
Vaikq grupiq veiklos planai

Grup6: VOVERIUKAI
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Metq vaikq grupe (vaikq amZius):
Prie5mokyklines grupes vaikq amZius 6-7 metai.
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Vaikq grupes apra5ymas (Apra5omi ugdomajai veiklai svarbus duomenys apie vaikus ir jq Seimas -
kokie vaikq geb6jimai susiformavg gerai, kokie susiformavg prasliauo kiek yra vaikq turindiq
sveikatos problemq, specialiqjq ugdymosi poreikiq, gabiq vaikq, kokie t0vq (glob€jq) IUkesdiai, kokios
pagalbos jie tikisi.):
GRUPES KONTEKSTAS:
Siais mokslo metais ,,VOVERIUKU" grupg lanko 19 vaikq (11 mergaidiq ir 8 berniukai), 8 vaikams
reikalinga trogopedo pagalba. 18 vaikq atvykg i5 ,,BoruZeliq" grupes, todel reikia susipaZinti, adaptuotis
naujoje aplinkoje. Viena mergaite atvykusi i5 kito darLeho. Siai grupei labai patinka statyti statinius i5
kaladeliq, konstruoti traukiniq kelius, Zaisti ma5inelemis, delioti deliones, pie5ti, karpyti, Sokti - jie smals[s ir
Zingeid[s.
UGDYMO PROCESAS:
Taikomos programos
x Atnaujinta 2022 m. Prie5mokyklinio ugdymo bendroji programa. Taikant program? atsiZvelgsime i
paZangiausias mokslo ir visuomenes raidos tendencijas, bendradarbiausime su Seima, uZtikrinsime deram?
vaiko socializacijos lygi, lygias ugdymo galimybes, gebejimq pletojim4. Prie5mokyklineje programoje
ugdomos Sios kompetencijos komunikavimo, kult[rine, kflrybiSkumo, paLinimo, pilieti5kumo, skaitmenine ir
socialine, emocine ir sveikos gyvensenos. Visos kompetencijos programoje ugdomos integraliai ir visose
veiklose, kuriose vaikas dalyvauja, siekiant uztikrinti visq kompetencijq ugdymo pusiausvyr4 ir dermg. Jq
ugdymo rezultatai nurodyi dalykq pasiekimq raidos apra5ymuose. Programoje i5skirtos 6 ugdymosi sritys:
gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, visuomeninis
ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Visos ugdymosi sritys yra lygiavertes ir ugdomos integraliai su
kompetencijomis.
* Ypatingas demesys bus skiriamas aktyviai vaikq veiklai ir sveikai gyvensenai. fstaiga parenge 5 metq
sveikatingumo programq ir tapo sveikat4 stiprinant mokykla.
* Numatyt4 kiekvien4 savaites dien4 bus taikoma Tarptautine programa ,Zipio draugai". Ypating4 demesi
skirsime vaikq emocinei biisenai, ir tai pades vabalelis ,,Zipis" . Programos tikslas - padeti 5-7 metq vaikams

