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Grupės situacijos analizė
Jungtinę „Drugelių“ grupę lanko 14 vaikų: penkios mergaitės ir devyni berniukai.
Dvi šešiametės, trys penkiamečiai, du keturmečiai, trys trimečiai, penki dvimečiai. Šiemet į
„Drugelių“ grupę atėjo penki naujokai, vaikai nebuvo lankę prieš tai ugdymo įstaigos. Keturiems
vaikams nuo 2 iki 3 metų trūksta socialinių įgūdžių: nesugeba naudotis tualetu, nes yra dedamos
sauskelnės, nemoka nusirengti ir apsirengti.
3 grupės ugdytiniai yra iš daugiavaikių šeimų. Vaikams taikoma 50 proc.
kompensacija už maitinimą. Visose šeimose bendraujama lietuvių kalba.
Grupės naujokams reikalinga didesnė pagalba ir priežiūra. Todėl stiprinsime vaikų
socialinę kompetenciją. Kursime šiltą, draugišką mikroklimatą grupėje, drauge su vaikais kursime
grupės taisykles ir stengsimės jų laikytis. Skatinsime įvairius vaikų tarpusavio bendravimo būdus:
veiklą grupelėmis, bendrų žaidimų organizavimą, skatinsime savarankiškumo įgūdžius.
Taip pat lavinsime vaikų smulkiosios motorikos įgūdžius, siūlysime veiklas
skatinančias vaikų mąstymą, dėmesio koncentravimą. Ugdymas bus labiau individualizuojamas
atsižvelgiant į vaikų gebėjimus ir poreikius. Planuojant ugdymo turinį atsižvelgsime į pačių vaikų
iniciatyvą, sieksime realizuoti vaikų ir tėvų sumanymus. Stengsimės pažinti kiekvieną vaiką per
žaidimus. Nes žaidimai suteikia vaikams laisvumo. Skatinsime vaikų savarankiškumą, teiksime
individualią pagalbą, ypač tose srityse, kur vaiko įgūdžiai kur vaiko gebėjimai yra silpnesni.
Glaudžiai bendradarbiausime su logopede, ugdydami vaikų kalbos įgūdžius.
Tikslas: nuo mažens ugdyti veiklią, visapusišką asmenybę, atskleisti įgimtas jos galias ir jas
išvystyti.
Uždaviniai:








Individualizuoti vaikų ugdymą, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus.
Ugdyti pozityvų požiūrį į sveiką ir saugią aplinką.
Skatinti vaiko fizines galias, stiprinti sveikatą.
Skatinti vaiko kūrybinį aktyvumą.
Sudaryti sąlygas jaustis saugiam, laisvam, mylimam ir reikalingam.
Sudaryti sąlygas tenkinti pažintinius interesus, veikti ir kurti.
Ugdyti vaikų kalbą su logopedės pagalba.

Priemonės: priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, patvirtinta LR ŠMM 2014 m. rugsėjo 2 d.
Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa 20182019 m. ir 2019-2020 m. Užduočių knygelės priešmokyklinukui „Noriu į mokyklą“.
Vertinimas: sistemingas ugdytinių pasiekimų vertinimas 2 kartus metuose (spalio ir gegužės
mėn.) pildant pasiekimų aprašus www.musudarzelis.lt.
Vertinimo nuostatos:
vertinimas grindžiamas šiuolaikine ugdymo ir ugdymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais
ypatumais, vaiko poreikiais, individualiomis galiomis, gebėjimais. Vertinant orientuojamasi į vaiko
vertybinių nuostatų, gebėjimų, žinių ir supratimo visuminį ugdymąsi ir į vaiko ugdymosi kokybės
tobulinimą.

Mėn.

Val.

Rugsėjis

1 sav.

Susipažinkime.
(Pirmieji žingsneliai į
darželį).

2 sav.

Mūsų grupės taisyklių
aptarimas.

3 sav.

Nuskinti, išrauti,
paragauti.

4 sav.

Mano žaislas ir aš.

1 sav.

Mano gyvūnas.

2 sav.

Technika mano
aplinkoje.

