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UGDOMOSIOS VEIKLOS 2015 - 2016 METŲ
PLANAS
,,Drugelių" 4 - 5 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 dvidešimt du vaikai: aštuonios mergaitės ir keturiolika berniukų. Trys vaikai iš
daugiavaikių šeimų, trys vaikai augantys dvikalbėse šeimose. Grupėje nėra vaikų, turinčių rimtų sveikatos
sutrikimų. Vienas berniukas alergiškas grikiams.
Stebint, kalbantis su vaikais paaiškėjo, kad po vasaros pasikeitė jų pomėgiai: mergaites domina
šokiai, muzika, jos noriai ,,skaito“, seka viena kitai pasakas, kuria istorijas. Berniukus labiau domina
techniniai dalykai, pavyzdžiui, kuri mašina greitesnė, kas vyksta statybų aikštelėje. Dauguma vaikų yra
žingeidūs, aktyvūs, bendraujantys, klausinėjantys, pasakojantys patirtus atostogų ir kitus įspūdžius.
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 socialinių gebėjimų tobulinimui, kai siekiama susitarimo dėl bendros veiklos, vienas kito
išklausymo, paskatinimo.
Ugdymo procesas vyksta vadovaujantis Trakų lopšelio - darželio ,,Ežerėlis“ ugdymo programa
,,Mano pasaulis“, integruojant sveikos gyvensenos įtvirtinimo programą ,,Judėjimas - sveikata“,
prevencinę ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichinių veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“, ,,Gyvenimo
įgūdžių ugdymas“, ,,Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo“ programas ir projektą - ,,Maži atradimai“.

UGDYMO PRIORITETAI
(Remiantis grupės aprašymu, numatoma, kuriems vaikų gebėjimams ugdyti(s) bus skiriama daugiausiai
dėmesio.)
1. Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus sudarant sąlygas vaikams bendrauti, pratintis susitarti,
plėtoti vaikų socialinę - kultūrinę patirtį bendraujant su dvikalbėse šeimose augančiais vaikais.
2. Ugdyti pažintinius gebėjimus skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti
stebint pasirinktus daiktus ar reiškinius.
3. Plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus reikšti mintis, išsakyti nuomonę, klausytis
įvairių tekstų, atpasakoti, kurti.
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PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA

MĖNUO

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

„Mano grupė“
„Mano šeima, namai“
„Kas vyksta rudenį?“
Vaikų stebėjimas bei ugdymosi pasiekimų vertinimas
Tėvų susirinkimas (metinio veiklos plano pristatymas)
Sveikatingumo diena
„Gamtos reiškiniai“
„Rudens gėrybės“
„Rudens šventė“
Vaikų darbelių parodėlė „Vaisiai ir daržovės“
Ekskursija prie ežero
Sveikatingumo diena
„Išdykėlis vėjas“
„Mano knygelės“
„Metų laikai“
Individualūs pokalbiai su tėvais apie saugų vaikų elgesį gatvėje
Sveikatingumo diena
„Pažaiskim su sniego gniūžtėmis“
„Drabužėliai žiemą“
„Laukiame Kalėdų“
Kalėdinis rytmetis „Kalėdų seneli, ateiki greičiau“
Vaikų darbelių paroda „Papuoškime eglutę“
Sveikatingumo diena
„Kas yra draugystė? “
„Eksperimentas su sniegu“
„Senio Besmegenio šalyje“
Atsisveikinimas su eglute
Informacinė medžiaga tėvų lentoje „Vaikų grūdinimas“
Sveikatingumo diena
„Paukšteliams šalta“
„Mažieji atradimai“
„Mano Lietuva“
Užgavėnės
Šventė „Lietuvos gimtadienis“
Individualūs pokalbiai su tėvais
Supažindinti tėvelius su rytine mankšta - viena pirmųjų vaiko dienotvarkės elementų
darželyje
Sveikatingumo diena
„Laukiniai žvėreliai“
„Paukščiai sugrįžta“
„Pirmieji pavasario žiedai“
„Mano tėvynė“
Kaziuko mugė
Vaikų parodėlė „Nulipdysiu puodynę“
Informacinė medžiaga tėvų lentoje „Jei nori būti sveikas“
Sveikatingumo diena
„Snieguolės“
„Mano margučiai“
Vėlykų šventė
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RUGSĖJIS

SPALIS

LAPKRITIS

GRUODIS

SAUSIS

VASARIS

KOVAS

BALANDIS

Vaikų darbelių parodėlė „Margutis“
Sveikatingumo diena
„Valandėlė su knygele“
„Sveikinimas mamai“
„Sodų žydėjimas“
Tėvų susirinkimas „Vaikų pasiekimų, rezultatų bei 2015 - 2016 m.m. ugdymo plano
aptarimas“
Pasiekimų įvertinimas
Sveikatingumo diena
„Mano vaivorykštė“
„Smėlio pilys“
„Jau atėjo vasarėlė“
Šventė „Vaikų gynimo diena“
Sveikatingumo diena
„Spalvota vasarėlė“
„Atradimai“
„Lenktynės su paspirtukais“
Sveikatingumo diena
„Uostau, liečiu, girdžiu“
„Vabzdžių pasaulis“
„Piešiu pievą“
Sveikatingumo diena
Planą parengė auklėtoja

GEGUŽĖ

BIRŽELIS

LIEPA

RUGPJŪTIS

Rasa Bazilevičienė

Ugdymo plano įgyvendinime dalyvaus:
- muzikos mokytoja Ana Gurska;
- tėvai;
- socialiniai partneriai;
- bendruomenė.
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