igyti socialiniq bei emociniq sunkumq fveikimo gebejimq, siekiant geresnds vaikq emocin6s savijautos.
Programa ,,Zipio draugai" moko vaikus, kaip iveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstfimim4, vienatvg,
patydias ar priekabiavimq, sunkius pokydius. Padeda suvokti ir skatina kalbeti apie savo jausmus, ie5koti
b[dq su tais jausrnais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugq, kreiptis paramos ir j4 priimti bei
padeti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti b[ti patydiq aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.
Ugdymo turinys
* ,,VOVERIUKV" gr. i5skirtinumas - edukacines i5vykos. Todel pletojant prie5mokyklinio amZiaus vaikq 6-
ias ugdymo(si) (paZinimo, kalbos ir komunikavimo, menine, fizind bei emocine/socialine) kryptis, bus
pasitelkiamos socialiniq partneriq edukacines programos bei erdves. Vaikq ugdymo(si) procesas vyks
atsiZvelgiant i vaikq gebejimus, pomegius bei taikant ugdymo individualizaytmo ir diferencijavimo metodus.
* Ypating4 demesi skirsime STEAM veikloms. Tikslas: skatinti ugdytiniq susidomejim4 gamtos mokslais,
technologijomis, informacinemis technologijomis, inLinerlja" menais/dizainu, matematika ir ugdyti vaikq
kflrybiSkumo, iniciatyvumo, verslumo kompetencijas, kritinibei loginim4stym4.
* Svarbiausia veikla - Zaidimas, i5lieka ypatingai didele laisvo (padiq vaikq inicijuoto, vaidmeninio) Zaidimo
reiklme. Sugeba i5vystyti sudetingus L,aidimo scenarijus, L,aidime bendradarbiauti su bendraamLiais,
siekdami bendro tikslo. Laisvo Zaidimo metu vysto socialines kompetencijas, empatij4, savireguliacijos
gebejimus, planavimo gebejimus ir kt.* Planuojant ugdymo turini remsimes pateiktomis nacionalines Svietimo agentrlros rekomendacijomis
,,Patirdiq erdveso' - tai fdomiq, prasmingq, tikslingq, Siuolaiki5kq, i 5-6 m. vaikq iniciatyvas orientuotq
projektiniq veiklq grupeje ir kitose erdvese pasi[lymai, padesiantys vaikams augti ir brgsti kaip asmenybems,
i5siugdyti kompetencijas, numatytas prie5mokyklinio ugdymo programoje, ir taip pasirengti mokytis
mokykloje
TEVU LUKESCIAI:

ffi

https://musudarzelis.com/planavimo_formos_pildymas?R_form_id=1 &R_group_id=5&view=1238#planning-view 1t4



2022-10-13 12:46 Kauno lopSelis-darZelis,,Spragtukas"

'kad, vaikas Sioje grupeje jaustqsi saugus, pasitikintis savo jegomis, savaranki5kas, mokantis myleti, jausti ir
gerbti Salia esanti draug4. Gebetq tinkamai elgtis ivairiose situacijose. Kad, atskirtq geri nuo blogio. Elgtqsi
kryptingai ir nebijotq imtis iniciatyvos k? uZsibreZe.
.kad vaikai b[q psichologiSkai, emoci5kai paruoSti eiti imokykl4.
VAIKV PASIULYTOS TEMOS: ,,Ugnikalnio i5siverlimas",,,Dangaus planetos", ,,Apie voveres, Suniukus",
,,Drugeliq pasaulis", ,,Apie vaflfas",,,Pasaulio poZemiai",,, Kur gyvena sraiges, vorai ir Liogai?",,,Mano
svajoniq traukinys",,,Pasaulio stebuklai".

Ugdymo prioritetai (Remiantis grupds apra5ymu, numatoma, kuriems vaikq gebdjimams ugdyti(s) bus
skiriama daugiausiai d6mesio.):
1. Kalba ir komunikavimas: Sudaryti palankias sqlygas vaikq kalbiniams ir literaturiniams bei
komunikaciniams gebejimams ugdytis. Naudoti verbalines ir neverbalines komunikavimo priemones
(Lodlius, garsus, vaizdus, skaitmenines priemones ir kt.), taip padedant vaikams suprasti, surasti, prituikyti it
perteikti kitiems informacij4. Organizuoti veiklas kuriq metu vaikai pletotq savo Zodynq, kurtq trumpE
nuoseklq pasakojim4 bei i5klausytq kifi+ pasakojimus, skirtq realius ir i5galvotus ivykius, analizuotq
informacijos tikrumq. Skatinti vaikq bendravim4, dalinimqsi patirtimi, ispiidZiais, i5gyvenimais. Organizuoti
i5vykas- ekskursijas, kuriq metu vaikai dalintqsi nuomong apie lankytus renginius (pvz., edukacijas,
spektaklius, parodas, ekspozicijas, eisenas, Zygius ir t.t ), bendraamZiq raiSk4 ar kitomis aktualiomis
temomis.
2. Visuomeninis ugdymas: Sudaryti palankias sElygas, per kasdienes buvimo tarp Zmoniq, bendravimo ir
bendradarbiavimo patirtis LaidZiant ir tyrinejant paLinti socialinius darinius: 5eim4, bendraamZiq grupg,
ugdymo istaigos bendruomeng, lietuviq tautq,valstybg. Skatinti vaikus bendradarbiauti, dalyvaujant ivairiose
veiklose tausoti, tvarkyti ir laikantis susitarimq naudoti savo, kitq Zmoniq ir bendrus daiktus.
3. Matematinis ugdymas: Organizuoti veiklas taikant inovatyvias, netradicines ugdymo priemones per
STEAM veiklas. Sudaryti palankias s4lygas vaikui ivairiose kasdienese situacijose grupuoti, klasifikuoti
ivairius objektus ir skatinti tai daryti savaranki5kai, konsultuojantis, pagal. pavyzdi, poroje ar grupeleje.
Formuoti ir padeti vaikams suprasti, vartoti, ivaldyti matemating ka1b4, s4vokas, lixa\g4 ir lavinti loginiam
m4stymui bfldingas savybes.

