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UGDYMO PROGRAMOS TURINIO PLANAS 5-6 METŲ AMŽIAUS VAIKAMS

Įvadas
Planas parengtas remiantis 2004 m. Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta 2014 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.V-779

Grupės situacijos analizė
Grupę lanko 9 vaikai: iš jų 5 mergaitės ir 4 berniukai. Visi vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo pogramą. Grupės aplinka
tinkama visapusiškam vaikų ugdymui (si). Vaikai lanko būrelius.

Tikslas
Tikslas - atsižvelgti į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinės
vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Plėtojant vaikų
komunikavimo, pažinimo, socialinius, meninius ir sveikatos saugojimo gebėjimus tenkinti jų prigimtinius poreikius: norą pažinti,
žaisti, bendrauti, judėti, kurti.

Uždaviniai :
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA.
1. Įgyti bendravimui ir socializacijai būtinų elgesio būdų;
2. Įgyti patirties, kaip elgtis įvairiomis aplinkybėmis;
3. Įgyti problemų sprendimo įgūdžių;
4. Plėtoti supratimą apie socialinę ir kultūrinę aplinką, jos reiškinius;
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
1. Gebėti bendrauti ir išreikšti save bei pažinti pasaulį;
2. Domėtis skaitymu ir rašymu;
3. Ugdytis gebėjimą klausytis;
4. Turtinti lietuvių kalbos žodyną.
5. Būti drąsiam improvizuojant, fantazuojant, kuriant įvairius pasakojimus.

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
1. Ugdytis nuostatą aktyviai ir daug judėti;
2. Plėtoti gebėjimą derinti kai kuriuos judesius ir veiksmus;
3. Gerinti gebėjimą išlaikyti pusiausvyrą judant;
4. Eksperimentuoti judesiu ir judėjimu, tyrinėjant ir tobulinant savo kūno fizines galimybes;
5. Įprasti laikytis higienos ir savarankiškai apsitarnauti;
6. Įgyti supratimą kas padeda būti sveikam.
MENINĖ KOMPETENCIJA
1. Atrasti ritmą, kurti ir atlikti įvairius ritminius motyvus;
2. Klausytis klasikinės muzikos ir perteikti muzikos nuotaikas, jos sukeltus įspūdžius, naudojant judesį, dailės priemones,
vaidybą;
3. Dainuoti liaudies dainas;
4. Atrasti ir naudoti žaidime, dramatizacijoje įvairias vaidybos priemones;
5. Pažinti įvairias dailės technikas ir jomis išreikšti savo patirtį, emocijas;
6. Kuriant dailės darbelį fantazuoti, eksperimentuoti su dailės priemonėmis;
7. Įgyti šokio kalbos patirties ir ja pasinaudoti kaip komunikacijos ir saviraiškos priemone.
PAŽINTINĖ KOMPETENCIJA
1. Įgyti supratimą apie įvairias pasaulio sritis;
2. Atrasti ir naudotis įvairiais pasaulio pažinimo būdais;
3. Ugdytis pojūčius, suvokimą, mąstymą, kalbą ir kitus pažinimo procesus;

UGDYMO TURINYS
Mėnuo
Rugsėjis

Temos, galimi projektai
1)„ Aš darželyje“
Vaikų ir tėvų adaptacija darželyje.Sudaryti vaikams sąlygas, kad jie galėtų bendrauti ir žaisti. Skatinti
šeimas artimiau pažinti vieniems kitus (tėvų susirinkimas, veiklos plano aptarimas). Sveikatos valandėlė
„ Aš darželyje“.
2) “Taisyklių kūrimas“

Patys vaikai kuria grupėje taisykles, kurių turės laikytis. Nustato, ką reikės daryti, jeigu jų nesilaikys.
Pasivaikščiojimo metu stebėti gatvės eismą, aiškintis gatvės ženklus, piešti kelio ženklus.
3) „Aš ir mano draugai“.
Mokyti vaikus draugauti, atrasti grupėje draugų. Sporto šventė „Vikrus miklus“(vaikai mokosi vienas
kitą palaikyti).
4) „Mano šaima, namai“.
Vaikų pasakojimas apie savo šeimą. Meninė veikla „Mano šeima“(paroda). „Mano spinta“ Taisyklingai
sakyti, ką galima dėvėti? Ką uždėti? Ką mauti? Diskutuoti tema „Kiekvienam savi namai“;
piešti svajonių namus, naudojant įvairias geometrines figūras.

Spalis

Lapkritis

Gruodis

1)”Rudens darbai”.
“Rudens darbai” – paroda. Koncertas ” Ruduo atkeliavo”. Rudens gėrybės (moliūgų pyrago kepimas).
2)”Išvyka į mišką”.
Miško dovanos. Aptarimas, kokie medžiai auga miške, kokie žvėreliai ir paukščiai miške gyvena, kokie
augalai mus supa.
3)”Mano dienelė”
Dienos ritmo aptarimas. Mūsų higiena. Kaip pradedu rytą? Žaidimai. Mano pareigos.
1)”Lapai krenta”
Stebėti vėjo išdaigas. Skatinti vaikus stebėti gamtos reiškinius bei jos grožį. Žaidimas su lapais “ Lapų
lietus”.
2)” Paukščių globa”
Stebėti, kokie paukšteliai liko žiemoti. Padaryti lesyklėles ir globoti paukštelius. Susipažinti su
paukščiais, kurie gyvena Lietuvoje.
3)” Aš sveikas ir smagus”
Projektas vaikams “Sveiko maisto piramidė”. Sulčių darymas, salotų gaminimas.
1)”Ieškome žiemos, sveikiname žiemą”.
Padėti vaikams suvokti žmogaus ir gamtos ryšį. Sudaryti sąlygas, kad vaikai kuo daugiau kalbėtų,
nuosekliai išsakytų mintis, tobulintų judesius.
2)”Žvėreliai žiemą”
Klausosi ir vertina pasakų ir patarlių apie gyvūnų gyvenimo būdą. Varto enciklopedijas, žurnalus
knygeles.“Kaip padėti žvėreliams peržiemoti“ išvyka į girininkiją.
3)”Prie eglutės”

