
                    

 

                       UKDOMOSIOS VEIKLOS 2015-2016 METŲ  

                                                     PLANAS 

                                     

                                             „Varliukų“ grupė (5-6 m.) 

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 trys vaikai: keturiolika mergaičių, devyni berniukai. Septyni vaikai iš daugiavaikių šeimų.  

Grupėje nėra vaikų, turinčių rimtų sveikatos sutrikimų. Visiems ugdytiniams 2016 m. sueis šeši metai.  2015m. rugsėjo 

mėnesį į grupę atvyko vienas naujas vaikas. Aštuoniems ugdytiniams reikalinga logopedo  pagalba. 

 Grupės vaikai aktyvūs, judrūs, smalsūs, bendraujantys. Vaikai mėgsta vartyti knygas, klausytis skaitomų tekstų, atrasti 

naujovių enciklopedijose. Todėl didesnį dėmesį planuojama skirti komunikavimo gebėjimų ugdymui. Keletui 

ugdytinių nustatyta dantų ėduonis, todėl didesnį dėmesį planuoja skirti dantų priežiūrai.  

  Grupėje įgyvendinama Mokyklos ugdymo programa „Mano pasaulis“ , sveikos gyvensenos įtvirtinimo programa 

„Sveiki dantukai,“ „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ bei 

„Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“ ir projektas „Seku, seku pasaką“. 

UGDYMO PRIORITETAI 
(Remiantis grupės aprašymu, numatoma, kuriems vaikų gebėjimams ugdyti(s) bus skiriama daugiausiai dėmesio.) 

1. Ugdyti komunikavimo įgūdžius, skatinant vaikus išklausyti, reikšti mintis, žadinti vaikų norą domėtis 

knygomis, raidėmis, parašytu žodžiu. 

2. Saugoti bei stiprinti ugdytinių sveikatą, mokant valyti dantis. 

PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA 
(Kūrybiniai projektai, temos, šventės, pramogos, išvykos, ekskursijos, sąveika su šeima, mokykla ir 

kitais socialiniais partneriais bei kita vaikų grupei aktuali veikla.) 

MĖNUO 

„Susitikom vėl daržely“. 

„Mano šeima, namai.“ 

„Saugaus eismo savaitė“. 

„Rudens spalvos.“ 

„Varpelio šventė“. 

 Grupės tėvų susirinkimas. 

 Sveikatingumo diena. 

 Pažintinė išvyka į miestą. 

 

Rugsėjis 

„Rudeninė darbų gausa“. 

„Rudens gėrybės“. 

„Kas girelėj ošia“. 

„Laikas, mano diena“. 

 Informacinė medžiaga tėvams: „Vaikų dantų priežiūra“. 

 Sveikatingumo diena. 

 Pažintinė ekskursija į Vievio malūną. 

 Rudenėlio šventė, rudens gėrybių paroda. 

 

Spalis 

„Vėlinės“. 

„Darbai seniau ir dabar“. 

„Duonelės kelias“. 

„Mokausi , draugauti, sutarti“. 

 Sveikatingumo diena. 

 

Lapkritis 



„Sveika žiemuže“. 

„Metų karuselė“. 

„Papuoškime eglutę“. 

 Pramoga  „Kalėdų belaukiant“. 

 Sveikatingumo diena. 

 Išvyka prie miesto eglutės. 

 

Gruodis 

„Žiemos pasaka“. 

„Gražaus elgesio abėcėlė.“ 

„Sveikatos savaitė“. 

„Žaislų ir žaidimų pasaulyje“. 

 Sveikatingumo diena. 

 

Sausis 

„Pasakų šalyje“. 

„Užgavėnės“. 

„Tyrinėjimų, atradimų savaitė“. 

„Graži mano Lietuvėlė“. 

 Sveikatingumo diena. 

 

 

Vasaris 

“Kalbos savaitė”. 

“Kaziuko mugė”. 

“Pavasario pranašai”. 

“Aš auginu”. 

 Informacinė medžiaga tėvams “Kaip supažindinti vaiką su knyga”. 

 Sveikatingumo diena. 

 Ekskursija į vaikų biblioteką. 

 Atvirų durų diena. 

 

Kovas 

“Velykų sulaukus”. 

“Mano knygelės”. 

“Saugosim medelį, globosim paukštelį”. 

“Mano miestas”. 

“Vandens gyvenojai”. 

 Sveikatingumo diena.  

 Akcija “Darom”. 

 Informacinė medžiaga tėvams  “Kaip užauginti savarankiškus vaikus”. 

 Pramogos  “Jurginės”, “Velykos”. 

 

Balandis 

“Motulės delnuos”. 

“Šeimos rate”. 

“Mano svajonė”. 

“Sustokit raidelės į  linksmą ratelį”. 

 Mamyčių šventė. 

 Darbelių paroda “Mūsų širdelės mamytėms”. 

 Sveikatingumo diena. 

 Pažintinė išvyka prie ežero. 

 Grupės tėvų susirinkimas. 

 

Gegužė 

“Mano tėvelis”. 

“Kad vasara būtų saugi”. 

“Sukam kelionių ratą”. 

“Žaidžiu, kuriu vaidinu”. 

 Išvyka “Plauk garlaiviu po Trakų ežerus”. 

 

Birželis 



“Vasaros pramogos ir žaidimai”. 

“Pievų ir miškų augalai”. 

“Ar pažįsti žolę, gėlę”. 

“Vaistiniai augalai“.  

 Išvyka į pievą. 

 

Liepa 

 “Žaidimų dienelės”. 

“Mes keliaujam po Trakus”. 

“Pastatysiu smėlio pilį”. 

“Būryje draugų mums smagu”. 

 

Rugpjūtis 

 

                                                                   

Planą parengė auklėtoja                                                               Daiva Lakštauskienė  

Ugdymo plano įgyvendinime dalyvaus: 

-auklėtoja Renė Butrimavičienė; 

-logopedė Ramunė Raudonienė; 

-muzikos mokytoja Ana Gurska; 

-tėvai; 

-socialinia partneriai ; 

-bendruomenė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