Spalis

Tema

Mokinių gebėjimai.
(kompetencijų ugdymas pagal BP)
Susipažins su mokytoja, mokytojos padėjėja, draugais, žinos visų
vardus.
Gebės orientuotis darželio vidaus ir lauko aplinkoje.
Žais adaptacinius žaidimus.
Gebės dalintis vasaros įspūdžiais.
Kurs grupės taisykles, stengsis jų laikytis.
Gebės padėti draugui.
Gebės mandagiai pasisveikinti ir atsisveikinti.
Gebės susitvarkyti savo darbo ar žaidimo vietą.
Susipažins su raide ir garsu A bei skaitmeniu 1.
Susipažins kur vaisiai ir daržovės auga, kaip jie renkami, kuo jie
mums naudingi.
Gebės atpažinti kai kurių daržovių skonį.
Išmoks gaminti daržovių salotas.
Susipažins su geometrine figūra apskritimu.
Išmoks dalintis savo ir kitų žaisliukais.
Gebės papasakoti apie savo mylimą žaislą.
Gebės pažaidęs susitvarkyti savo žaidimo vietą.
Susipažins su raide ir garsu M bei skaitmeniu 2.
Išmoks būti dėmesingi savo augintiniui, juo rūpinsis.
Gebės paaiškinti, kas mums patiekia kiaušinių, pieno, mėsos, kas
mus rengia, sušildo, džiugina.
Susipažins su raide ir garsu I ir Y ir geometrine figūra ovalu.
Gebės nusakyti, kokiais įrankiais, įrenginiais, mašinomis mes
kasdien naudojamės.
Mokysis suprasti galimus pavojus naudojantis technika ir saugosis
jų.

Integracija

Pastabos
Rugsėjo 2-oji
- mokslo
metų
pradžios
šventė.

Susipažins su skaitmeniu 3.
Susipažins su raide ir garsu O.
Susipažins su ūkininko Tado ūkio technika.

Lapkritis

3 sav.

Rudenėlis atkeliavo.
Rudeninio darbelio
paroda.

Gebės iš medžio lapų ar vaisių atpažinti bent 2 medžius.
Gebės pavadinti rudens spalvas, orų permainas, žmogaus aprangą
rudenį.
Lygins ovalą ir apskritimą.

Adaptacijos
aptarimas su
tėveliais.

4 sav.

Pastebėk ir pavadink.

Susipažins su geometrine figūra stačiakampiu.
Susipažins su raide ir garsu U ir Ū.
Gebės teisingai pavadinti daiktus aplinkoje.
Gebės atpažinti imituojamus judesius.

Respublikinis
projekas
„METŲ
LAIKAI –
MANO
DRAUGAI“.

1 sav.

Kodėl žiba tiek
žvakelių?

2 sav.

Ką žada oras (orų
permainos).

3 sav.

Vienas ir daug.

Susipažins su vaško savybėmis, gebės jomis pasinaudoti kurdami
darbelius iš jų.
Žinos kaip tinkamai elgtis susikaupimo laikotarpiu.
Susipažins su raidėmis ir garsais E ir Ė, skaitmeniu 4.
Išreikš vėlinių nuotaikas įvairiomis dailės priemonėmis.
Gebės savo pasakojimuose panaudoti sąvoka (saulėta, vėjuota,
apsiniaukę, lietus, lijundra ir t.t.).
Gebės rengiantis tinkamai pavartoti sąvokas (apsiauti, apsimauti,
apsivilkti ir t.t.).
Susipažins su geometrine figūra trikampiu.
Skaičiuos grupėje esančius daiktus.
Dėlios nuo mažiausio iki didžiausio.
Gebės atpasakoti pirštų pasakėles.
Suskaičiuos savo pirštukus.
Susipažins su skaičiumi 5 ir garsu L.

Respublikinis
konkursas –
paroda
„Mano
angelas

sargas“.

Gruodis

Sausis

4 sav.

Galimi pavojai mano
aplinkoje.

1 sav.

Svečiuose – pasaka.

2 sav.

Žiemužė – snaigėm
sninga.

3 sav.

Kalėdų senelio
belaukiant.

1 sav.

Senių besmegenių
šalyje.

Sužinos ir įsitikins kokie pavojai slypi aplinkoje (elektra, sugedęs
maistas, ugnis ir t.t.).
Sužinos kur ir kaip galima kreiptis ištikus bėdai.
Gebės saugoti save ir grupės draugus.
Susipažins su raide ir garsu S ir Š.
Susipažins su savaitės dienų pavadinimais.
Gebės pasekti pasaką pagal paveikslėlius.
Gebės klausyti sekamų pasakų.
Gebės inscenizuoti trumpas pasakėles.
Susipažins su raide ir garsu V.
Susipažins su ženklu pliusas (+).
Stebės gamtą, snaiges, pusnis.
Pasivažinės rogutėmis, eksperimentuoti su sniegu.
Laikysis taisyklių čiuožinėjant, slidinėjant.
Susipažins su skaitmeniu 6.
Sužinos kūdikėlio Jėzaus gimimo istorija.
Gamins kalėdinius sausainius žaisliukus.
Dainuos kalėdines daineles.
Gamins Kalėdinius atvirukus, žaisliukus eglutei.
Susipažins su raide ir garsu K.
ŠVENTINĖ SAVAITĖ
Išbandys įvairias medžiagas ir atras įvairius būdus besmegeniams
lipdyti, konstruoti ir piešti.
Patirs džiugių emocijų susitikime su besmegeniu.
Susipažins su raide ir garsu B.
Gebės pastatyti senį besmegenį kieme iš sniego.

