
ILGALAIKIS „BORUŽĖLIŲ„ GR. UGDOMOSIOS VEIKLOS 2020-2021 

M. M. PLANAS 

3-4 metų vaikų grupė 

    Vaikų grupės aprašymas  

   Grupę lanko 20 vaikų: 9 berniukai ir 11 mergaičių. Vaikai vieni kitus jau pažįsta, todėl į 

darželį eina noriai. Truputį sunkiau naujai atėjusiems vaikams  išsiskirti su tėveliais. Grupėje 

du vaikai yra iš dvikalbės šeimos.  Šiais metais planuojama didelį dėmesį skirti vaikų emocijų 

suvokimui, savireguliacijos ir savikontroles gebėjimams, taip pat kalbinių gebėjimų lavinimui. 

  Daugumai vaikų patinka žaisti judriuosius, vaidmeninius žaidimus, dėlioti dėliones, 

konstruoti iš smulkių detalių statinius, šokti, dainuoti, vartyti knygeles,pasakoti.  Grupės vaikai 

smalsūs, aktyvūs, nuolat judantys, visko norintys, todėl dažnai tarp jų kyla nesutarimų dėl 

žaislų. Ugdytiniams dar sunku patiems rasti taikius sprendimus, todėl didesnį dėmesį 

planuojama skirti socialinių gebėjimų tobulinimui, kai siekiama susitarimo dėl bendros veiklos, 

vienas kito išklausymo, paskatinimo. 

   Stebėdami ir analizuodami kiek vieno vaiko pasiekimus galime suprasti ir daugiau dėmesio 

skirti silpnesnėms vaiko gebėjimams. Kalbantis su tėvais išsiaiškiname ką vaikas sugeba 

puikiai, kas sunkiau sekasi, kur reikia padėti, ko tėveliai pageidauja iš pedagogų. 

Tikslas: - ugdyti vaiką gebanti suvokti savo ir kitu vaikų  reiškiamas emocijas, tinkamai į jas 

reaguoti bei mokėti užjausti. Plėtojant vaikų komunikavimo, pažinimo ir sveikatos saugojimo 

gebėjimus, tenkinti jų prigimtinius poreikius: norą pažinti, veikti, bendrauti, bendradarbiauti, 

kurti įgyjant naujos patirties.  

Uždaviniai:   

 Skatinti vaikus laisvai reikšti savo emocijas bei kalbėti apie jas.  

 Puoselėti vaiko individualumą, gerbti ir palaikyti jo žaidimą, sudaryti sąlygas jo 

plėtotei pagal kiekvieno vaiko poreikius ir gebėjimus.  

 Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti saugaus aktyvumo ir 

judėjimo poreikį.  

 Skatinti kūrybinę saviraišką, praturtinant kultūrinę patirtį etninėmis vertybėmis. 

 

 

 

 



Mėnuo 1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė  4 savaitė 

 

Rugsėjis 

 

 

„Aš ir mano grupės draugai“  

Susipažinti su naujais vaikais, 

susidraugauti, prisiminti grupės 

taisyklės, kartu kurti grupės aplinką.  

Naujų grupės erdvių kūrimas: ,,Pasakų 

kampelis‘‘ (žiūrim, skaitom, tyrinėjam 

knygutes, aktyvinama saviraiška).  

Edukacinė išvyka į darželio patalpas: 

muzikos sale, skalbykla, virtuve. 

„Gamta rudenį“ 

Stebėti kaip keičiasi medžiai, krūmai, 

orai. 

 Stebimi medžiai: klevas, beržas. 

Rudens pasaka: pasakojimai, 

eksperimentai,  gamtos keitimosi 

stebėjimai rudenį. 

Eksperimentas: ,,Plaukia klevo lapai‘‘ 

(Bandymas dėti lapus į vandenį) 

 

„Rudenėlio derlius“.  

Susipažinti su daržovėmis ir vaisiais. 

Pasakoti, ką teko skinti, rauti, ragauti. 

Diskutuoti kokie vaisiai ir daržovės 

patinka labiausiai. Sužinoti ir suvokti 

daržovių, vaisių naudą, svarbą sveikatai. 

Kūrybinė veikla: ,,Moliūgas‘‘ , 

,,Baravykas’’ ,,Musmirė‘‘, ,,Klevo 

lapas‘‘ , ,,Obuoliukas‘‘(Naudojant 

įvairias menines priemones ir technikas. 

piešimas, aplikavimas, lipdymas, 

tapimas) 

  

 Planuojamos veiklos: 

 Pažintinė veikla: ,,Aš ir mano draugas‘‘ 

 Piešinių ir kūrybinių darbelių parodą grupės mastu.  

 Orų kalendoriaus gaminimas.  

