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BENDRIEJI DUOMENYS
Mišrią grupę lanko aštuoniolika ugdytinių. Aštuoni ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą,
dešimt – pagal ikimokyklinio ugdymo programą.Šeši vaikai auga daugiavaikėse šeimose.
Ugdymo turinys visai grupei parenkamas orientuojantis į bendrus grupę lankančių vaikų poreikius,
asmenybės ypatumus bei kompetencijas ir pritaikomas pagal individualius gebėjimus. Pagrindinė ugdymo
organizavimo forma yra įvairi vaikų veikla: ţaidimai, pokalbiai, eksperimentai, išvykos, šventės, šeimos
narių įtraukimas į veiklas. Tai ir vieno vaiko veikla, ir maţos grupės vaikų veikla, ir visos grupės
organizuota veikla. Ţaidimas – pagrindinė ir ypatinga vaikų veikla, gyvenimo, elgesio ir egzistencijos
forma. Veiksmingas ugdymasis yra orientuotas į svarbiausią pasiekimą – vaiko asmenybės brandinimą, taip
pat į sėkmingą jo ugdymosi paţangą ir gerus pasiekimus visose 18 pasiekimų sričių.
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GEBĖJIMAI
IR INDIVIDUALIOS SAVYBĖS

Aida– noriai dalyvauja įvairioje veikloje, susitelkia, išlaiko dėmesį, inicijuoja veiklą. Armandas – judrus,
sunkiau paklūsta taisyklėms. Melita – geranoriška, bendraujanti, bet sunkiau išlavėję jos kalbiniai
įgūdţiai.Tėja – neišlavėjusi sakytinė kalba,sunkiai atsiskiria nuo mamos, bet į ţaidimus įsijungia noriai.
Osmanas – negeba išsakyti savo norų ir nuomonės, dėl sulėtėjusios kalbos raidos sunkiau sekasi bendrauti.
Sofija – geba išreikšti savo jausmus ir nuotaiką, noriai dalyvauja ugdomojoje veikloje. Viltė – rami,
sunkiau bendrauja su bendraamţiais. Tautvilė – rami, puikiai kontroliuoja savo jausmus ir elgesį,sunkiau
išlavėję kalbiniai įgūdţiai. Patricija - laisvai bendraujanti tiek su suaugusiais, tiek su draugais, reikli.
PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GEBĖJIMAI
IR INDIVIDUALIOS SAVYBĖS
Aidas – mėgsta aktyvią veiklą, savarankiškas. Adrijana – judri, aktyvi, sunkiai sukaupia dėmesį . Gustė –
noriai įsijungia į visas veiklas, bendrauja su draugais, tačiau sunkiau geba laikytis taisyklių. Barbora –
geranoriška, aktyvi, padeda maţesniems. Donatas – lėtas, sunkiau išlavėjusi fizinė ir kalbinė raida.
Kristupas – draugiškas, judrus, savarankiškas, geba susikaupti, noriai dalyvauja mokomojoje veikloje.
Majus – drąsus, savarankiškas, sunkiau suvokia bendravimo kolektyve taisykles, mėgsta erzinti draugus.

TĖVŲ LŪKESČIAI
Tėvai tikisi abipusio bendradarbiavimo, vaikų uţimtumo. Nori, kad vaikai turėtų galimybę realizuoti save,
bendrauti saugioje socialinėje aplinkoje, tinkamai pasiruoštų tolimesnei mokyklinei veiklai.

METINIS IKIMOKYKLINĖS-PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

MĖNUO

TEMA

TIKSLAI

Rugsėjis

,,Mano pasaulis“

Daugiau dėmesio skirti naujų ugdytinių
adaptacijai, savireguliacijai ir savikontrolei.
Ugdyti kasdieninius įgūdţius, mokyti spręsti
problemas, kurti taisykles ir mokyti jų laikytis.

Spalis

„Rudenėlio takeliu“

Ugdyti domėjimąsi aplinka, gamta, ţmonėmis.
Skatinti
ir
palaikyti
vaiko
smalsumą,
kūrybiškumą.

Lapkritis

,,Laikas ir erdvė“

Ugdyti laiko ir erdvės suvokimą. Skatinti tyrinėti,
klausinėti ,mokyti mokytis.

Gruodis

,,Kalėdas pasitinkant“

Skatinti saviraišką, kūrybiškumą. Meninės
veiklos pagalba ugdyti visas kompetencijas.
Pratinti pasirodyti viešai, ugdyti estetinį
suvokimą, gebėjimą įvertinti savo ir draugų
darbus.

Sausis

„Metų ratas“

Padėti suvokti kalendorinę metų laikų kaitą.
Mokyti ieškoti informacijos knygose, dalintis
patirtimi. Skatinti ir palaikyti judėjimo poreikį.

Vasaris

„Mano gimtinė Lietuva“

Skatinti domėtis savo gimtine, supaţindinti su
Lietuvos atributika, liaudies ţaidimais, dainomis,
tradicijomis. Turtinti ţodyną.

Kovas

„Aš ir gamta“

Ugdyti gebėjimą tyrinėti gamtos reiškinius.
Padėti vaikui suvokti, kad jis – gamtos dalelė.
Skatinti pastebėti pasikeitimus gamtoje.Ugdyti
judrumą, lankstumą, ištvermę.

Balandis

„Uţ švarią ţemę“

Skatinti eksperimentuoti, klausinėti, lavinti
dėmesį,
ugdyti
ţingeidumą.
Įgyvendinti
prevencinės programos uţdavinius.

