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DIENOS CENTRO „ŠYPSENA“ VEIKLOS PLANAS 2017 M. 

 

Tikslas Uždaviniai 
Veiklos pavadinimas 

(detalizavimas) 

Veiklos vykdymo 

terminas, vieta 

Veiklos 

atsakingas 

vykdytojas 

Vertinimo rodikliai, 

planuojami rezultatai 

1. Užtikrinti 

dienos 

užimtumą 

1.1. Užsiimti su 

raidos sutrikimą 

turinčiais vaikais 

pagal numatytą 

veiklos programą. 

1.1.1. Raidos sutrikimą 

turinčių vaikų dienos 

užimtumas. 

Vaikai mokomi žiūrėti į akis, 

paduoti ranką, aiškiau kalbėti, 

sklandžiau judėti. Taip pat 

kasdien bus skaitoma įvairiomis 

temomis (pagal veiklos 

programą). 

2017 m. sausio – gruodžio 

mėn., kiekvieną darbo 

dieną, nuo 12 iki 16 val. 

adresu: Šv. Gertrūdos 23, 

Kaunas 

Pedagogas  

 

 

 

8 raidos sutrikimą 

turintys vaikai 

(lankomumo žurnalas) 

 

 1.1.2. Pamokų ruoša. 

Kartu su vaikais ruošiamos 

pamokėlės. 

2017 m. sausio – gruodžio 

mėn., kiekvieną darbo 

dieną, nuo 12 iki 16 val. 

adresu: Šv. Gertrūdos 23, 

Kaunas 

Pedagogas  

 

 

 

8 raidos sutrikimą 

turintys vaikai 

(lankomumo žurnalas) 

 

 1.1.3. Spec. pedagogo 

konsultacijos. 

12 val. per mėnesį spec. 

pedagogas dirbs su vaikais, 

kurių sulėtėjusi psichinė raida, 

vaikais autistais. Užsiėmimų 

metu bus taikoma muzikos ir 

dailės terapija. 

2017 m. sausio – gruodžio 

mėn., 3 dienas per savaitę, 

po 1 valandą, nuo 15 iki 

16 val. adresu: Šv. 

Gertrūdos 23, Kaunas 

Spec. 

pedagogas  

 

 

 

8 raidos sutrikimą 

turintys vaikai 

(lankomumo žurnalas) 

 

 1.1.4. Psichologo konsultacijos. 

8 val. per mėnesį psichologas 

dirbs su vaikais autistais. 

2017 m. sausio – gruodžio 

mėn., 1 dieną per savaitę, 

po 2 valandas, nuo 12 iki 

Psichologas 

 

 

8 raidos sutrikimą 

turintys vaikai 

(lankomumo žurnalas) 
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Vaikams svarbu išlieti širdyje 

nešiojamas nuoskaudas ir 

susikaupusį pyktį. 

13 val. adresu: Šv. 

Gertrūdos 23, Kaunas 

  

2. Užtikrinti 

vaikų užimtumą 

įvairiuose amatų 

būreliuose. 

2.1.Skatinti užsiimti 

menine veikla įvairių 

amatų būrelių 

pagalba. 

2.1.1. Vaikų užimtumas dailės, 

keramikos būreliuose. 
Pagaminti paveiksliuką/karpinį;  

piešti ir sukurti atvirutę 

/dekupažuotą daiktą;  

dirbti su moliu/modeliniu ir 

pagaminti kitiems reikalingą 

daiktą (pvz., indą, vazą ir kt.);  

dirbti su medžiu, išdrožinėjant 

kitiems reikalingą daiktą (pvz., 

šaukštą, lentelę ir kt.) 

2017 m. sausio – gruodžio 

mėn., vieną dieną per 

savaitę arba pagal poreikį, 

adresu: šv. Gertrūdos 23, 

Kaunas 

Dailės 

pedagogas; 

Savanoriai 

Per šias veiklas bus 

suteikta galimybė kurti 

ir pristatyti savo 

kūrybą, talentus, 

gebėjimus ir pasiekimus 

renginių ir parodų metu. 

Tinkami daiktai būtų 

padovanoti Kauno 

vaikų onkologinei 

ligoninei ar kitoms 

organizacijoms, taip 

skatinant neįgaliųjų 

integraciją į visuomenę. 

Fizinis aktyvumas 

skatins geresnę judesių 

koordinaciją. 

2.2.Skatinti vaikus 

užsiimti fizine 

veikla. 

2.2.1. Vaikų užimtumas fizinio 

aktyvumo veikla. Neįgaliųjų 

mokymas šokti, dainuoti, 

taisyklingai mankštintis, 

išbandyti įvairias sporto šakų 

rūšis.  

2017 m. sausio – gruodžio 

mėn., vieną dieną per 

savaitę arba pagal poreikį, 

adresu: šv. Gertrūdos 23, 

Kaunas 

Pedagogas  

 

2.3.Skatinti vaikus 

užsiimti muzikine 

veikla. 

2.3.1. Vaikų užimtumas 

muzikine veikla. Neįgaliųjų 

mokymas šokti bei dainuoti 

daineles.  

2017 m. sausio – gruodžio 

mėn., vieną dieną per 

savaitę arba pagal poreikį, 

adresu: šv. Gertrūdos 23, 

Kaunas 

Pedagogas 
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