 Eksperimentas: ,,Plaukia klevo lapai‘‘ 

 Grupės tėvų susirinkimas (metinio veiklos plano pristatymas, pagrindinių klausimų 

aptarimas, metinio projekto apžvalga ,,Muzikinis instrumentas iš antrinių žaliavų). 

 

 

 



Mėnuo 1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė 4 savaitė 

 

Spalis  

  

„Aš menininkas ir kūrėjas“. 

 

Susipažinti su įvairiomis menų 

technikomis, kurti, eksperimentuoti, 

žaisti. Mokytis skirti ir pasakyti 

pagrindines spalvas, atrasti spalvas 

grupes aplinkoje. 

 

„Mano juslės” 

 

Įvairių daiktų ir reiškinių tyrinėjimai 

visais pojūčiais: skirtingų maisto 

produktų, grupėje esančių daiktų  

lyginimas apžiūrint, liečiant, uostant, 

ragaujant, klausant;  

Aplinkos reiškinių atpažinimas pagal 

garsą, vaizdą (beldimas, lėti, greiti  

žingsniai, lietus, vėjas).   

 

 

Paroda „Daržovių konstruktorius“ 

Ugdytinių kartu su tėveliais, seneliais 

kūrybinių darbų paroda grupės mastu. 

Rudenėlio šventė „Rudens pasaka“ 

Šventinis rytmetis grupės mastu. 

Edukacinė pažintinė pamokėlė 

„Išskrendančių paukščių kelionė“   

Pokalbis su vaikais apie paukščių 

išvyką į šiltus kraštus bei mokslinio 

filmo žiūrėjimas. 

Planuojamos veiklos: 

 Projektas ,,Vaikų kalbos‘‘  

 Projektas ,,Pažinimo lenta‘‘ 

 Paroda „Daržovių konstruktorius“ 

 Rudenėlio šventę „Rudens pasaka“ su vaikais grupės mastu. 

 Edukacine pamokėle „Išskrendančių paukščių kelionė“   

 

Mėnuo 1 savaitė 2 savaitė   3 savaitė  4 savaitė 

 

Lapkritis  

 

„Orų išdaigos“ 

 

Orų pokyčių stebėjimas: 

prognozavimas (anksčiau ir dabar), 

aptarimas, jų kaitos fiksavimas orų 

kalendoriuje (simboliais, piešiniais,  

nuotraukomis). Tinkamos aprangos 

pasirinkimas pagal esamus orus. 

 

„Pasakų pasaulis“ 

 

Pokalbiai apie knygas, jų kūrimą, 

iliustravimą ir saugojimą   

Skirtingų knygų tyrinėjimas:  

(enciklopedijų, pasakų, eilėraščių 

knygų, įvairiomis kalbomis parašytų 

knygų)  vartymas, „skaitymas“, 

palyginimas. Grupės knygos skaitymas.  



(pokalbiai, žaidimai, pasivaikščiojimai 

skirtingu oru). 

 

 „Skaičiai, spalvos formos“ 

Sudominti vaikus skaičiais, atrasti 

skaičius mūsų aplinkoje. Aiškintis ką 

galima, ir ko  negalima suskaičiuoti. 

Skaičiuoti daiktus grupėje, įvairiose 

knygelėse. Tyrinėti, skaityti R. 

Skučaitės knygelę „Spalvos ir 

skaičiukai“. 

  

„Kiekviena profesija yra svarbi“ 

Papasakoti vaikams apie įvairias 

pasaulio profesijas, aiškintis , kodėl 

žmones turi atlikti tam tikrus darbus, 

kokia iš to nauda žmonėms ir gamtai. 

Žaisti vaidmeninius  žaidimus 

„Kavinė“, „Ligoninė“, „Parduotuvė“ ir 

t.t 

Planuojamos veiklos:. 

 Kūrybinių darbelių, piešinių, eksponavimas grupėje.                                               

  Oru kalendoriaus kūrimas.  

 Skirtingų knygų tyrinėjimas.                                                                              

 

Mėnuo 1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė 4 savaitė 

 

Gruodis  

 

,,Advento kalendoriaus kūrimas‘‘ 

Gaminti advento kalendorių su 

įvairiomis pasakomis, laukiant 

stebuklų meto. Kalbėtis apie gerumą, 

šilumą, meile.  (Analizuoti knygutę 

Paolo Mancini ir Luca  de Leone 

,,Ačiū ir Prašau‘‘). 

 

 

„Aš ir mano jausmai“  

  

Pokalbiai apie tai, kaip mes mylime 

savo atrimus  mama, tėti, broli, sesė, 

senelius. Apie pagarbą ir  pagalba 

savo draugui. Piešiam savo draugo 

portretą. 