Geguţė

„Ţinių šalyje“

Tobulinti santykius su bendraamţiais, su
suaugusiais; gerinti rašytinę ir sakytinę kalbą.
Siekti kokybiško ugdymo pereinamumo.

Birţelis

„Vasaros linksmybės“

Sudaryti galimybę pramogoms lauke, aktyviai
fizinei veiklai. Skatinti rinkti ir paţinti augalus
(gėles), pastebėti pasikeitimus gamtoje.

NUMATOMOS TEMOS

RUDUO

Data

Tema

09.01-04

„ Mano šeima“

09.07-11

„ Gyvenkime saugiai“

09.14-18

„ Draugų būryje“

09.21-25

„Jausmų pasaulyje“

09.28-10.02

„Ţaislai ir ţaidimai“

10.05-09

„Rudenėlio darbeliai“

10.12-16

„ Kur gyvena vitaminai?“

10.19-23

„ Arbatţolės“

10.26-30

Laisva tema ( pagal tėvų ar vaikų pageidavimus ir poreikius)

11.02-06

„ Para“

11.09-13

„Skaičių šalyje“

11.16-20

„ Orientuojamės erdvėje“

11.23-27

Laisva tema ( pagal tėvų ar vaikų pageidavimus ir poreikius)

ŢIEMA

Data

Tema

11.30-12.04

„Kalėdas pasitinkant“

12.07-11

„Kūrybinės dirbtuvės“

12.14-18

„Kai įsiţiebia eglutės“

12.21-25

Ţaidimų ir pramogų savaitė

12.28-31

Laisva tema

01.04-08

„Metų karoliai“

01.11-15

„ Virš stogo“( dangus ir jo šviesuliai)

01.18-22

„ Ţiemos sportas ir linksmybės“

01.25-29

Laisva tema

02.01-05

„Ką ţinau apie Lietuvą?“( ţymūs ţmonės , vietovės, pilys)

02.08-12

„Lietuvos miestai“

02.15-19

„ Šventės ir tradicijos“

02.22-26

Laisva tema

PAVASARIS

Data

Tema

03.01-05

„Paukščių sugrįţtuvės“

03.08-12

„Gamta-mūsų namai“

03.15-19

„Miško karalystėje“

03.22-26

„Ţemė, ugnis, oras, vanduo“

03.29-04.02

Laisva tema

04.05-09

„Velykiniai margučiai“

04.12-16

„Nešiukšlinkime, bet kurkime!“

04.19-23

„Augu sveikas“

04.26-30

Laisva tema

05.03-07

„ Tau, mama“

05.10-14

„Augu ir keičiuosi“

05.17-21

„Raidţių ir skaičių draugystė“

05.24-28

Laisva tema

VASARA

Data

Tema

05.31-06.04

„Sveika, vasara!“

06.14-18

„Smėlio pilys“

06.21-25

Ţaidimų dienelės

06.28-30

Laisva tema

ORIENTACINĖS METŲ ŠVENTĖS IR PRAMOGOS

„Derlių rudenį skaičiuojam“

spalio mėn.

„Kuriame pasaką“

gruodţio mėn.

„Myliu tave, Lietuva!“

vasario mėn.

„Velykų sulaukus“

balandţio mėn.

„Mamos rankos“

geguţės mėn.

„Likite sveiki, ţaislai!”

birţelio mėn.

PARAMA VAIKUI IR ŠEIMAI

1. Individualus darbas su vaikais pagal kiekvieno gebėjimus ir poreikius.
2. Individualūs ir bendri susitikimai su tėvais. Informacijos ir konsultacijų teikimas tėvams.

Pedagogės : A. Dovidaitienė, E. Marcinkevičiūtė

IPUG PREVENCINĖ PROGRAMA

TEMA
„Aš – šeima - mokykla“

Rugsėjo 1savaitė

Ugdyti gebėjimą bendrauti
kolektyve. Supaţindinti su
nauja socialine aplinka.

Rugsėjo 3 savaitė

Mokyti saugaus ir atsakingo
elgesio. Ugdyti gebėjimą
ieškoti paramos ir pagalbos.

(gyv.įgūdţių prevencija)
„Kad būčiau saugus“
(smurto prevencija)
„Kad
šventės
dţiaugsmingos“

UŢDAVINIAI

DATA

būtų Gruodţio 3 savaitė

(psichotr.medţ.prevencija)

Formuoti sveikos gyvensenos
įgūdţius.
Pasikviesti
bendrosios
praktikos
slaugytoją.

„Dešimt NE“

Balandţio 1 savaitė

Skatinti suvokti rizikingą
elgesį. Mokyti atsakingai ir
saugiai elgtis.

„Ţaidţiu ir mokausi“

Geguţės 2 savaitė

Ugdyti
savikontrolės
įgūdţius, gebėjimą bendrauti,
atsakyti uţ savo poelgius.

(psichotr.medţ.prevencija)

LYTIŠKUMO PROGRAMA

TEMA

DATA

UŢDAVINIAI

„Aš – šeima - mokykla“

Rugsėjo 01-04

Išsiaiškinti šeimos
tradicijas. Ugdyti pagarbą,
pagalbą ir rūpinimąsi vienas
kitu.

„Dešimt NE“

Balandţio mėn.

Ugdyti atsakomybę ir
asmeninį saugumą elgesyje
su nepaţįstamais ţmonėmis.

________________________