“Kalėdos, Kalėdos... skamba varpai”
Dalyvauja diskusijose.
Pasakoja, inscenizuoja, organizuoja pasirodymus, dalyvauja patys.
Inscenizuoti pagal paveikslėlį. Ugdyti gebėjimą pradžiuginti savo artimuosius ir bendraamžius savo
pastangomis.
Ugdyti gebėjimą perteikti jausmus, ugdytis teigiamas emocijas.

Sausis

Vasaris

Kovas

1)”Senių besmegenių šalyje arba žaidimų dienelės“
Organizuoja Senių besmegenių šventę. Ugdyti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti veiklos metu.
Lipdo sniego senius, tvirtoves, ridena kamuolius iš sniego. Čiuožia ledo takeliu.
Ieškoti naujos informacijos, pastebėti akivaizdžius pasikeitimus.(Vanduo-ledas).
2)”Žiemos pramogos”
Kuria pasakojimus iš atminties apie sniegą ir žiemos pramogas. Iškerpa iš popieriaus skritulio ir
kvadrato bei stačiakampio formas. Žaidžia žaidimus.
3)”Daiktų panašumai ir skirtumai”
Ieško panašių daiktų ir aptaria jų panašumą bei skirtumus (spalvos, dydis, formos).
1)“Užgavėnės. „Žiema, žiema bėk iš kiemo“
Nusiteikti išgyventi Užgavėnių nuotaiką, laikytis lietuvių liaudies tradicijų. Žaidžia Užgavėnių
tradicinius žaidimus. Varto knygas, žiūri iliustracijas apie Užgavėnes. Pasigamina Užgavėnių kaukių.
Piešia, aplikuoja Užgavėnių veikėjus.
2)”Mano gimtinė Lietuva”
Koncertas. Albumas ”Aš pažįstu savo kraštą”(kiekvienas užpildo po vieną albumo lapą „Iš kur kilę tavo
seneliai). Skatinti domėtis Lietuvos praeitimi ir dabartimi, tautos simboliais.
3)”Mums žiemužė nebaisi”
Žaidimai. Piešimas ant sniego. Sporto šventė ”Mano rogutės”.
4)”Aš švarus ir tvarkingas”
Skatinti norą būti švariems ir tvarkingiems.
Skatinti domėtis higienos priemonėmis ir jų naudojimu. Susitikimas su darželio vyr.slaugytoja.Kalba,
aptaria higienos priemonių savybes, paskirtį ir naudojimą.Klauso kūrinėlių apie švarą ir tvarką.
1)”Kaziuko mugė“

Dalyvauja Kaziuko mugėje. Bando savarankiškai nusipirkti. Suteikti žinių apie Kaziuko mugę.
Susipažinti su lietuvių liaudies amatais, darbais, medžiagomis, įrankiais.
2)”Papuošiu medelį spalvotais paukšteliais”
Varto albumus, enciklopedijas, senovines knygas apie Lietuvą.
Ugdyti pagarbą ir meilę gimtajam kraštui, tradicijoms, papročiams
3)”Meno savaitė”
Piešimas įvairiais metodais ant skirtingų paviršių. Kirpimas, lipdymas iš plastilino. Organizuoja savo
darbelių parodėlę
4)”Žemės diena”.
Padėkim paukšteliams inkilėlių dieną.Sodinam, sėjam”Žalias palanges”
Dalyvauja susitikimuose su žolininkais. Ruošia, ragauja vaistines arbatas.
Balandis

Gegužė

1)Velykos “Kraitelę margučių mums veža Velykė“
Susipažinti su Velykų papročiais, tradicijomis. Skatinti domėtis pokyčiais gamtoje. Sudominti eiliuota
kūryba. Skatinti norą klausytis bei turtinti žodyną.Piešti, lipdyti, aplikuoti. Paroda.
2)Švarinimosi akcija ”Darom”
Skatinti pasitikėjimą savo jėgomis, ugdyti bendravimo su kitais įgūdžius. Skatinti tvarkingumą. Skatinti
natūralų vaiko domėjimąsi gamta.
3)”Profesijos išvykos”
Stebi darželio darbuotojų darbą, įgyja žinių apie šias profesijas. Išvyka į polikliniką, biblioteką...
1)”Mamyte, aš tave myliu“.
Koncertas, paroda. Patys gamina dovanėles savo mamai. Deklamuoja mamytei eilėraštukus. Pasakoja,
kuo ir ką dirba kiekvieno mama, šeimos nariai.
2)”Daiktai aplink mane”
Žaidžia kūrybinius žaidimus. Aptaria saugios aplinkos sukūrimo grupėje galimybes. Mena mįsles apie
daiktus, kuria savo mįsles
3)”Mano spalvos”
Eksperimentai,stebejimai.

