REGBIO SPORTO KLUBO „VAIRAS“ VAIKŲ DIENOS CENTRO „TIK TU“ 2019 M. VEIKLŲ PLANAS

Eil.
Nr.

1.

2.

Tikslas

Planuojamas veiklos
vykdymo terminas, veiklos
įgyvendinimo pradžia ir
pabaiga, vieta

Kiekybiniai ir kokybiniai veiklos įgyvendinimo rodikliai

Daugiafunkcinė
pagalba Kiekvieną dieną pagal poreikį, Kuriamos sąlygos vaikams ir jų šeimos nariams bendrauti vieniems
su kitais, užsiimti mėgstama veikla, saviraiška, kūryba. Stiprės vaikų
vaikams
ir
šeimoms: visą projekto vykdymo
ir tėvų tarpusavio ryšiai.
socialinė-pedagoginė
laikotarpį,
I-V 14:00-19:00,
vaikų dienos centre (toliau –
VDC)
Dainų g. 35, Šiauliai
Organizuoti vaikų
Kiekvieną dieną, visą projekto Kiekvieną darbo dieną užtikrinamas vaikų maitinimas.
maitinimą
vykdymo laikotarpį, VDC

3.

Sportiniai užsiėmimai

4.

Filmų peržiūra

5.

Namų darbų ruoša

6.

Profesinio rengimo
užsiėmimai

Kiekvieną dieną, visą projekto Vaikai kiekvieną dieną skirs laiko mankštai ir sportiniams
užsiėmimams. Tikėtina, kad stiprės vaikų sveikata, bei psichologinis
vykdymo laikotarpį, VDC
pasitikėjimas savimi. Bus testuojami „Eurofito“ fizinio pajėgumo
testu.
1 kartą per savaitę, visą
Kiekvieną savaitę vaikai turės galimybę žiūrėti filmą. Metų viduryje
projekto vykdymo laikotarpį, ir metų gale bus filmų apibendrinimas, kur vaikai turės papasakoti,
koks filmas patiko, kuo jis pamokantis.
VDC
Kiekvieną dieną, visą projekto Vaikai kiekvieną dieną ruoš namų darbus. Bus užtikrinta kokybiška
popamokinė namų darbų ruoša. Tikėtina, kad gėrės mokymosi
vykdymo laikotarpį, VDC
rezultatai. Ugdomas vaikų pareigos ir atsakomybės jausmas.
1 kartą per savaitę, visą
Kartą per savaitę vaikai bus supažindinami su įvairiomis profesijomis
projekto vykdymo laikotarpį, ir profesijai būdingais niuansais. Tikėtina, vaikai galės suvokti
daugiau apie profesijas, kas palengvins apsisprendimą ateityje,
VDC
pasirenkant tam tikrą profesiją.
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7.

Kompiuterinio raštingumo
ugdymo užsiėmimai

2 kartus per mėnesį, visą
Kas antrą savaitę vaikai bus supažindinami su „Excel“ ir „Word“
projekto vykdymo laikotarpį, programų
pagrindais. Vaikų žinios bus įvertintos metų gale
VDC
įvyksiančiame vaikų žinių įsisavinimo patikrinime.

8.

Dailės užsiėmimai

9.

Muzikos užsiėmimai

2 kartus per mėnesį, visą Kas antrą savaitę vaikai turės dailės užsiėmimus, į kuriuos bus
projekto vykdymo laikotarpį, kviečiami įvairių tapybos sričių specialistai, menininkai, kurie vaikus
supažindins su tapybos technikomis ir niuansais. Metų gale vyks
VDC
piešinių konkursas, kuriame ir bus pristatyti visi piešiniai.
2 kartus per mėnesį, visą Kas antrą savaitę, vaikai bus mokomi groti įvairiais muzikos
projekto vykdymo laikotarpį, instrumentais. Metų gale kiekvienas vaikas turės galimybę atlikti
VDC
muzikos kūrinį surengtame VDC koncerte.

10.

Sportinė veikla lauke

11.

Vasaros poilsio
organizavimas, stovykla

12.

Mokslo metų aptarimas,
mokymosi rezultatų
apibendrinimas ir
rekomendacijos
individualiam vaikų darbui
vasara

Liepos mėn., VDC

Spartakiada „Sportuokime
kartu su tėveliais“

Liepos mėn., VDC

13.

Kiekvieną dieną, visą projekto Vaikai kiekvieną dieną turės galimybę susipažinti sportiniams lauko
vykdymo laikotarpį, VDC
žaidimams.
Vaikai turės bendrą supratimą apie tam tikrų sporto rungčių taisykles
ir niuansus.
Liepos-rugpjūčio mėn., VDC Bus organizuojam vasaros stovykla, kur vaikai turės galimybę visą
dieną praleisti VDC, užsiimti jiems mėgstama veikla.
Bus aptarti mokymosi rezultatai, taip pat bus rekomenduojamos
užduotys individualiam vaikų darbui vasarą.
Tikėtina, kad gėrės mokymosi rezultatai.

Bus organizuojama šeimų spartakiada, kur šeimos turės galimybę
praleisti laiką kartu dalyvaudami estafetėse ir sportinėse rungtyse. Bus
stiprinamas šeimos tarpusavio ryšys.
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14.

Mokslo mėnuo (vaikų
motyvacijos mokslui
kėlimas, viktorinos)

Rugsėjo mėn., VDC

Mokslo metų pradžiai pažymėti ir vaikų motyvaciją skatinti bus
organizuojamos įvairios viktorinos ir žaidimai.

15.

Dienos centrą lankančių
vaikų fizinio pajėgumo
testavimas ir fizinės būklės
nustatymas

Rugsėjo mėn., VDC

Mokslo metų pradžioje bus atliekamas „Eurofito“ fizinio pajėgumo
testavimas, kad galėtume nustatyti vaikų fizinio pajėgumą ir koks
progresas buvo pasiektas per einamuosius metus.

16.

Tradiciniai renginiai
Spalio, lapkričio mėn., VDC
(Policijos, Kūno kultūros ir
sporto dienos, Helovynas ir
kt.)

Vyks renginiai, kurie skirti savišvietai ir bendram išprusimui.

17.

Projektas „Rudeninis
kampelis“

Spalio mėn., VDC

Bus organizuojamas konkursas-paroda, kuriame vaikai pateiks savo
rudenio kompozicijas. Taip bus skatinamas meniškumas ir saviraiška.

18.

Spalvinimo savaitė
„Mandala – būdas geriau
pažinti save“

Lapkričio mėn., VDC

Bus organizuojama spalvinimo savaitė, kur vaikai turės galimybę
visą savaitę spalvinti pasirinktą savo vidinę mandalą, kas leis suprasti
vaiko vidinę būseną ir jo problemas.

19.

Mėnuo „Kalėdų dvasia“
(advento kalendoriaus
gamyba, grupės puošimas
žiemos motyvais, teminės
popietės, pramoginės
išvykos), dalyvavimas
Šiaulių miesto eglės
įžiebimo ceremonijoje

Gruodžio mėn., VDC

Bus organizuojamas visas prieš Kalėdinio laikotarpio ciklas, kuriame
vaikai darys advento kalendorius, kalbės apie Kūčių papročius,
vyksime pažiūrėti miesto eglės.
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20.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų Gruodžio mėn., VDC
šventė, 2019 metų
nominacijų apdovanojimai

Visi vaikai bus nominuoti už savo gerąsias savybes ir išskirtinumus.
Gaus asmenines Kalėdines dovanėles.

