EDUKACINIŲ APLINKŲ KŪRIMO IR PLĖTOJIMO PLANAS
2017 – 2018 m. m.
Lokacija

Priemonės

Terminai

Planuojamas rezultatas

Grupėse

Perkama ir kaupiama metodinė
literatūra, pagal vaikų amžių bei
gebėjimus.

2017 m. lapkritis

Pedagogui bus patogu taikyti įvairią metodiką, grupėje
atsirenkant reikiamą literatūrą, planuojant veiklą.

Grupės aplinkos kūrimas. Dėmesys
skiriamas kampeliams, kurie
inicijuoja vaiko veiklą per patirtį:
virtuvėlė, parduotuvė, poliklinika,
grožio salonas.

2017-2018 m. m.

Bus tenkinami vaikų saviraiškos bei kūrybiniai poreikiai.
Aiški sistema, ugdomas vaikų savarankiškumas. Vaikai laikosi
grupės susitarimų, taisyklių, kiekvienas daiktas atranda savo
vietą.
Daugėja priemonių, vienu metu galima veiklai suburti kuo
daugiau vaikų.

Įstaigos
erdvėse

Ramybės, „adaptacijos“ bei
kūrybinių erdvių kūrimas.

2017– 2018 m.m.

„Zuikučių“, „Drugelių“, „Ežiukų“, „Bitučių“ atsiras ramybės
erdvės, kuriose vaikai laisvai leis laiką. „Ežiukų“, „Zuikučių“,
„Meškiukų“, grupės planuoja įkurti tyrinėjimo zonas,
„Mėnuliukų“ grupė-Lėlių teatro zoną, „Peliukų“ grupė - teatro
kampelį. Vaikais galės žaisti su šviesos stalais, būgnais,
molbertais.

Bendruomenės bibliotekos erdvės
pildymas.

2018 m. vasaris

Įkurta ir papildyta erdvė šeimai, grupėms paskaityti, pavartyti
knygeles, pažaisti stalo žaidimus. Vieta skirta pabendrauti,
pasidalinti dienos įspūdžiais.

Garažo erdvės įkūrimas.

2018 m. balandis

Konstravimo erdvė vaikams.
Įkurta erdvė, kurioje didelis dėmesys bus skiriamas:
konstravimui, kalimui, tyrinėjimui, skaičiavimui, matavimui,
žaislų ardymui, nesudėtingų bandymų atlikimui. Stebės prietaisų
veikimą.

Virtuvėlės įrengimas.

2017 spalis-2018
gegužė

Įrengta erdvė vaikams, kurioje jie galėtų užsiimti įvairia
kūrybine veikla.

Darželyje įdiegtas šviesolaidis
pagerino internetinį ryšį.

2017 - 2018 m.m.

Pedagogai naudosis nuotoliniais kvalifikacijos kėlimo
mokymais darbo vietoje www.pedagogas.lt. Atsiras galimybė
pedagogams ir vadovams kelti kvalifikaciją.

Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis
su VšĮ „Gyvenimo universitetas“.

Vaikai įgys pirminius naudojimosi kompiuteriu pradmenis.

Bibliotekoje esančių priemonių
įsigijimas, projekto „Idėjos
padėjėjos“ įgyvendinimas.
Interaktyvūs užsiėmimai.

2017-2018 m. m.

Kaupiama literatūra ir ugdymo priemones apie saugų eismą
kelyje. Kurti įvairių veiklų aprašus, metodines priemones,
žaislus, maketus, eismo ženklus.

Multisensorinės aplinkos kūrimas
darželyje

2017-2018 m. m.

Sensorinė aplinka pasitarnaus vaikų savireguliacijai.
Švenčiantys molbertai, būgnai, interaktyvios šviesos sistemos
leis vaikams atsipalaiduoti, nusiraminti, pasvajoti, pailsėti,
pasiklausyti muzikos.

Lauko žaidimų erdvė

2017-2018 m. m.

Lauko ugdomosios veiklos įrengimas vaikams.

Kuriamos mokomosios užduotys ir vaizdinės priemonės.

Rengė: Edukacinių aplinkų kūrimo ir plėtojimo įstaigoje darbo grupė

