VŠĮ „GELBĖKIT VAIKUS“ ŠIAULIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO 2019 M. VEIKLŲ PLANAS

Tikslas
1. Skatinti dienos centrą
lankančius vaikus siekti
geresnių mokymosi
rezultatų.

Uždaviniai
Ugdyti vaikų pareigos ir
atsakomybės jausmą dėl
namų darbų ruošos.

Veiklos pavadinimas
(detalizavimas)
Namų darbų ruoša.

Stiprinti vaikų mokymosi
motyvaciją.
2. Suteikti daugiafunkcinę
pagalbą vaikams ir
šeimoms. Bendrauti ir
bendradarbiauti su VDC
lankančių vaikų tėvais
(šeimomis).

Papildomos, individualius
gebėjimus atitinkančios
užduotys vaikams.
Sukurti sąlygas vaikams ir
Tėvų įtraukimas į VDC
šeimoms bendrauti vieniems vykstančius renginius,
su kitais, užsiimti mėgstama išvykas.
veikla, saviraiška, kūryba.
Teikti vaikams ir jų tėvams
socialinę-pedagoginę ir
psichologinę pagalbą.

Paremti vaikus ir šeimas
materialiai.
Išsiaiškinti, kokios yra
šeimos buitinės gyvenimo

Pokalbiai.
Piešinio testas:
„Konfliktas. Kas tai? Jo
sprendimo būdai“.
Tėvų susirinkimas tema
„Kaip vaikas jaučiasi
šeimoje?“ (vaikų piešinių
analizė, aptarimas, išvados
ir rekomendacijos).
Materialinė parama
vaikams ir šeimoms iš į
VDC atvykusių švedžių.
Šeimų lankymas.
Dokumentacijos pildymas.

Planuojamas
veiklos vykdymo
terminas, vieta
Mokslo metai,
I-IV 12:00-17:00,
V 12:00-16:00,
vaikų dienos centre
(toliau – VDC)
Darbininkų g. 30,
Šiauliai
Mokslo metai, VDC

Vertinimo rodikliai,
planuojami rezultatai
(kokybiniai, kiekybiniai)
Vaikai kiekvieną dieną ruoš
namų darbus. Gerės vaikų
mokymosi rezultatai.

Stiprės vaikų motyvacija
mokslui.

Tėvai dalyvaus dienos
centre vykstančiuose
renginiuose, išvykose.
Stiprės vaikų ir tėvų
tarpusavio ryšiai.
Visi metai
Vaikų tėvai sužinos, kaip jų
(pokalbiai), kovo
vaikas/ai jaučiasi šeimoje,
mėn. (piešinio testas išmoks savarankiškai spręsti
ir tėvų susirinkimas), su vaiku ir šeima susijusias
VDC
problemas.
Visi metai, VDC

1 kartą per metus
(pavasarį )

Šeimos aprūpinamos rūbais,
avalyne, buities daiktais.

Rugsėjo mėn., vaiko
gyvenamoji vieta.

VDC darbuotojai
išsiaiškins, kokiomis
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sąlygos, problemos, kokios
pagalbos tikimasi iš VDC

Tėvų informavimas ir
konsultavimas tėvų
susirinkimuose, telefonu
arba jiems atvykus į VDC
Piešinių konkursas, darbai
iš vilnos, karpiniai,
lipdymas, karoliukų
vėrimas.
Protmūšis.

Visi metai, VDC

Formuoti vaikų darbinius
įgūdžius ir nuostatą, kad
daryti gerus darbus yra gera.

Senųjų Šiaulių kapinių
tvarkymas.
Kasmetinė akcija
„Apkabinkime žemę“.

Suteikti vaikams žinių apie
įvairias vaikų privatumo
problemas socialiniuose
tinkluose.

Video filmų – „Širdys“
(apie paauglių vidinį
monologą, draugystę,
pagalbą atsidūrus sunkioje
gyvenimo situacijoje),
„Justas“ (perspėja apie
asmenis internete
prisistatančius ne tuo, kuo
yra ir turinčius piktų
kėslų), „Darbo pokalbis“
(perspėja, kokių pasekmių
internete skelbiama

Lapkričio mėn.,
senosios Šiaulių
kapinės (Ežero
gatvėje), dienos
centro aplinka.
Spalio mėn., VDC

Informuoti ir konsultuoti
tėvus jiems rūpimais
klausimais.
3. Tenkinti vaikų
pažinimo, lavinimosi ir
saviraiškos poreikius
plėtojant jų popamokinio
užimtumo ir neformalaus
švietimo paslaugas.