Planuojama ugdomoji veikla Rugsdjo mdn. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys klausimai,
Sventes bei pramogos.):
xAS naujoje grupeje.
*Kas mums padeda nusiraminti? (I knyga 7psl.)
*Kaip gatveje ir kelyje bfrti saugiam?(Il knyga 7,8 ps1.)
Prevencinis projektas.

Planuojama ugdomoji veikla Spalio mdn. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys klausimai,
Svent6s bei pramogos.):
*Kur gyvena si[lai?(Il knyga 50 psl.)
*Kokiq stebuklq yra miSke? (I knyga 43ps1.)
*K4,,pasakoja " seni daiktai? (I knyga 24psl.)

Planuojama ugdomoji veikla Lapkriiio mdn. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys klausimai,
Sventds bei pramogos.):
*Kaip padekoti uZ gerus darbus? (II knyga 22psl.)
*Kaip sukurti Lvaig1ddt1dangq? (I knyga 51psl.)
*Kur slepiasi spalvos? (II knyga 52 psl.)

Planuojama ugdomo,ii veikla GruodZio men. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys klausimai,
Sventds bei pramogos.):
*Kokie i,odZiai yra,,stebuklingi"? (II knyga 22,23ps1.)
*Kaip papuo5ti eglutg? (I knyga 50 psl.)
xKaip surengti kamavalq? (II knyga 53ps1.)

Planuojama ugdomoii veikla Sausio mdn. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys klausimai,
Sventds bei pramogos.):
*Ko mus moko olimpines Zaidynes?(I knyga 9 psl.)
x[ k4 gali pavirsti vanduo? (I knyga 42 psl.)
*kam reikalingi tiltai? (II knyga 41ps1.)
*K4 papasakotq Lietuvos karZygys? (II knyga 27 psl.)
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.plaluojama ugdomoji veikla Vasario men. ( Temos - vaikq atradimus provokuoiantys klausimai,

Sventds bei pramogos.):
*Kaip kalba Zmones? (II knyga 29 psl.)
*Kaip pastatyti pili? [ k tyga 45 psl.)
*Kur slepiasi raides? (II knyga 34,35 psl.)

planuojama ugdomoji veikla Kovo mdn. ( Temos - vaiktp atradimus provokuojantys klausimai, Sventds

bei pramogos.):
*I5 kur atsiranda medus? (II knyga 38 psl.)
*Kaip pasigaminti instrument4? fl knyga 57 psl.)
*Kas yra,,kabantis darLas"? (I knyga 39 psl.)
*Kaip dirbti atsakingai? (II knyga 23 psl.)

Planuojama ugdomoji veikla BalanclZio m6n. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys klausimai,
Svent6s bei pramogos.):
*Kaip nesipykti su aplinka? (I knyga 47 psl.)
*K4 galiu nuveikti savo kieme, sode? (II knyga 21 psl.)
*Kuo ypatinga m[srl gyvenamoji vieta? (II knyga 24 psl.)

