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5-6 metų vaikų grupė 

Vaikų grupės aprašymas  

Grupę lanko 20 vaikų, 10 berniukų ir 10 mergaičių. Vaikai vieni kitus pažįsta, todėl darželį lanko noriai.  

Šiais metais planuojama didelį dėmesį skirti vaikų smulkiosios motorikos lavinimui. Dauguma vaikų mėgsta žaisti judriuosius, 

vaidmeninius žaidimus. Berniukai domisi mašinomis, mėgsta statyti įvairius statinius iš kaladėlių. Mergaitės mėgsta žaisti vaidmeninius 

žaidimus „namus“, „parduotuvę“, „grožio saloną“. Dalis vaikų pažįsta kai kurias raides, kai kurie vaikai geba nukopijuoti savo vardą nuo lapelio, 

domisi rašmenimis, įvairiomis knygomis.  

Grupės vaikai smalsūs, aktyvūs, nuolat judantys, visko norintys, todėl dažnai tarp jų kyla ir ginčų, ir nesutarimų. Ugdytiniams dar 

sunku rasti taikius sprendimus, todėl didesnį dėmesį planuojame skirti socialinių gebėjimų tobulinimui, kai siekiama susitarimo dėl bendros 

veiklos, vienas kito išklausymo, paskatinimo. Planuojame organizuoti išvykų, eksperimentų, sportinių žaidimų, kurių metu bus skatinama 

draugiškai susitarti, bendrauti, bendradarbiauti. 

Kalbantis su tėvais išsiaiškiname ką vaikai jau moka, kas sunkiau sekasi, kur reikia padėti, ko tėveliai pageidauja iš pedagogų. 

Tikslas: Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti 

savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, 

mokėjimo mokytis pradmenis. 

Uždaviniai: 

- ugdyti ekologinį supratimą tyrinėjant aplinką ir reiškinius; 

- stiprinti fizinį aktyvumą įvairiose erdvėse; 

- ugdyti savarankiškumo ir higienos įgūdžius ; 

- siekti į vaiką orentuoto ugdymo, bendradarbiaujant su tėvelia 
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Rugsėjis 

Draugų sukūryje Ruduo kuria stebuklus  

1 sav. 2 sav. 3 sav. 4 sav. 

Žaidimas „Mano draugai“. 

Aplikacijos iš rudens lapų „Ežys“. 

Žaidimai su kamuoliais kieme. 

Grupės taisyklių plakato kūrimas. 
Rugsėjo pirmosios dienos šventė. 

Vaisių ir daržovių ragavimas. 

Išvyka į „Pasakų parką“ 

Improvizacija „Ropė“. 

Akcija „Rieda ratai, rateliukai“. 

Sportinė pramoga – Europos turizmo savaitė. 

 

Spalis 

Miško paslaptys Rudenėlio stebuklai 

1 sav. 2 sav. 3 sav. 4 sav. 

Dainelė – žaidimas „Grybų raut“. 

Vaizdinė priemonė „Metų laikai‘‘. 

Žaidimas „Grybs, grybs - Baravyks“. 

Rudeninių mandalų kūrimas 

Grupės bendras darbas „Pelėdos medyje“ 

Edukacinė viktorina „Rudenėlio spalvos“ 

Paroda „Rudens pauksčiai“. 

Darbeliai iš plastelino „Grybukai ir kirmėliukai“. 

Paveikslų paroda „Rudeniniai pievų sapnai“. 

 

Lapkritis 

Aš ir laikas  Linksmosios raidelės 

1 sav. 2 sav. 3 sav. 4 sav. 

Vaizdinė priemonė  „Metų laikai“.  

Veikla grupėje – Spalvotų lapų vitražai languose. 

„Žibintų“ šventė. 

Pažintis su laikrodžiu, valandomis. 

Pažintinė veikla lauke – „Miško paslaptis įminsiu“  

Pažintis su raidelėmis. 

Priemonė „Mano raidelės“ 

Judrieji žaidimai su raidelėmis. 

Tapymas guašu, pirštais, ausų krapštukais. 

Dėlionė „Mano abėcėlė“. 
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Gruodis 

Adventas – ramybės ir susikaupimo metas Kalėdų belaukiant 

1 sav. 2 sav. 3 sav. 4 sav. 

Advento kalendoriaus, užduočių įgyvendinimas. 

Laiškas Kalėdų seneliui. 

Vaikų kūrybinis darbas „Senis besmegenis“. 

Tapymas baltu guašu ant juodo popieriaus. 

Kalėdinių dekoracijų bei žaisliukų kūrimas. 

