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UGDOMOSIOS VEIKLOS 2015 – 2016 METŲ
PLANAS
„Gandriukų” 2-3 metų vaikų grupė
(vaikų amžius)

VAIKŲ GRUPĖS APRAŠYMAS
(Aprašomi ugdomajai veiklai svarbūs duomenys apie vaikus ir jų šeimas – kokie vaikų gebėjimai
susiformavę gerai, kokie susiformavę prasčiau, kiek yra vaikų turinčių sveikatos problemų, specialiųjų
ugdymosi poreikių, gabių vaikų, kokie tėvų (globėjų) lūkesčiai, kokios pagalbos jie tikisi.)
Grupę lanko penkiolika vaikų: septynios mergaitės ir aštuoni berniukai. Vienas vaikas iš
daugiavaikės šeimos, vienas - augantis dvikalbėje šeimoje. Pagal sveikatos įvertinimą grupėje nėra vaikų,
turinčių rimtų sveikatos sutrikimų. Visi grupės vaikai lopšelį pradėjo lankyti rugsėjo mėnesį. Keletas
vaikų sunkiai adaptuojasi, todėl didelis dėmesys skiriamas sėkmingai adaptacijai. Šioje grupės vaikai yra
judrūs, smalsūs, imlūs informacijai, drąsūs, tačiau akivaizdus draugiško bendravimo, mokėjimo dalintis
trūkumas. Bendraujant su tėvais ir stebint vaikus paaiškėjo, kad nepakankami daugelio vaikų gyvenimo
įgūdžiai, trūksta savarankiškumo valgant, prausiantis, naudojantis tualetu, apsirengiant. Todėl daug
dėmesio skirsime vaikų savarankiškumo, draugiškumo, darnos su aplinka, mokėjimo dalintis,
savikontrolės, saviraiškos ir draugiško bendravimo ugdymui. Grupėje penki vaikai kalba suprantamais
žodžiais, pakankamai aiškiai išreiškia savo norus ir emocijas, likusi dalis vaikų kalba neaiškiai t.y. šneka
,,sava” kalba, bet jie labai stengiasi, kad juos suprastų suaugusieji ir draugai, nes jie patys supranta ir
teisingai atlieka suaugusiojo paliepimus, nurodymus. Mūsų vaidmuo yra perprasti, kokią informaciją
stengiasi perduoti vaikas, įvardinti tai ir atsakyti į jų reiškiamas emocijas bei veiksmus aiškiais,
suprantamais žodžiais, taip skatinsime vaiką pradėti kalbėti, mokintis ištarti žodžius.
Ugdomoji veikla vykdoma vadovaujantis Trakų lopšelio-darželio ,,Ežerėlis“ ugdymo programa
,,Mano pasaulis“, rekomendacinėmis knygomis tėvams, globėjams, pedagogams ,,Ankstyvojo ugdymo
vadovas“ ir ,,Kokybiškas ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas“ ir integruojant grupės sveikos gyvensenos
įtvirtinimo programą ,,Taisyklinga laikysena“.

UGDYMO PRIORITETAI
(Remiantis grupės aprašymu, numatoma, kuriems vaikų gebėjimams ugdyti(s) bus skiriama daugiausiai
dėmesio.)
1. Sudaryti palankias sąlygas vaikų adaptacijai palengvinti.
2. Vaikų kalbos vystymosi raidai.
3. Gyvenimiškų įgūdžių ugdymui.
4. Sveikatos stiprinimui.

PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA
(Kūrybiniai projektai, temos, šventės, pramogos, išvykos, ekskursijos, sąveika su šeima, mokykla ir
kitais socialiniais partneriais bei kita vaikų grupei aktuali veikla.)

”Pirmos dienos darželyje“.
„Mano mylimas žaisliukas grupėje“.
„Šuniukas“.
„Aš pažįstu medelį, krūmelį, gėlytę“.
Informacinė medžiaga tėvų lentoje: „Adaptacija“,
Sveikatingumo diena.
Tėvų susirinkimas tema: „Vaikų adaptacija darželyje“.

Vaikų stebėjimas bei ugdymosi pasiekimų vertinimas.
„Saulutė ir debesėliai“.
„Vaisiai ir daržovės‘‘.
Rudenėlio šventė.
„Lėlytė nori miegelio“.
„Mažoji bibliotekėlė“.
Sveikatingumo diena.
Lankstinukai tėvams tema: „Patarimai lopšelinuko tėvams“.

„Svečiuose katinėlis“.
„Kas lekia, skrenda, krenta...?“
„Kamuolys‘‘.
„Vienas ir daug“.
Individualūs pokalbiai su tėvais apie vaikų savijautą grupėje, vaikų tarpusavio santykius.
Sveikatingumo diena.

„Sniegas“.
„Meškiukas“.
„Drabužėliai žiemą‘‘.
„Jau Kalėdos atkeliauja“.
Kalėdinis rytmetis „ Kalėdų senelį, ateiki greičiau“.
Vaikų darbelių paroda „ Žaisliukai eglutei“.
Sveikatingumo diena.

„Kiškis piškis“.
„Greitos rogutės‘‘.
„Mano gyvūnėlis“.
Atsisveikinimas su eglute.
„Senis besmegenis“.
Sveikatingumo diena.

MĖNUO

RUGSĖJIS

SPALIS

LAPKRITIS

GRUODIS

SAUSIS

„Aš ir tu“.
„Laputė kūmutė“.
„Lietuvos gimtadienis‘‘.
Šventinis rytmetis „ Lietuvėlė – šalis mana“.
Individualūs pokalbiai su tėvais apie vaikų peršalimo ligas.
Sveikatingumo diena.

„Saulutė – motutė“.
„Tyrinėjimų, atradimų savaitė“.
„Aš auginu“.
„ Kaziuko mugė“.
Amatų šventė „Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“.
Vaikų darbelių parodėlė „Minkiau, kepiau bandutes...“.
Užgavėnės.
Sveikatingumo diena.

„Spalvoti balionėliai“.
„Gamta bunda“
„Pavasario žiedai“.
„Velykos“.
Vaikų darbelių parodėlė „Margutis‘‘.
Sveikatingumo diena.

„Aš ir mano šeima“.
„Mamytė mylima“.
„Gėlytė mamai“.
„Sodų žydėjimas‘‘.
Tėvų susirinkimas „2015-2016 metų ugdomosios programos sėkmės ir nesėkmės“.
Pasiekimų įvertinimas.
Sveikatingumo diena.

„Vaikystės šventė“.
„Mano tėtis“.
„Žaidimų dienelės“.
„Vabaliukai“.
Individualūs pokalbiai apie vaikų saugumą vasarą.
Sveikatingumo diena

„Vasaros spalvos“.
„Išbandyk ir pažinsi“.
„Kas rieda, mus džiugina“.

VASARIS

KOVAS

BALANDIS

GEGUŽĖ

BIRŽELIS

LIEPA

„Uostau, liečiu, girdžiu“.
„Mano namai“.
Išvyka į stadioną „Judrūs žaidimai‘‘.

Planą parengė auklėtoja
Ugdymo planą įgyvendinti padės:
- grupėje dirbančios auklėtojos;
- muzikos mokytoja;
- tėvai;
- socialiniai partneriai;
- darželio bendruomenė.
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