Skatinti vaikų kūrybiškumą.

Ugdyti vaikų komandinio
darbo įgūdžius.

Sausio mėn., VDC

Gegužės mėn., VDC

sąlygomis gyvena šeima,
pagrindines jos problemas,
kokios pagalbos tėvai tikisi
iš dienos centro ir numatys
veiksmų planą problemoms
spręsti.
Tėvams suteikta informacija
jiems rūpimais klausimais.
Vaikai dalyvaus piešinių
konkurse. Mokysis
rankdarbių. Bus skatinamas
jų kūrybiškumas.
Vaikai dalyvaus protmūšyje,
kuriame bus ugdomi jų
komandinio darbo įgūdžiai.
Vaikai sutvarkys senąsias
Šiaulių kapines, formuosis
jų darbiniai įgūdžiai ir
nuostata, kad daryti gerus
darbus yra gera.
Vaikai peržiūrės video
filmus, dalyvaus pokalbyjediskusijoje ir sužinos apie
įvairias vaikų privatumo
problemas socialiniuose
tinkluose.
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Siekti, kad dienos centrą
lankantys vaikai aktyviai
dalyvautų visuomeniniame
gyvenime, mieste
organizuojamose akcijose,
renginiuose.

4. Sveikatinti vaikus per

Skatinti vaikus kalbėti apie
žmogaus ryšį su kitu
žmogumi, vaikų ir
suaugusiųjų pasaulius,
žmogaus gyvenimo prasmę
.Stiprinti pilietiškumą.
Skatinti vaikų fizinį

informacija gali turėti
ateityje), „Žvaigždė“
(parodo, kaip neapdairiai
platinamus asmens
duomenis kiti asmenys
gali panaudoti
nepageidaujamais tikslais)
ir „Papildymas“ (parodo
duomenų atskleidimo
internete pavojus) –
peržiūra.
Pokalbis-diskusija tema:
„Vaikų privatumas
internete“.
Tulpių žydėjimo šventė.
Išvyka į Saulės laikrodžio
aikštę, Chaimo Frenkelio
vilos aplankymas.
Akcija „Rimi pirkėjai
remia „Gelbėkit vaikus“
dienos centrus“. Akcija „
Maisto bankas“
Gerumo seansai
globojamiems vaikams.
Dalyvavimas Šiaulių
dienoms skirtuose
renginiuose.
Popietės: „Mano senelių
istorijos“, „Aš – tikras
šiaulietis“, „Mano šeimos
tradicijos“, „Seniausia
šeimos nuotrauka“.
Krepšinio, aerobikos,

Gegužės, rugsėjo,
spalio, gruodžio
mėn., Saulės
laikrodžio aikštė,
„Rimi
Hypermarket“,
„Forum cinemas“
kino teatras.

Vaikai taps aktyviais ir
pilnaverčiais visuomenės
nariais.

Lapkričio mėn.,
VDC

Vaikai kalbėsis apie
žmogaus ryšį su kitu
žmogumi, vaikų ir
suaugusiųjų pasaulius,
žmogaus gyvenimo prasmę.

Visi metai, l/d

Vaikai visus metus bus
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įvairiapusišką sportinę
veiklą ir kitus
užsiėmimus.

aktyvumą supažindinant
juos su įvairiomis sporto
šakomis.
Grūdinti vaikus.

5. Sudaryti sąlygas
vaikams aktyviai paminėti
kasmetines metų šventes ir
atmintinas datas.

futbolo, lavinamieji
sportiniai, lengvosios
atletikos, dviračių slalomo,
jogos užsiėmimai.
Žiemos sporto šventė
„Sniego estafetės“.

„Žiburėlis“ sporto
salė, krepšinio
aikštelė, futbolo
aikštė.
Sausio mėn., l/d
„Žiburėlis“ kiemo
teritorija.
Vasario mėn., VDC

Vykdyti žalingų įpročių
prevenciją suteikiant tikslią
informaciją apie rūkymo,
alkoholio, kitų narkotinių
medžiagų vartojimo žalą
jaunam organizmui,
skatinant vaikų kritinį ir
kūrybinį mąstymą.
Ugdyti asmens higienos
įgūdžius.

Teoriniai užsiėmimai.
Pokalbiai. Popietės.

