjimus, dainuosime daineles ir žaisime žaidimus.
SAVISAUGA
Mokinsime vaikus kaip elgtis gatvėje, namuose ir t.t. ką galima ir ko negalima daryti.Pasigaminsime
įspėjamuosius ženklus.
PASIKVIESIME HEROJŲ „AMSIŲ“ Į SVEČIUS.
VIENAS IR DAUG
Šią savaitę skaičiuosim, lyginsim, pridėsim, atimsim.

lapkritis

VĖLINĖS.KODĖL ŽIBA TIEK ŽVAKELIŲ?
Susikaupsime prie degančios žvakės.Prisiminsime išėjusius anapilin, gimines, artimuosius.Sieksime,
kad vaikai pajustų pagarbą šalia esantiems žmonėms.

DAIKTAI APLINK MANE
Tyrinėsime mus supančią aplinką, daiktus, juos įvardinsime, skaičiuosime, lyginsime, piešime.
ŽALIA EGLUTĖ ŽAISLIUKAIS ŽIBA
Eglutės puošimo tradicijų aptarimas (pokalbis, vaikų mintys). Kalėdinės eglutės papuošalų
gaminimas panaudojant popierių, šiaudelius, antrines žaliavas (girliandų vėrimas, snaigių karpymas,
klijavimas, lankstymas iš popieriaus, kelių detalių jungimas).
Mokinsimės šventinius eilėraščius, daineles.
Kalėdinis rytmetys „Atėjo Kalėdų senelis“ (dalyvauja vaikai ir jų šeimos nariai).
Planuojami renginiai 2016m.
Vasaris - Užgavėnės.
Edukacinė veikla vaikams apie švarą. Svečias iš Alytaus r. sveikatos biuro.
Kovas - Velykos. Gyvybės atbudimas.
Balandis – anglų kalbos parodomoji pamokėlė tėveliams „Aš galiu..“
Gegužė – sporto savaitė. Varžybos su tėveliais.
Birželis – šventė „Vejuosi vasarą“
Rugsėjis – tėvų susirinkimas ( veiklos pristatymas, tėvų komiteto rinkimai)
Spalis –popietė „ svečiuose pasaka“.
Lapkritis – savisauga. Svečiuose „Amsius“.Tėvų susirinkimas.
Gruodis – Kalėdinis rytmetys „Atėjo Kalėdų senelis“.
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gruodis

MANO MYLIMAS GYVŪNĖLIS
Ugdysime meilę gyvūnams, supančiai aplinkai ir visai augmenijai. Kalbėsimės apie savo mylimus
gyvūnėlius, apie rūpestį jais.