Edukacinė pamokėlė: ,,Aš ir 

jausmai‘‘  (Knygutės tyrinėjimas  

 

„Kalėdų stebuklo belaukiant“ 

Padėti vaikams įsijausti ir patirti   

Kalėdų dvasią, tikėti ir laukti stebuklo. 

Mokytis Kalėdų eilėraščių, dainelių, 

mįslių, patarlių, žaidimus. 

Meninė veikla: piešti, aplikuoti, lipdyti 

Kalėdų žaisliukus eglutei, besmegenius, 

snaiges.          

Kalėdinė vakaronė 

Dalyvauja vaikai ir jų šeimos nariai. 

Paroda „Gražiausia snaige“ 

Vaikų kūrybinių darbelių paroda 

grupėje. 



Paolo Mancini ir Luca  de Leone 

,,Jausmai‘‘  

 

Planuojamos veiklos: 

 Advento kalendoriaus gaminimas 

 Paroda „Mano eglutės žaisliukas“  

 Kalėdų vakaronė  

 Paroda „Gražiausia šeimos snaige“ (vaikų ir tėvų bendras darbelis).            

 

Mėnuo 1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė 4 savaitė 

 

Sausis  

 

Trys karaliai. 

Atsisveikinimas su eglute. 

 

„Linksmiausios žiemos pramogos” 

Tyrinėsime sniegą, ledą, stebėsime jų 

savybes.  

Veiklos lauke: lipdysime iš sniego 

besmegenius,  dūksime ant kalniuko.  

Meninė veikla: sniego dažymas.  

 

 

,,Kiekvienas turi namuką“ 

 

Kalbėtis apie tai, kur gyvena žmones, 

gyvūnai, paukščiai. Aiškinti, 

diskutuoti, kodėl reikalingi namai, ar 

visi juos turi. Piešti, lipdyti aplikuoti 

manus paukščiukams, žmonėms,  

žvėreliams.  

Edukacinė pamokėlė: ,,Mūsų grupės 

inkilas‘‘ (kartu su vaikais gaminsime 

inkilą)  

„ Žaislų pasaulis“ 

Edukacinė pamokėlė: pokalbis su 

vaikais apie žaisliukus, kokie žaisliukai 

būdavo mūsų tėvelių ir seneliu 

vaikystėje.  

Mokamasis filmukas apie žaislus.  



Planuojamos veiklos: 

 Kūrybinių darbelių paroda grupėje. 

  Projektas ,,Inkilo‘‘ gaminimas grupėje‘‘ 

   Edukacinė pamokėlė apie ankstesnius žaislus jų atsiradimą  

   Meninė veikla ,,Sniego dažymas‘‘.                                                    

Mėnuo  1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė 4 savaitė 

 

Vasaris  

 

 Projektas „Augu sveikas ir stiprus“ 

Kalbėtis ir diskutuoti su vaikais, kas 

yra sveikata, ką reikia daryti, ką 

valgyti kad būti sveikam. Papasakoti 

apie sporto ir sveikos mitybos nauda 

žmogaus organizmui ir sveiktai.   

„Draugaukime ir padekime draugui” 
 

Pokalbiai, pasakojimai apie draugus, 

draugystę, žaidimai („Dovanoju 

šypsenėlę“; „Trečias bėga“). 

Kūrybinis darbas „Draugystės 

traukinys“ (traukinio vagono 

ornamentavimas, vagonų jungimas, 

skaičiavimas, skaitmenų ant vagonų 

vaizdavimas). 

 

 

 

Kūrybinis darbas „Draugystės medis”  

 
Visiems kartu piešti medi, šakas, klijuoti 

lapus, nuotraukas. Skaičiuoti kiek draugų 

nuotraukų suklijavome.  

„Mano Tėvynė- Lietuva” 

Lietuvos Nepriklausomybės dienos 

paminėjimas. 

Užgavėnės  

Žiemos išvarymo šventė (dalyvauja vaikai 

ir jų šeimos nariai). 

Planuojamos veiklos: 

 Kūrybinis darbas „Draugystės medis”  

 „Mano Tėvyne-Lietuva” 

       Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimas darželio mastų. 

   Užgavėnės (dalyvauja vaikai ir jų auklėtojos). 

 

 

 



Mėnuo 1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė 4 savaitė 

Kovas   

,,Kas gyvena miške‘‘ 

 

Miško žvėrelių (kiškio, lapės, vilko, 

meškos) išvaizdos, 

elgsenos  aptarimas; stalo žaidimai, 

žaidimai „Atvažiavo meška“, „Šoko 

kiškis“ ;  pasaka „Kaip strazdas eglę 

kirto“. Gyvūnų atpažinimas ir 

vaizdavimas pagal žodinį 

apibūdinimą, muziką. 