Planuojama ugclomoji veikla GeguZes m6n. ( Temos - vaikq atraclimus provokuojantys klausimai,

Sventds bei pramogos.):
*Kuo puiki kiekviena musq diena? (I knyga 28 psl.)
*Kodel smagiau kq nors nuveikti drauge? (I knyga 18 psl.)
*K4 Siemet patyreme? (II knyga 46 psl.)

Planuojama ugdomoji veikla BirZelio mdn. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys klausimai,

Sventds bei pramogos.):
*Kodel basiems vaik5dioti sveika? (II knyga 11 psl')
*Kuo nuostabios geles ir Zoleles? (II knyga 45 psl.)
*Kaip atrasti pamir5tus Zaidimus? (II knyga 10 psl')

planuojama ugdomoji veikta Liepos mdn. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys klausimai,

Svent6s bei pramogos.):
xK4 galime rasti pievoje? (II knyga 43 psl.)
*Kaip be daLt4 sukurti paveiksl4? (II knyga 54 psl.)
*Kaip Soka gyv[nai? QI knyga 57 psl.)

planuojama ugdomoji veikla Rugpifliio men. ( Temos - vaikq atradimus provokuojantys klausimai,

Sventds trei pramogos.):
*Kaip ant medZiq lapo para5yti laiSk4? (II knyga 56 psl.)
xKokia mozaikos paslaptis? (I knyga 54 psl.)
*Kodel dar norediau i5mokti? (I knyga 23 psl.)

Ugdymo turinio modeliavimo projektai/akcijosiparodos (Veikla orientuota i grup6s prioritetus,
bendradrbiavimas su socialiniais partneriais bei kita vaikq grupei aktuali veikla.):
GRUPES PROJEKTAS
Organizuosime projekt4 "Mano teveliq darbelis", kuris skirtas dometis Zmoniq profesijomis.

l.drganinrosime projektq "AS saugus, kai Linau....", kuris skirtas pletoti vaikq visas 7 prie5mokyklinio

ugdymo kompetencijas.
2. Organi2rori*" Respublikinl projekt4 ,,Ziemos olimpiada 2023* , kuris skirtas skatinti vaikq sveikq

gyvensen?.
1'. Organizuosime projekt4 ,,Lankstau, kuriu, fantazuoju", kuris skirtas pletoti vaikq komunikavimo

kompetencijas.
4. Organintosime projekt4 ,,Bobutd ir diedukas", kuris skirtas puoseleti tauti5kumE.

Vaikq edukacinds ekskursijos/i5vykos (Papildomos edukacinds programos.):
Lietuvos Svietimo istorij os muziejus (2022-rugsej is).

Kauno Kristaus prisikelimo baZnydios apZvalgos aik5tele (2022-rugsejis )
Kauno m. A. Zikevidiaus saugaus eismo mokykla (2022-spalis)
Kauno m. Kudirkos vie5oji biblioteka (2022- spalis)
Kauno m. centrine gaisrine (2022-spalis)
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Kauno m. Vytauto DidZiojo muziejus. /
Kauno m. Vaikq literaturos muziejus.
Kauno m. Dailes galerija.
Kauno m. Ciurlionio muziejus.
Kauno m. T. Ivanausko zoologijos muziejus.
Kauno m. VDU botanikos sodas.

Bendradarbiavimas su Seima (Ugdytiniq t6vq informavimas, konsultavimas, bendros veiklos bei kita
vaikq grupei aktuali veikla.):
1. Teveliq susirinkimai vyksta tris kartus metuose (rugsejo, gruodZio, geguZes men.)
2. Individualfls pokalbiai.
3. Tevq pagalba grupei.

Ugdomosios veiklos apm4stymai, pokyliq ivertinimas (Kaip sekesi realizuoti ugdymo prioritetus,
tikslus ir uZdavinius. AtskleidZiamao kaip sekesi, atsiZvelgiant i grupes vaikq gebejimus, poreikius,
galimybes, realizuoti istaigos programoje numatytus ugdymo tikslus ir uZclavinius: kas, kaip pavyko,
kokie iSkilo sunkumai, koddl tai ivyko, k4 ir kaip reikdtq keisti.):
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