Asmens higienos
priemonių parama.

Lapkričio mėn.,
VDC

Ugdyti vaikų planavimo
sugebėjimus įtraukiant juos
į švenčių organizavimą ir
formuoti teigiamą vaikų
nuostatą į valstybines,
tautines ir religines,
netradicines Lietuvoje
švenčiamas šventes bei jų
paminėjimą ir kitas
Lietuvoje minėtinas dienas.

Kasmetinė Trijų karalių
šventė „Lik sveika, Kalėdų
eglute“.
Užgavėnės 2019
„Užgavėniškiausia kaukė“.
Šventė, skirta Valentino
dienai paminėti.
Išradingiausios mergaitės
ir draugiškiausio berniuko
rinkimai.
Kasmetinis dailiojo
skaitymo konkursas
„Lietuviškos pasakos“
Renginys, skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti

Sausio, vasario,
kovo, balandžio,
gegužės, birželio,
rugsėjo, gruodžio
mėn., VDC

fiziškai aktyvus.

Vaikai grūdinsis
dalyvaudami žiemos sporto
šventėje lauke.
Vaikai sužinos apie rūkymo,
alkoholio, kitų narkotinių
medžiagų vartojimo žalą
jaunam organizmui, aptars
priežastis, skatinančias
jaunus žmones pradėti
rūkyti, vartoti alkoholį ir
sugebės tam atsispirti.
Vaikai turės naujas asmens
higienos priemones (dantų
šepetukas, muilas ir kt.).
Vaikai , kartu su tėvais ir
savanoriais paminės
kasmetines metų šventes ir
atmintinas datas, suvoks jų
prasmę ir tradicijas.
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6. Tinkamai organizuoti
vaikų užimtumą socialiai
reikšminga, turininga
veikla vasaros atostogų

Sudaryti sąlygas vaikams
apsilankyti prie jūros ir tapti
pilnaverčiais visuomenės
nariais.

„Aš myliu Lietuvą“.
Kasmetinė Velykų šventė
„Vaikų ir tėvų margučių
ridenimo varžytuvės“.
Tarptautinės vaikų knygos
dienos minėjimas –
popietė „Aš ir knyga“
Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje
bibliotekoje.
Motinos diena. Popietė
„Aš panaši į mamą“.
Vaikų rašytiniai
pasižadėjimai tą dieną už
mamas atlikti namų ruošos
darbus.
Tarptautinę vaikų gynimo
dieną konkursas „Pabaik
sakinį: Lietuva– tai...“.
Rasos ir Joninių diena.
Vakaronė „Joninių
paslaptys, tradicijos ir
burtai“.
Rugsėjo 1-osios šventė.
Koncertinės, pramoginės,
edukacinės išvykos.
Šv. Kalėdų ir Naujųjų
metų šventė. Dienos centro
metų nominacijų
apdovanojimai 2019.
Ekskursija prie jūros.
Birželio mėn.

Vaikai apsilankys prie jūros
,gilinama pažinimo
kompetencija, turizmas ir
kraštotyra.
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metu.

Formuoti ir stiprinti vaikų
socialinius (bendravimo,
bendradarbiavimo,
sugebėjimo dirbti su kitais
žmonėmis) įgūdžius bei
ugdyti vaikų meninius
gebėjimus.
Siekti visapusiško vaikų
ugdymo, plėsti jų žinias ir
gebėjimus jų mėgstamoje
veikloje. Sudaryti sąlygas
vaikų saviraiškai vykdant
dailės, sporto, šokių ir kitus
užsiėmimus.

Dieninė stovykla dailės
studijoje „Skizze“.

Liepos mėn., dailės
studija „Skizze“.
Stovyklos vieta ir
sritis gali keistis.

Vaikai dalyvaus dieninėje
stovykloje dailės studijoje
„Skizze“. Bus formuojami ir
stiprinami jų socialiniai
įgūdžiai bei ugdomi
meniniai gebėjimai.

Vasaros poilsio stovykla.

Rugpjūčio mėn.,
kaimo turizmo
sodyba „Miego
klinika“ (Kelmės
raj., Raudsparnės
kaimas). Stovyklos
vieta gali keistis.

Vasaros poilsio stovykloje
vaikai bus visapusiškai
ugdomi, plečiamos jų žinios
ir gebėjimai, sudaromos
sąlygos jų saviraiškai.