Kalėdų
šventė.
Kalėdinių
kojinių
paroda.

Savaitinis
projektas.

Vasaris

2 sav.

Pažinimo, tyrinėjimų ir
atradimų savaitė.

3 sav.

Paukšteliai žiemą.

4 sav.

Mano vaizduotės
pasaulis.

1 sav.

Rūpesčių ir meile
išaugintas.

2 sav.

Kuo užaugęs būsiu???

3 sav.

Mano gimtinė, mano
mieli namai.

Tyrinės aplinką, skirs pagrindines spalvas, formas ir dydžius.
Eksperimentuos su dažais, bendraus ir išreiks save bei pažins
kūrybinį pasaulį.
Išmoks raiškiai deklamuoti eilėraštį.
Susipažins su ženklu (-) minusas.
Stebės kokie paukšteliai liko žiemoti.
Kartu su tėveliais gamins lesyklėles.
Supažins su paukščiais, kurie gyvena Lietuvoje (varna, sniegena,
žvirblis, zylė, šarka ir kt.).
Susipažins su sąvoka lygu.
Gebės kurti, fantazuoti, svajoti.
Patys sukurs pasakas, istorijas, prasimanys savo žaidimų.
Žais žaidimus ,,Burtininkas‘‘, ,,Pamotėlė - raganėlė‘‘.
Gamins barškutį iš gamtinių atliekų.
Susipažins su skaitmeniu 7.
Sužinos, kaip sudygsta sėklos ir užauga augalas.
Gebės prižiūrėti auginamus augalus.
Mokės nupasakoti augalo sandarą.
Susipažins su raide ir garsu N.
Susipažins su įvairiomis profesijomis.
Žais vaidybinius žaidimus („kirpykla“, „parduotuvė“,“ ligoninė“ ir
t.t.).
Atliks kūrybinį darbelį su akvarele.
Susipažins su skaitmeniu 8.
Išsiaiškins kas yra Gimtinė.
Žiūrinės knygas, atvirukus su tėvynės atvaizdais.
Žais judriuosius žaidimus, klausysis lietuvių liaudies pasakų.
Domėsis tautiniais simboliais.
Aplikuos Gedimino pilį.

Profesijų
diena.

Vasario 16osios
minėjimas.

Kovas

Balandis

4 sav.

Žiema, žiema bėk iš
kiemo.

1 sav.

Gurgu gurgu į Kaziuko
turgų.

2 sav.

Kuo vilioja
parduotuvės.

3 sav.

Žaidimų dienelės.

4 sav.

Paukštelių belaukiant.

1 sav.

Spalvotos mano
knygelės.

2 sav.

Pats dažysiu margučius.

Šoks Užgavėnių ratelius, žais žaidimus.
Išmoks Užgavėnių pajuokavimų, spėliojimų, burtų.
Gamins Užgavėnių kaukes .
Susipažins su raide ir garsu H.
Susipažins su ženklais „< ir >“.
Gamins su tėveliais dirbinius Kaziuko mugei.
Susipažins su tradiciniais lietuvių amatais.
Žais pirkimo - pardavimo žaidimus.
Susipažins su molio savybėmis lipdydami žaisliukus.
Susipažins su raide ir garsu J.
Sužinos, kad maistas, žaislai, drabužiai perkami parduotuvėje už
pinigus.
Gamins pinigus skirtus žaidimui.
Iš plastilino lipdys duonos kepalėlius, bandele, riestainius ir juos
pardavinės sukurtoje mūsų parduotuvėje.
Patirs džiugių emocijų kartu žaisdami įvairius žaidimus.
Pasigamins „Spaudos formas“.
Prisimins, kad žaidimai turi taisykles, kurių reikia laikytis.
Žais kūrybinį žaidimą su lėlėmis ant pirštų.
Susipažins su raide ir garsu Z ir Ž.
Stebės sugrįžtančius paukštelius.
Susipažins su paukščių kūno dalimis, kurs paukščių pasaulį.
Aplikuos gandrą.
Susipažins su raide ir garsu G.
Išmoks susitvarkyti knygų lentynas grupėje ir namuose.
Susipažins su kaimo biblioteka.
Gamins savo knygeles.
Susipažins su skaitmeniu 9.
Susipažins su Velykų papročiais.
Diskutuos apie atbundančią gamtą, žaliuojančias pievas.

