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Tikslai:
 Saugoti ir stiprinti fizinę ir dvasinę vaiko sveikatą.
 Puoselėti vaiko galias, užtikrinančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę.
Uždaviniai:
 Kurti saugią, sveiką ir judėjimą skatinančią aplinką.
 Formuoti bendruomenėje sveikos gyvensenos sampratą.
 Bendradarbiauti su ugdytinio šeima stiprinant vaiko sveikatą.
 Per žaidybinę veiklą tenkinti vaiko emocinius, judėjimo ir pažinimo poreikius.
 Suteikti vaikui saviraiškos galimybes, skatinti bendradarbiavimą.
Situacijos analizė
Priešmokyklinėje grupėje ugdymas vykdomas pagal penktą modelį, kurios veiklos trukmė 4 val. per
dieną. Ugdymas vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis ir vyksta integruotai.
Sudarytos sąlygos vaikų maitinimui. Grupėje dirba vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas.
Priešmokyklinės grupės darbo laikas: 8.00val. – 12.00val.
Ugdomosios veiklos laikotarpis – 160 dienų (640 valandų). Maksimalus vaikų skaičius – 20 vaikų,
minimalus – 10 vaikų. Prioritetinės ugdymo kryptys - kokybiškas priešmokyklinis ugdymas.
Grupėje vykdomos šios programos : Bendroji priešmokyklinio ugdymo(si) programa. Priemonių
komplektas ,,O PA PA“. Integruota prevencinė programa (rengimo šeimai, lytiškumo, tolerancijos,
alkoholio ir tabako).
Vaikams sudarytos sąlygos ugdyti savo gabumus sportinėje, meninėje veikloje, dalyvauti įstaigos,
rajono, šalies renginiuose, konkursuose, parodose, varžytuvėse. Skaitovų konkursas ,,Graži tu
mano, brangi Tėvyne“, gamtinis projektas ,,Žalia stotelė“, ,,Kamštelių vajus“, nuotraukų konkursas
,,Mano sportuojanti grupė“, ,,Švarių rankų šokis“.
Veiklos kryptys:
 Socialinė (ugdyti vaiko gebėjimus, įveikti gyvenimo sunkumus, suvokti save ir kitus).
 Sveikatos saugojimo (suvokti sveikatos saugojimo svarbą).
 Pažintinė (kultūrinė, gamtinė aplinka, elementarūs matematiniai vaizdiniai).
 Komunikavimo (lietuvių k., kuria vaikas mokosi bendrauti su kitais, išreikšti save).
 Meninė (dailė, muzika, šokis, vaidyba, meniniai projektai).
Per 4 savaites nuo ugdymo programos įgyvendinimo pradžios atliekamas grupės vaikų pirmasis
pasiekimų įvertinimas. Vaikų pasiekimai fiksuojami mokslo metų pradžioje ( spalio mėn.) ir
pabaigoje( gegužės mėn.). Vaikams neturintiems 6-rių metų, bet norintiems lankyti priešmokyklinę
grupę, privalu atlikti brandumo vertinimą
švietimo
pagalbos tarnybos Pedagoginiame
psichologiniame skyriuje.
Gyvuoja tradiciniai renginiai: ,,Spalio 4-oji pasaulinė gyvūnų diena“, ,,Derliaus šventė“, ,, Kalėdų
belaukiant“, ,,Sausio 13-oji“ ,,Užgavėnės“, ,,Kaziuko mugė“, ,,Lietuvos valstybės atkūrimo ,
nepriklausomybės paskelbimo dienos“, ,,Velykos- pavasario atbudimo šventė“, ,, Motinos diena“,
,,Sudie grupe, sveika mokykla“.
Sąveika su šeima:
Atmintinės tėvams, trumposios žinutės telefonu, laiškai tėvams, elektroniniai laiškai, ugdomosios
aplinkos kūrimas kartu su tėvais, pokalbiai, diskusijos, „namų užduotėlės“ tėvams, individualūs
susitikimai , pasidžiaugti sėkmės atvejais, tėvų idėjos vaikų veiklai, tėvų dalyvavimas vaikų
ugdymo procese. Šeimos vakarai priešmokyklinėje grupėje, kvietimai bendrai veiklai, įvairios

ugdomosios medžiagos apie priešmokyklinio ugdymo turinį, pristatymas, dalinimasis ja. Vaiko
ugdymosi problemų individualizavimas ir konkretūs praktiški patarimai tėvams.
Vaikams sudarytos geros sąlygos atskleisti save , savo individualumą ir kūrybingumą.

Data
Sausis

Numatoma veikla

Atsisveikinimas su eglute
Sausio 13 – laisvės gynėjų diena
Aš žinau daug profesijų
Piešinių paroda ,,Aš myliu Lietuvą“
Vasaris
Raiškiojo skaitymo konkursas ,,Graži tu mano, brangi
Tėvyne“
Užgavėnių šventė ,,Kanapinis lašininį nugalėjo“
Kovas
Akcija ,,Padėk žemei“
Kaziuko mugė ,,Maži vaikeliai- dideli darbeliai“
Balandis Velykos- pavasario atbudimo šventė
Veiksmo savaitė ,,Be patyčių“
Saugaus eismo savaitė
Gegužė Tėvų sambūris ,,Mes jau pasirengę būti pirmokais‘‘
Spalvotų kreidelių fiesta ,,Piešiame vasarą“
Šventė ,,Sudie, grupe, sveika mokykla“
Rugsėjis Rugsėjo pirmosios šventė ,,Sukas vėjo malūnėlis“
Tėvelių sambūris „Jūsų vaikas jau priešmokyklinukas“
Grupės veiklos plano aptarimas
Kokios gražios , rudenėli, tavo garbanėlės
Spalis
Vaikų adaptacijos laikotarpis
Spalio 4-oji, Pasaulinė gyvūnų diena. ,,Gyvūnai mano
aplinkoje“
Rudens šventė ,,Obuolys Antanas“
Lapkritis Žvėreliai ir paukšteliai ruošiasi žiemai
Kur išeina ir negrįžta žmonės
Žibintų vakaras
Gruodis Praktinė veikla – eglės kankorėžis – lesyklėlė
paukščiams
Rieda metų ratai
Sušilk prie Kalėdų eglutės
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