ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS 2017 – 2018 METŲ PLANAS
Bitučių grupė
MĖNUO

TEMOS

SAVAITĖS PAVADINIMAS

VERTYBĖS








Gėris
Grožis
Žinios
Drąsa
Kilnumas
Saugumas
Tvarka

„Krintančių lapų spalvos“
„Mano spalvų paletė”
„Rudenėlio gėrybės“
„Atsargos žiemai”







Žinios
Dosnumas
Gėris
Grožis
Sveikata

„Žvakių liepsnelės“
„Advento vakarai“
„Aš augu su knyga“
„Augu sveikas, kaip
ridikas“







Darna
Gėris
Ramybė
Sveikata
Tikėjimas

Rugsėjis

„Draugystės savaitė“
„Aš ir mano grupės
draugai“
„Saugaus eismo savaitė“

1. „Stebuklingi žodžiai“
2. „Kuo mes panašūs ir kuo
skiriamės?“
3. „Kaip susidraugauti su kitu
vaiku?”
4. „Aš saugus, kai žinau...”

Spalis

„Rudenėlio spalvoti
garsai“

1.
2.
3.
4.

Lapkritis

„Pasakų knygą atvertus“
„Organizmo stiprinimas
žiemai“

1.
2.
3.
4.

UGDYTINOS
KOMPETENCIJOS
 Santykių su suaugusiaisiais
(nusiteikęs geranoriškai bendrauti
ir bendradarbiauti su
suaugusiaisiais)
 Santykių su bendraamžiais
(nusiteikęs geranoriškai bendrauti
ir bendradarbiauti su
bendraamžiais)
 Kūrybiškumo
(jaučia kūrybinės laisvės,
spontaniškos improvizacijos bei
kūrybos džiaugsmą)
 Sakytinės kalbos
(nusiteikęs išklausyti kitą ir
išreikšti save bei savo patirtį
kalba)
 Rašytinės kalbos
(domisi rašytiniais ženklais,
simboliais, skaitomu tekstu)
 Kasdienio gyvenimo įgūdžių
(noriai ugdosi sveikam kasdieniam
gyvenimui reikalingus įgūdžius)

Gruodis

„Stebuklingas metų
laikas“

1. „Orai ir permainos už
lango“
2. „Ruošiu savo širdį
Kalėdoms“
3. „Stebuklų kūrimas ir
laukimas“
4. -







Tikėjimas
Grožis
Kūrybiškumas
Kantrybė
Bendravimas

Sausis

„Gyvūnai. Jų gyvenimas
ir mano pagalba jiems.“

1. „Pažįstu naminius ir
laukinius gyvūnus“
2. „Miško gyventojai“
3. „Gyvūnų gyvenimas žiemą
ir žmogaus pagalba jiems“
4. „Gamtos stichijos”





Gailestis
Užuojauta
Pagalba

Vasaris

„Lietuva – Tėvynė
mano“

1. „Lietuvos simbolika“
2. „Miestas, kuriame gyvenu“
3. „Auginu meilę Tėvynei“
4. „Ruošiuosi Užgavėnėms
ir žiemos išvarymui“






Tautiškumas
Laisvė
Ištikimybė
Meilė Tėvynei

Kovas

„Pavasario džiaugsmai“

1. „Viskas atgyja ir atgimsta“
2. „Lietuvos globėjo Šv.
Kazimiero diena“
3. „Parskridę paukščiai
sveikina mus“
4. „Aš – mažasis sodininkas!“








Darbštumas
Laimė
Grožis
Energija
Gyvybė
Gėris

 Emocijų suvokimo ir raiškos
(domisi savo ir kitų emocijomis bei
jausmais)
 Meninės raiškos
(jaučia meninės raiškos
džiaugsmą, rodo norą aktyviai
dalyvauti meninėje veikloje)
 Aplinkos pažinimo
(nori pažinti bei suprasti save ir
aplinkinį pasaulį, džiaugiasi
sužinojęs ką nors nauja)
 Tyrinėjimo
(smalsus, domisi viskuo, kas vyksta
aplinkui, noriai stebi, bando,
samprotauja)
 Estetinio suvokimo
(domisi, gėrisi, grožisi aplinka,
meno kūriniais, menine veikla)
 Mokėjimo mokytis
(noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ką
išmoko)
 Iniciatyvumo ir atkaklumo
(didžiuojasi savimi ir didėjančiais
savo gebėjimais)
 Fizinio aktyvumo
(noriai, džiaugsmingai juda,
mėgsta judrią veiklą ir žaidimus)

Balandis

„ Darbas. Amatai“

1. „Darbas - žmogų puošia“
2. „Mano tėvelių profesija“
3. „Mano svajonių profesija.
Kuo būsiu užaugęs“
4. „Kokias profesijas žinau?
Kokia kilniausia profesija?“

Gegužė

„Didžiausias turtasšeima“

1.
2.
3.
4.

Birželis

Vasaros linksmybės

„Judėk ir tobulėk“

Liepa
Rugpjūtis

Vasaros linksmybės

„Vasaros džiaugsmai kieme“

„Mano šeimos nariai“
„Keliauju su šeima“
„Mano augintiniai“
„Mama - Tu mano Saulė“








Tvarka
Atsakomybė
Kūrybiškumas
Kantrybė
Išradingumas
Malonumas

 Skaičiavimo ir matavimo
(nusiteikęs pasaulį pažinti
skaičiuodamas ir matuodamas)
 Savireguliacijos ir savikontrolės
(nusiteikęs valdyti emocijų raišką
ir elgesį)








Pasitikėjimas
Meilė
Saugumas
Pagarba
Atsakomybė
Švelnumas

 Problemų sprendimo
(nusiteikęs ieškoti išeičių
kasdieniams iššūkiams bei
sunkumams įveikti)
 Savivokos ir savigarbos
(Save vertina teigiamai)



Atostogos



Sveikata
Laisvė
Laimė
Atmintis

