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Vaikq grupds apra5ymas (Apra5omi ugdomajai veiklai svarbiis duomenys apie vaikus ir jq Seimas -
kokie vaikq gebdjimai susiformavg gerai, kokie susiformavg prasdiau, kiek yra vaikq turiniiq
sveikatos problemq, specialiqjq ugdymosi poreikiq, gabiq vaikq, kokie tdvq (glob6jq) lfrkesiiai, kokios
pagalbos jie tikisi.):
GRUPES KONTEKSTAS:
Mi5rioje prie5mokyklineje "PeledZiukq" grupeje 17 vaikq. I5 jq 7 mergaites ir l0 berniukq. 12 vaikai bus
ugdomi pagal prie5mokyklinio ir 5 vaikai pagal ikimokyklinio ugdymo programas. [ "PeledZiukq" gr. atvyko
6 vaikai i5 kitos ugdymo istaigos, 2 vaikas i5 kitos grupes ir 1 i5 namq. 3 vaikai i5 daugiavaikes Seimos. 2
vaikai su spec. poreikiais.
Remiantis 2022 m programa bus siekiama vaikq geroves ir tenkinami vaiko individualfis, saviti poreikiai bei
galimybes.
UGDYMO PROCESAS:
Taikomos programos:
- Prie5mokyklinio ugdymo bendroji programa, taikantvisuming metodik4, integruojant STEAM metodus.
- Ypatingas demesys bus skiriamas aktyviai vaikq veiklai ir sveikai gyvensenai. |staiga parenge 5 metq
sveikatingumo programg ir tapo sveikatq stiprinant mokykla.
- Numat5rt4 kiekvien4 savaites dien4 bus taikoma programa ,,Zipio draugai", kuri mokys vaikus, kaip iveikti
kasdienius emocinius sunkumus: atsttmim4, vienatvg, patydias ar priekabiavimq, sunkius pokydius. Pades
suvokti ir skatins kalbeti apie savo jausmus, ieskoti bfldq su tais jausmais susitvarkyti.
Ugdymo turinys:
- Pagrindinis ugdymo(si) metodas - Zaidimas, taigi demesys bus skiriamas i vaikq LaidybinE, potyriming
veikl4, atradimq dZiaugsmo ir nahralaus smalsumo puoselejim4.
- Vaikai grupeje bus ugdomi atsiZvelgiant ! jq ugdymo(si) poreikius, siekiant padeti vaikui pasiruo5ti
mokyklai.
- Skatinsime tevus kuo aktyviau prisideti prie vaikq paZangos. Kartu mes kryptingai ugdysime vaikq
gebejimus bei socialinius igtidZius.

TEW rurESCrar:
- I5vykos, edukacijos.
- ugdymas, socialiniai igiidZiai.
- Konfliktq sprendimas.

VAIKU PASIOLYTOS TEMOS :

- "Kosmosastt
- "Planetostt
- "Motoktosas'
- "Zmogaus k[nas"
- "Mokslininkai"

Ugdymo prioritetai (Remiantis grupds apra3ymu, numatoma, kuriems vaikq gebdjimams ugdyti(s) bus
skiriama daugiausiai ddmesio.):
1. Orientuoti vaikg veikl4 i tiksliuosius mokslus (gamtos mokslq, technologijq, inZinerijos ir matematikos -
(STEAM) srities veiklas.
2. Stiprinti vaiko emocini intelekt4 - padeti harmoningai bendrauti su kitais,
ugdyti sakyting vaiko kalb4, gebejim4 pasakoti, kurti, atpasakoti, suprasti
(socialine, kalbos, kultfirine, sveikatos).
3. Skatinti vaikq ktrybi5kumq kuriant, fantantojant, improvizuojant ir ie5kant
vaidinant, Sokant, grojant ir t.t.).
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Planuojama ugdomoji veikla Rugsdjo mdn. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys. klausimai,
Svent6s bei pramogos.):
- AS naujoje grupeje. Kas mano na,uji draugai?
- Ar girdi, k4 sako kitas?
- Kodel kiekvienas yra svarbus?:'
- K4 galima rasti miSk"..?.,...-.".'':t"

Planuojama ugdomoji veikla Spalio mdn. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys l<lausimai,
Sventds bei pramogos.):
- K4 mums dovanoja rudenelis?
- Kaip gatveje blti saugiam?
- Kur kreiptis i5tikus nelaimei?
PREVENCINIS Projektas ,,A5 saugus, kai Zinau"

Planuojarna ugdomoii veikla Lapkridio rnen. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys klausimai,
Sventds bei pramogos.):
- K4 veikia inZinierius?
- Kaip pastatyti pili?
- Kas yra LvaigZdes, planetos?
- Ar mane suprastq robotas?

Planuojama ugdomoji veikla GruodZio mdn. ( Temos - vaikq atraclimus provokuojantys klausimai,
Sventds bei pramogos.):
- Kaip papuo5ti eglutg?
- Kaip pradZiuginti kitq?
- Kaip surengti karnavalq?
- Kaip judesiu pasekti pasak4?

Planuojama ugdomoii veikla Sausio mdn. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys klausimai,
Svent6s bei pramogos.):
- Ar skaidiai iSdykauja?
- Kaip susidraugauti su Liema?
- Ko mus moko olimpines Zaidynes?
- Kaip sukurti savo kosmos4?

