Dienos centro veiklos pagal programas

Programos
pavadinimas

I.Savarankiško
gyvenimo įgūdžių
formavimo ir
socialinių įgūdžių
programa

1 priedas

Atlikta veikla
*Spaudos apžvalga. Mankšta. Savitvarkos dienos.
*Visuotinis gyventojų susirinkimas.
*Pokalbis apie 2016 m. aktualijas.
*Kalėdinių eglučių nupuošimas, sutvarkymas.
*Langų nupuošimas, sutvarkymas.
*Pokalbis „Žiema miške ir lauke“.
*Gyventojų svorių matavimas.
*Dienos centro lankytojų lankymo, budėjimo dienos centre
grafikų, veiklos plano sudarymas.
*Paskaitėlės „Trečdalis vyresnio amžiaus žmonių traumų –
miegamajame“, „Kaip apsisaugoti nuo gripo“, „Kaip
sustiprinti imuninę sistemą“.
*Kulinarinė valandėlė (pyrago kepimas).
*Praktinis užsiėmimas „Užgavėnių kaukių gamyba“.
*Pasiruošimas užgavėnėms. Spurgų, blynų kepimas.
*Dalyvavimas parodoje, skirtoje „Žemės dienai“
Aukštadvaryje.
*Ruošiamės Velykoms. Marginame kiaušinius su
Aukštadvario regioninio parko vyr. kultūrologe R.Balsevičiūte
ir Maltos ordino pagalbos grupe, vadovaujama Irenos
Beržinskienės.
*Didysis penktadienis. Velykinė ruoša.
*Pokalbis „Balandžio 1 – oji – juokų, melagių diena“.
*Velykinio medžio nupuošimas.
*Pavasarinė talka.
*Užsiėmimas dienos centre su Aukštadvario gimnazijos
direktoriaus pav. ūkio reikalams Č. Pociūniene.
*Ekskursija po Aukštadvario regioninį parką su ARP vyr.
kultūrologe R.Balsevičiūte.
*Darbinė veikla. Kapų tvarkymas.
*Išvyka į Trakus. Dalyvavimas Europos dienos renginyje.
*Pasivaikščiojimas gryname ore. Išvyka prie ežero.
*Išvyka į gamtą. Vaistažolių rinkimas (raktažolės).
*Gryno oro terapija. Išvykos į gamtą (į mišką, prie ežero).
*Paskaitėlė tema : „Vandens svarba organizmui“.
*Pasiruošimas šventei „Pabūkime kartu“.
*Vaistažolių rinkimas (liepžiedžiai, čiobreliai).
*Vaistažolių tvarkymas.
*Šaškių varžybos tarp centro gyventojų.
*Siuvimo užsiėmimas. Patalynės tvarkymas.
*Paskaitėlės sveikos gyvensenos klausimais.
*Stalo žaidimai.
*Individualūs užsiėmimai prie kompiuterio.
*Susitikimas su kandidatu į seimo narius Vidu Mikalausku.
*Pokalbis tema „Mano gimtasis kraštas – Lietuva“.
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*Ruošimasis rudens jomarkui.
*Rudens lygiadienis. Dalyvavimas Aukštadvario regioninio
parko renginyje „Saulės žirgužėliai“, skirtame pasaulinei
turizmo dienai.
*Išvyka į mišką. Gilių, lapų, kaštonų, kankorėžių rinkimas.
*Čižiūnų kapų tvarkymas mirusiųjų atminimo dienai.
*Pokalbis apie Lietuvos Respublikos seimo rinkimus.
*Ekskursija po Aukštadvario regioninį parką su
Aukštadavario vyr. kultūrologe R.Balsevičiūte ( Semeliškių
miestelis ir jo apylinkės).
*Kapų lankymas.
*Pokalbis „Diena ir naktis“, apie dienos ir nakties santykį
lapkričio mėnesį.
*Adventinio vainiko gaminimas.
*Kalėdinių eglučių puošimas pirmame ir antrame aukšte.
*Langų, durų puošimas šventėms visame centre.
*Parengiamieji darbai Kūčioms.
*Šv. Mišios su Aukštadvario parapijos monsinjoru
V.K.Sudavičiumi.
*Pokalbis „Trys Karaliai“. Šv. Kalėdų džiaugsmas.
*Stendo „Sausio 13 – ajai paminėti“ paruošimas.
*Išvyka į Čižiūnų biblioteką. Pokalbis : „Laisvės gynėjų
diena“.
*Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
*Gyventojų ir DC lankytojų gimtadienių paminėjimas.
*Grabnyčios, Perkūno diena. Kristaus Paaukojimo šventė.
*Pokalbis „Šventa Agota. Duonos kelias.“
*Švenčiame užgavėnes. Svečiuose Aukštadvario regioninio
parko ansamblis „Lėda“, vadovaujamas vyr. kultūrologės R.
Balsevičiūtės.
*Pokalbis „Gavėnios pradžia. Pelenų diena“.
*Renginys, skirtas pasaulinei ligonių dienai su Aukštadvario
parapijos monsinjoru V.K.Sudavičiumi.
*Šv. Valentino diena. Sveikiname vienas kitą.
*Pokalbis, skirtas Vasario 16 – ajai paminėti.
*Pokalbis : „Šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas“.
*Sveikinimai moterims tarptautinės moters dienos proga.
Svečiuose Aukštadvario gimnazijos jaunieji miško bičiuliai
„Verkniukai“.
*Mažosios Velykėlės. Margučių ridenimas su Aukštadvario
regioninio parko vyr. kultūrologe R. Balsavičiūtė ir
etnografiniu ansambliu „Lėda“.
* „Ramybės sodas“. Relaksacija su muzika.
*Aukštadvario darželio – mokyklos „Gandriukas“
pasirodymas Motinos dienos proga.
*Gegužinių giesmių mokymasis, giedojimas.
