Metinis ugdomosios veiklos planas 2017 – 2018 m.m.
„Meškučių“ priešmokyklinė grupė
Metų
laikas

Mėnuo

Savaitė

Temos

Išvykos,
šventės

09.04–09.08

Grupėje
(Susipažinimas)

Naujų mokslo
metų šventė

09.11-09.15

Grupės taisyklės

Išvyka į parką /
mišką

09.18–09.22

Rudens
dirbtuvėje

09.25–09.29

Gandro lizde

10.02-10.06

Po kopūsto lapu

10.09-10.13

Per balas

10.16-10.20

Miško takeliu

10.23-10.27

Senelio kieme

Išvyka į eko
ūkį

10.30–11.03

Tarp žvakelių ir
žvaigždžių

Išvyka „Žvakių
liejimas“

11.06-11.10

Pasiruošimas
Žibintų šventei

Žibintų šventė

11.13-11.17

Žibintų šventė

11.20-11.24

Prie stalo

11.27-12.01

Advento pradžia

Rugsėjis

Ruduo
Išvyka į
Nemuno salą
Išvyka į
mišką/parką

Spalis

Lapkritis
11.11 šv. Martynas
(ŽIBINTŲ
ŠVENTĖ)

Išvyka į kavinę
/restoraną

Tikslai
*Vaikai supras
stebuklingų žodžių (ačiū,
prašau, atsiprašau,
dėkoju) galią. Ugdys
gebėjimą mandagiai
pasisveikinti,
atsisveikinti, dėkoti,
prašyti.
*Padedami pedagogo
formuos įgūdį tartis dėl
taisyklių.
*Vaikams bus užrodyta,
kaip remiantis asmenine
patirtimi atkreipti dėmesį
į savo ir kito žmogaus
jausmus, mokysis
parodyti užuojautą,
gailestį.
*Mokysis atrasti
reikiamas priemones savo
kuriamiems darbeliams,
pagamins darbelį
remdamiesi žodiniais
pedagogo nurodymais.
*Formuosis vaikų
pasaulėvoka, kurie
maisto produktai stiprina
sveikatą, o kurie sveikatai
kenkia.
*Klausydami muzikos
lavins klausą, atkreips
dėmesį į jos skleidžiamus
garsus, grožį, stengsis
pamėgdžioti gamtos,
supančios aplinkos
garsus.
*Tyrinės lapus, vaisius.
Išmoks atpažinti bent du
medžius iš trijų.
*Formuosime gero
elgesio manieras įvairiose
vietose.
*Vaikai mokysis
mandagaus, pagarbaus
elgesio prie stalo,
praktiškai mokysis
aptarnavimo prie stalo
įgūdžių dalinant maistą,
plaunant indus.
*Supažindinsime su
švenčių tradicijomis ir
papročiais.
*Priminsime
bendruomeniškumo galią,
formuosime draugiškus
santykius.

Gruodis

12.04-12.08

Prie puodelio
arbatos

12.11-12.15

Per sniegą

12.18-12.22

Prie eglutės

12.25–12.31

ATOSTOGOS

Eglučių
lankymas
mieste
Advento
vakaronė su
tėveliais
Kalėdinė
šventė

01.02–01.05

Į pasaką

01.08–01.12

Ant kilimo

01.15-01.19

Muziejuje

01.22 -01.26

Ant stogo

01.29–02.02

Svečiuose pas
mašinas

Žiema
Sausis
SAUSIO 13-oji

Išvyka į
literatūros
muziejų
Išvyka į
biblioteką
Išvyka į muziejų
(Žilinsko
galerija,
Čiurlionio
muziejus...)

*Vaikams perduosime
šypsenos, dėmesio,
pasitarnavimo
naudingumą, kaip galima
suteikti džiaugsmo
kitiems, kaip apsikabinti,
nusišypsoti, tarti gražų
žodį, mokytis užjausti,
paguosti.
*Auklėtojų ir vaikų
pasakojimai, karpiniai,
vaidinimai, dainelės,
eilėraščiai padės visiems
susitelkti, prasmingai
pasitikti Kalėdas ir laukti
Kalėdų stebuklo.
*Skatinsim
bendruomeniškumą ir
draugiškus santykius.
*Ugdysime suvokimą,
kaip elgtis su knygomis,
lavinsime sugebėjimą
papasakoti apie savo
mėgstamiausią knygą.
*Vaikai susipažins su
stebuklinga tapybos galia.
*Vaikams bus priminta,
kaip saugiai pereiti gatvę,
kaip atsakingai elgtis su
ugnimi.