 

,,Darbščiosios rankutės‘‘ 

 

Kaziuko mugės parodą grupėje  

(dalyvauja vaikai ir jų šeimos nariai). 

 

 

„Paukščių sugrįžtuvės‘‘ 

Pavasarį grįžtančių paukščių (vieversio, 

kielės, pempės, gandro) stebėjimo 

darželio teritorijoje, peržiūrint  

enciklopedijas, albumus, paveikslėlius, 

aptarimas. Paukščio vaizdavimas 

raiškos priemonėmis (kūno judesiais, 

balsų pamėgdžiojamais) ir dailės 

priemonėmis (piešimas, koliažas, 

aplikavimas). 

 

Akcija „Padėkime 

paukšteliams“(inkilėlių kėlimas).  

Planuojamos veiklos: 

 Enciklopedijos apie gyvūnus tyrinėjimas  

 

 ,,Darbščiosios rankutės‘‘ Kaziukų mugės paroda grupėje  (dalyvauja vaikai ir jų 

šeimos nariai). 

 Akcija „Padėkime paukšteliams“(inkilėlių kėlimas). 

 

 

Mėnuo 1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė 4 savaitė 

Balandis   

 

„Mūsų šeimos margutis“  

Ugdytinių kartu su tėveliais, seneliais 

kūrybinių darbų paroda grupės mastų. 

  Velykos  

Velykinis rytmetis įstaigos mastu. 

  

 

„Sveikas sugrįžęs pavasarėli“ 

Stebėti, vardyti atbundančios gamtos 

požymius. Pokalbis apie augalus, jų 

augimo sąlygas, priežiūrą. Klausomės 

CD įrašą „Gamtos garsai“, bandome 

spėti ir vardyti paukščius ir kitus garsus. 

 

Akcija „Žalioji palangę“ 

Sodiname, sėjame pavasario daigelius.  



Planuojamos veiklos: 

 Paroda „Mūsų šeimos margutis“ (dalyvauja vaikai ir jų šeimos nariai). 

 Velykos. Velykinis rytmetis įstaigos mastu. 

 Akcija „Žalioji palangė“ 

 

Mėnuo 1 savaitė  2 savaitė 3 savaitė 4 savaitė 

Gegužė  „Mes knygelių šalyje“ 

Vartyti, tyrinėti, domėtis įvairaus 

turinio knygelėmis. Diskutuoti, kaip 

kuriamos pasakos. Papasakoti apie 

savo mėgstamiausia knygutę.  

,,Mano mama mylimiausia‘‘ 

Sveikinimo atviruko mamai 

gaminimas panaudojant gamtinę 

medžiagą , kirpimo, lenkimo įgūdžių 

tobulinimas.  

 

„Aš greitas ir stiprus“ 

 

Pokalbis apie savo kūną ir jo galias, 

aktyvi veikla su įvairiomis 

priemonėmis (kamuoliais, lankais, 

estafetės lazdelėmis, kt).; judrieji 

žaidimai („Paukštelio namelis“, 

„Katinas ir pelė“). 

 

Žaidimų savaitė 

Bandome žaisti įvairius žaidimus, 

mokomės laikytis žaidimo taisyklių, 

mokomės ne tik laimėti, bet ir 

pralaimėti.   

„Šeimos šventė“  

Dalyvauja vaikai ir jų šeimos nariai. 

Planuojamos veiklos: 

 Kūrybinių darbelių paroda grupėje. 

 „Šeimos šventė“. Dalyvauja vaikai ir jų šeimos nariai. 

 Ugdytinių kūrybinių darbelių paroda grupėje. 

 Judrieji žaidimai, estafetės  

 

Mėnuo 1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė 4 savaitė 

 

Birželis  

 

,,Sveika sugrįžus, vasarėle‘‘  

 

 

,,Piešiu pievą‘‘ 

 



Liepa  

Rugpjūtis  

Tyrinėjimai artimiausioje aplinkoje, 

augalų ir vabzdžių stebėjimas,  

 

Vaikų gynimo diena.  

Piešiniai ant asfalto, muilo burbulų 

pūtimas, vėjo malūnėlių gaminimas.  

 

,,Smėlio pilys‘‘ 

 

Statinių iš smėlio statymas, 

eksperimentai su smėliu ir vandeniu, 

žaidimai lauko aikštelėje. 

 

  

Išvyka į pievą. Pievos piešimas  

pasirinkus norimas raiškos priemones, 

pavyzdžiui,  ant vieno ilgo popieriaus 

lapo / tapetų. 

  

Pramoga „Burbuliukai, burbulai“ 

 

Judriųjų žaidimų dienelės.  

 „Arkliukai“, „Trečias bėga“. 

 

Sporto savaitė „Kamuoliukai, 

kamuoliai“. 

 
 

 