Planuojama ugdomoii veikla Vasario m6n. ( Temos - vaikq atradimus provokuoiantys klausimai,
Svent6s bei pramogos.):
- Kaip dirbti atsakingai?
- Kaip "virti LodLiq Siupining"?
- Kuo ypatingE mlsq gyvenamoji vietove?
- K4 "Pasakoja" seni daiktai?

Planuojama ugdomoji veikla Kovo mdn. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys klausimai, Svent6s
bei pramogos.):
- Kaip sukurti televizijos laidq?
- Kur gyvena knygos?
- K4 galiu uZauginti pats?
- Kas yra kabantis darLas?

Planuojama ugdomoii veikla BalandZio mdn. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys klausimai,
Sventds bei pramogos.):
- Kq kalba mano ktnas"
- Kada Zemd Sypsosi?" Akcija ,,Darom2022m.m."
- Kodel vanduo toks galingas?

Planuojama ugdomoji veikla Geguies m6n. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys klausimai,
Sventds bei pramogos.):
- Kaip ra5yti be ra5iklio?
- KE turetq Zinoti Zigeivis?
- I5 kur atsiranda medus?
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,Planuojama ugdomoii veihla BirZclio men. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys klausimai,
Sventes bei pramogos.):
Stovyklele,,2022m.m.- saulut6".
- Kur sliapiasi mano Se5elis?

- Kas ir kur slepiasi?
- Kas ten ty5ka, kas ten te5ka?
- Kuo nuostabios geles ir Zoleles?

Planuojama ugdomoji veikla Liepos men. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys klausimai,
Sventds bei pramogos.):
- Kodel basiems vaik5dioti sveika?
- Kaip "Nesipykti" su aplinka?
- Kam reikalingi tiltai?

Planuojama ugdomoji veikla llugp.iiidio rndn. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys klausimai,
Sventds bei pramogos.):
- K4 galima rasti pievoje?
- Kodel sugriuvo par5elio namelis?

Ugdymo turinio modeliavimo projektai/ahcijos/parodos (Veikla orientuota ! grupds prioritetus,
bendradrbiavimas su socialiniais partneriais bei kita vaikq grupei aktuali veikla.):
GRUPES PROJEKTAI:
1. Projektas "Kur dirba tetis ir mama" - dometis visuomeniniu gyvenimu, profesine Zmoniq veikla - nuo
sausio menesio iki geguZes,
2. Projektas "AS keliauju su Seima" - dometis Zymiais gamtos ir kultfrros- per visus mokslo metus. objektais.
1. Prevencinis projektas "AS saugus, kai Zinav...", kuris skirtas pletoti vaikq saugojimo, paZinimo
kompetencij4 - spalio men.
3. Respublikinis projektas,,Ziemos olimpiada 2023", kuris skirtas skatinti vaikq sveik4 gyvensenq - sausio
mdn.
4. Projektas ,,Lankstau, kuriu, fantazuoju", kuris skirtas pletoti vaikq komunikavimo kompetencij4 - vasario
men.
5. Bendradarbiavimo projektas su Seima,,Mandalos" - sausio men.
6. Projektas ,,Bobute ir diedukas", kuris skirtas puoseleti tauti5kum4.

Vaikq edukacinds ekskursijos/i5vykos (Papildomos edukacin6s programos.):
- Prie5gaisrine gelbejimo stotis. (spalio 11 d. 10.30 va.)
- Dailes galerija. (balandis)
- Funikulierius, Kauno Kristaus prisikelimo baZnydios apZvalgos aik5tele (balandis).
- A. Zlkevidiaus saugaus eismo mokykla. (kovas.).
- T. Ivanausko zoologijos muziejus. (vasaris).
- Vytauto DidZiojo karo muziejus. (kovas).
- Vaikq literat[ros muziejus. (sausis).
- Lietuvos sporto muziejus. (balandis)
- Duonos kelias iki stalo. (Prienai -gruodZio 7 d. 10.30 val. )
- Vaikq literat0ros biblioteka. (lapkridio 8 d. 10.15 val)
- Leliq teatras. (spalio 18d.)
- Kauno V. Kudirkos vie5oji biblioteka. (spalio 14 d.)

Bendradarbiavirnas su Seima (Ugdytiniq t6vq inlbrmavimas, konsultavimas, trendros veiklos bei kita
vaikq grupei aktuali veikla.):
. Tevq susirinkimai (2022 m. rudeni (rugsejo 14 d. 17.00 val.) ir 2023 m. (pavasari).
. Klausimynas tevams (anketa).
. Zinutes tevams (jvairiomis formomis: sms, viber, el. pa5tas ir pan.).
. Facebook "PeledZiukq" gr. grupes veiklos pristatymas (vaikq veiklq nuotraukos) ir kita tevams aktuali
informacija.

Ugdornosios veiklos apm4stymai, pokyiitl ivertinirnas (Kaip sekEsi realizuoti ugdymo prioritetus,
tikslus ir uZdavinius. AtskleidZiama, kaip sekdsi, atsiZvelgiant i grupds vaikq gebejimus, poreikius,
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galimybes, realizuoti istaigos programoje numatytus ugdymo tikslus ir uidavinius: kas, kaip pavyko,/
kokie iSkilo sunkumai, kod6l tai ivyko, k4 ir kaip reik6tq keisti.):
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