Išvyka į gaisrinę
/ policiją/ oro
uostą/aviacijos
muziejų ar kt.

02.05-02.09

Blynų šventė

02.12-02.16

Per Lietuvą

Vasaris

02.19-02.23

Aš myliu
„Medutį“

02.13
UŽGAVĖNĖS

02.26-03.02

Mugėje

02.16 LIETUVOS
VALSTYBĖS
ATKŪRIMO
DIENA
02.22 DARŽELIO
GIMTADIENIS

Užgavėnių
šventė
Išvyka į Laisvės
alėją ieškoti ir
atpažinti
Lietuvos vėliavą,
herbą, prie
Laisvės statulos
ir kt. Lietuvos
objektų.
Vasario 16 d.
minėjimas
Darželio
gimtadienio
šventimas
Išvyka duonelės
kepti

*Formuosis pasaulėvoka
apie Užgavėnių
papročius; vaikai
susipažins su tradiciniais
Užgavėnių valgiais,
mitybos tradicijomis
seniau ir dabar.
*Diskutuosime apie
sveiką mitybą.
*Susipažinsime su 2-3
kultūriniais Lietuvos
objektais, ugdysime
kalbinius gebėjimus,
sudarydami aplinkas ,
kad vaikai 1-2 sakiniais
papasakotų apie tai, ką
matė.
*Priminsime, kaip atrodo
Lietuvos valstybės
simboliai ( herbas,
vėliava).
*Susipažinsime su
tradiciniais lietuvių
amatais, liaudies šokiais.

03.05-03.09

Aš tikrai myliu
Lietuvą

Išvyka į Karo
muziejų

03.12-03.16

Sėklų karalystėje

03.19-03.23

Varnėno inkile

Kelionė į
Zoologijos
muziejų

03.26-03.30

Pas Velykų
bobutę
Tarp žiedų

Kovas

03.11 LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
DIENA

04.02-04.06
04.09-04.13

Pavasaris

Gamta mūsų
namai

04.16-04.20

Į pagalbą gamtai

04.23-04.27

Per mokslo
kalnus

04.30-05.04

Dovanų
dirbtuvėje

05.07-05.11

Mano šeima

05.14-05.18

Laukiam šeimos
šventės

05.21-05.25

Šeimos šventė

05.28-06.01

Aš myliu tėtį

Balandis

Velykų šventė
Kelionė į
botanikos sodą
Ėjimas į
parką/mišką
(akcija
DAROM)

04.01-04.02 ŠV.
VELYKOS
Gegužė
05.06 MAMOS
DIENA
ŠEIMOS ŠVENTĖ
06.01 VAIKŲ
GYNYMO DIENA
06.03 TĖČIO
DIENA

Šeimos šventė

*Atliekant užduotis
grupelėse, vaikai ugdysis
gebėjimą išklausyti kito
nuomonę, derinti
veiksmus, kartu siekti
numatyto tikslo.
*Formuosis vaikų
pasaulėvoka apie šv.
Velykų papročius.
*Atliekant vaidybines
užduotis, pasikartosime,
kas svarbu draugiškiems
santykiams palaikyti,
mokysimės gerbti kito
nuomonę.
*Dirbant grupelėse,
formuosis įgūdis laikytis
taisyklių.
*Perduosime rūpinimosi
gamta reikšmę, aplinkos
tvarkymą, švaros
palaikymą,
*Susipažindinsime su
atliekų rūšiavimo tvarka.
*Formuosime vaikų
pasaulėvoką apie šeimoje
gyvenimo vertingumą,
skatinsime pasakoti
šeimos istoriją, tradicijas.

Esant nenumatytoms aplinkybėms ar kilus poreikiui, planas gali būti keičiamas.