Pramogėlė „Kalėdų senelio belaukiant“ 

Terapinės muzikos, pasakų klausymas. 

Gamtos pokyčių stebėjimas. 

Šventinių atviručių kūrimas. 

Lesyklėlių paukšteliams gaminimas. 
 

Sausis 

Pažinimo, tyrinėjimų ir atradimų savaitė Mus kalbina knygos lapelia 

1 sav. 2 sav. 3 sav. 4 sav. 

Veikla grupėje – „Tyrinėjimai, atradimai ir 

eksperimentai“ 

Aplikacija „Metų laikai“. 

„Tryjų Karalių“ šventė 

Žvakelės „sausio 13-ąjai“ paminėti. 

Žodžių dėliojimas iš raidžių. 

Pasakų kūrimas kitaip. 

Kalbėjimas mimika, gestais. 

Vaikų kūrybinis darbas „Mano pasaka“, „Mano raidelė 

pati gražiausia“. 

Audio pasakų klausymas. 
 

Vasaris 

Žaidimų dienelės Gyvūnijos pasaulis 

1 sav. 2 sav. 3 sav. 4 sav. 

Žaisliukas iš antrinių žaliavų.  

Stalo žaidimų savaitė. 

Mano mylimiausio žaislo pristatymas. 

„Vasario 16-osios“ minėjimas. 

Gyvūnų  įvairovės tyrinėjimas.  

Gyvūnų gamyba iš antrinių žaliavų. 

Judriųjų žaidimų savaitė. 

Vaikų ir tėvų kūrybinių darbų paroda „Neskubėk 

išmesti“. 

Užgavėnės. Žiemą, žiemą, bėk iš kiemo. 
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Kovas 

Kaziuko mugė Pažink, tyrinėk, eksperimentuok 

1 sav. 2 sav. 3 sav. 4 sav. 

Darbeliai „Kaziuko“ mugei. 

„Kaziuko“ mugė grupėje. 

Karoliai iš makaronų. 

Atvirukai iš kruopų. 

„Kaziuko“ šventė. 

„Lietuvos valstybės atkūrimo diena“. 

Tyrinėjimai, eksperimentai su įvairiomis medžiagomis 

(oru, vandeniu, ugnimi). 

Vėjarodžių gaminimas. 

Žaidimai – „Pažink Lietuvą“. 

Žemės diena. 

Pavasario ženklų stebėjimas gamtoje.  
 

Balandis 

Velykos pas mus Augalų karalystėje 

1 sav. 2 sav. 3 sav. 4 sav. 

Velykų papročiai, tradicijos ir žaidimai. 

Kūrybinis darbas „Margučiai“. 

Estafetes su margučiais. 

Vaikų darbelių paroda „Velykų margutis“. 

Vaikų Velykėlės. 

Eksperimentai su sėklomis. 

Sėjamos vaikų atsineštos gėlių ir daržovių sėklos. 

Medžio šakelių želdinimas. 

Vaikų kūrybinis darbas „Gėlės vazonėlis“. 

Aplinkos tvarkymas darželio kieme. 
 

Gegužė 

Myliu savo mamytę Sodų žydėjimas 

1 sav. 2 sav. 3 sav. 4 sav. 

Šeimos nuotraukų paroda grupėje. 

Vaikų atvirukų paroda „Mylimai mamytei“. 

Mamos portreto piešimas. 

Gamtos stebėjimas. 

Gėlyčių sodinimas darželio kieme. 

Stebėti žydinčias obelis, vardinti spalvas. 
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Birželis 

Vasarėlės džiaugsmai  

1 sav. 2 sav. 3 sav. 4 sav. 

Lėlių gamyba iš žolių. 

Augalų herbariumas. 

Piešimas  augalais ant popieriaus lapo. 

Tarptautinė vaikų gynimo diena. 

„Joninės“. 

 

Liepa 

Išbandyk ir pažinsi 

1 sav. 2 sav. 3 sav. 4 sav. 

Smėlio pilių statymas. 

Vandens diena. 

Vėjo malūnėlių gamyba. 

„Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena“. 

 

Rugpjūtis 

Esu sveikas ir laimingas 

1 sav. 2 sav. 3 sav. 4 sav. 

Vaikščiojamas basomis per žolę, akmenukus. 

Estafečių dienelė su kamuoliukais. 

Judriųjų žaidimų savaitė. 

 „Žolinės“. 

 

Bitučių grupės metinis projektas, ekologine tema – „Mano žalias miestas“. 

Sveikatingumo projekto tęstinumas – „Valgau sveikai – augu sveikas“. 