Užgavėnės
prie laužo.

Kaziuko
mugė.

Kelionė į
kaimo
biblioteką.

Gegužė

3 sav.

Spalvų karalystė.

4 sav.

Mylim ir tvarkom savo
aplinką.

1 sav.

Aš myliu mamytę.

2 sav.

Aš ir mūsų šeima.

3 sav.

Aš mergytė, aš
berniukas.

Sės Velykų žolę ir stebės jos augimą.
Kūrybinis darbelis „Margučių marginimas“.
Susipažins su garsu ir raide P.
Įtvirtins spalvų ir atspalvių pavadinimus žaisdami žaidimą „Atrask
spalvą“.
Kieme pieš gamtiniais dažais (pienių žiedais, žolės lapeliais,
anglimi).
Iš spalvotos mozaikos dėlios pasikartojančių spalvų ornamentą.
Lies akvarele ant popieriaus dažus juos taškys, leis susilieti.
Susipažins su skaitmeniu 10.
Purens žemę darželio šiltnamyje (pasėsime ridikėlius, krapus,
salotas).
Rinks šiukšles ir supras, kodėl reikia švarinti aplinką.
Žais judriuosius žaidimus tvarkingoje aplinkoje.
Susipažins su įvairiomis transporto priemonėmis.
Susipažins su raide ir garsu R.
Išmoks eilėraštį apie mamytę.
Gebės papasakoti apie savo mamytes.
Tapys akvarele ant šlapio popieriaus ,,Gėlės mamai“.
Klausysis lietuvių liaudies pasakų apie mamą, sugalvos mažybinių
žodžių jai apibūdinti.
Padarys dovanėlę savo mamytei.
Supras, kad šeimoje yra saugūs ir mylimi.
Pratinsis teisingai įvardinti šeimos narius.
Pristatys savo šeimos nuotrauką.
Kurs šeimos paveikslą.
Susipažins su raide ir garsu D.
Supras savo ir kitų vaikų skirtumus: berniukai ir mergaitės, vaikų
vardai, dideli vaikai, maži vaikai.
Pažins berniukus ir mergaites paveikslėliuose.

Dalyvavimas
meninio
skaitymo
konkurse
„Gražiausi
žodžiai
Lietuvai“.
Akcija
„Darom“.

Mamyčių
šventė.

Birželis

4 sav.

Augu sveikas ir švarus.

1 sav.

Noriu būti toks kaip
tėtis.

2 sav.

Pramoga pagal vaikų
idėjas, sumanymus.

3 sav.

Vasaros spalvos
kilimais.
Muilo ir vandens
linksmybės.

4 sav.

Iškeliaujam atostogauti.

APTARTA IR SUDERINTA
Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo skyriaus metodinėje grupėje
2019 m. rugpjūčio 28 d. protokolu Nr. 1

Pažinti save veidrodyje, nuotraukose.
Susipažins su raide ir garsu C ir Č.
Susipažins su dienos ritmu.
Suvoks, kodėl reikia būti tvarkingam ir švariam.
Susipažins su kaimo slaugytoja Idalija.
Žaisdami, prisimins ir įtvirtins visas raideles.
Gebės pasakyti savo tėčių vardus ir pavardes.
Pristatys savo tėtį, pasakodamas apie jo išvaizdą, charakterį, darbą.
Gamins tėčiams dovanėles.
Pasikvies tėčius į kiemo šventę.
Nusiteiks džiugiems išgyvenimams, smagiems žaidimams,
pramogoms.
Kurs neregėtas, nematytas būtybes.
Keliaus prie upelio, rinks vaistažoles.
Domėsis vasaros gamta: augmenija (gėlės, žolė, medžiai, krūmai)
ir gyvūnija (paukščiai, bitės, boružės, drugeliai, musės ir t.t.).
Stebės, klausysis, lies, uostis, įsimins vasaros gamtos spalvas,
formas, garsus, kvapus.
Patirs džiugių emocijų žaidžiant vandens žaidimus.

Susitikimas
su
bendruomenė
s slaugytoja.
Šventė skirta
tėčiui.

SUDERINTA
Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos
Direktoriaus pavaduotoju ugdymui
2019 m. rugpjūčio 28 d.