*Gegužinės pamaldos.
*Tarptautinė slaugytojų diena. Sveikiname slaugytojas.
*Birželinės pamaldos.
*Trakų viešosios bibliotekos projektas „Migruojantis kinas“.
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Filmas „Princesė Diana“.
*Vasaros skaitymai – projektas su Čižiūnų biblioteka.
*Gedulo ir vilties diena.
*Okupacijos ir genocido diena.
*Šventė „Pabūkime kartu“.
*Žalgirio mūšio dienos paminėjimas.
* „Ramybės sodas“. Relaksacija su muzika.
*Pokalbis „Šv. Rokas. Pjūties pabaiga.
*Išvyka į Pivašiūnus. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
atlaidai.
*Juodojo kaspino diena. Baltijos kelias.
*Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos atlaidai (Trakinės).
Išvyka į Trakus.
*Tarptautinė taikos diena.Šv. Matas Alutinis. Bobų vasara.
*Socialinių darbuotojų dienos paminėjimas.
*Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Koncertas centro
gyventojams ir DC lankytojams, svečiuose Lietuvos
nacionalinio operos ir baleto teatro solistai Gražina ir
Vytautas Kurnickai.
*Mirusiųjų gyventojų kapų lankymas Čižiūnų kapinėse, gėlių
padėjimas, žvakių uždegimas.
*Vėlinės. Šv. Mišios su Aukštadvario parapijos monsinjoru
V.K.Sudavičiumi.
*Paskutinė rudens šventė. Šv. Martynas.
*Šv. Mišios su Aukštadvario parapijos monsinjoru
V.K.Sudavičiumi neįgaliųjų žmonių dienos proga.
Meldžiamės už gyventojų sveikatą.
*Adventinė popietė su Aukštadvario senjorėmis.
*Kūčių popietė Čižiūnų socialinių paslaugų centre.
*Pokalbis „Prisiminkime tikrąsias Kūčių tradicijas. Kalėdų
papročiai pasaulyje.“
*Aukštadvario gimnazijos jaunųjų miško bičiulių
„Verkniukų“ viešnagė.
*Mandalų piešimas, spalvinimas.
*Fraktalų piešimas, spalvinimas.
*Gaminame metų simbolį – beždžionėlę.
*Dailės terapija. Tema : „Karnavalas“.
*Dailės terapija žiemos tematika.
*Paveikslų ant sienos iš tampomo popieriaus rutuliukų
gaminimas.
*Gimtadienio atvirukų gaminimas.
*Gimtadienio dovanų gaminimas.
*Atvirukų Valentino dienai gaminimas.
*Dailės terapija. Tema : „Gimtasis kraštas – Lietuva“.
*Pagrindinės sienos dienos centre keitimas pavasarine
tematika.
*Atvirukų kovo 8 – ajai gaminimas.
*Velykinio medžio puošimas.
*Dienos centro stendo keitimas pavasarine tematika.
*Dienos centro patalpų puošimas pavasarine tematika.
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*Dailės terapija. Tema : „Velykiniai margučiai“.
III. Dailės terapija *Ruošiamės Velykoms. Marginame kiaušinius su
Aukštadvario regioninio parko vyr. kultūrologe R.
Balsevičiūte.
*Dailės terapija. Tema „Velykos“.
*Darbas prie pagrindinės sienos dienos centre.
*Dailės terapija. Tema : „Pirmosios pavasario gėlės“.
*Popietė su Ubiškių kaimo menininke Ona Venskutoniene.
*Dailės terapija. Piešiame akvarele.
*Projektas su Čižiūnų biblioteka. Kūrybinės dirbtuvės
„Pasivaikščiojimas po Europą“.
*Dailės terapija. Piešiame akvarele. Tema : „Sužydėjo pievų
gėlės“.
*Darbas prie pagrindinės sienos dienos centre.
*Dailės terapija. Tema : „Vasaros peizažas“.
*Puošiame sieną bibliotekai.
*Dailės terapija. Darbas sus akvarele.
*Dailės terapija. Tema : „ Vasaros uogos“.
*Dailės terapija. Tema : „Ežeras. Upė. Jūra“.
*Dailės terapija. Tema : „Mano mylimiausias gyvūnas“.
*Dailės terapija. Tema : „Sodas. Daržas. Kaliausė“.
*Darbas prie dienos centro sienų stendų.
*Sveikinimų socialiniams darbuotojams gaminimas.
*Gėlių piešimas įvairiu stiliumi ( koliažas, vitražas,
geometrinis stilius).
*Dailės terapija. Tema : „ Rudens žiedai“.
*Dienos centro stendo keitimas rudens tematika.
*Dailės terapija. Tema : „Krenta lapai rudeniniai“.
*Darbas prie pagrindinės dienos centro sienos.
*Proto mankšta „Surask skirtumus“. Paveikslų spalvinimas.
*Paveikslų iš tampomo popieriaus gaminimas.
*Dailės terapija. Tema : „Dar vis ruduo“.
*Žvaigždžių, snaigių gaminimas.
*Dailės terapija. Tema : „Rudenėjanti gėlė“.
*Dailės terapija. Tema : „Spalvotas ruduo“.
*Papuošimų langams karpymas. I aukšto langų puošimas.
*Dienos centro patalpos puošimas žiemos tematika.
*Dailės terapija. Paveikslų žiemos tematika spalvinimas.
*Dienos centro stendo keitimas žiemos tematika.
*Piešiame Kalėdų eglutę.
*Žvaigždžių, snaigių gaminimas.
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