
EŽIUKŲ GRUPĖS  

ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS 2020– 2021 METŲ 

 PLANAS  

 

4-5 metų vaikų grupė 

 

VAIKŲ GRUPĖS APRAŠYMAS 

(Aprašomi  ugdomajai veiklai svarbūs duomenys apie vaikus ir jų šeimas – kokie vaikų gebėjimai 

susiformavę gerai, kokie susiformavę prasčiau, kiek yra vaikų turinčių sveikatos problemų, 

specialiųjų ugdymosi poreikių, gabių vaikų, kokie tėvų (globėjų) lūkesčiai, kokios pagalbos jie 

tikisi.) 
     Ežiukų grupėje yra 19 vaikų 2016 metų gimimo, vienas vaikas 2017 metų.  Grupėje yra 10 

mergaičių ir 9 berniukai. Rugsėjį grupę papildė du naujokai: mergaitė ir berniukas, abu vaikai lankė 

anksčiau  darželį.  

   ,, Ežiukų “ grupės vaikai drąsus, aktyvūs, bendraujantys gebantys spręsti nesudėtingas 

problemines situacijas, kurios dažnai kyla dėl noro dominuoti. Vaikai noriai įsitraukia į siūlomas 

veiklas, tačiau jiems svarbu, kad veikla būtų nenuobodi, įdomi nuolat pateikianti netikėtumų.  

   Vaikučiams kol kas nelabai sekasi susikaupti ilgesniam laikui, išlaikytį dėmesį, atlikti pradėtus 

darbelius iki galo. Daugumai grupės vaikų svarbu, ne tik veiklos procesas, bet ir galutinis rezultatas 

– tai atsispindi vaikų darbeliuose. Laisvalaikio veiklą vaikai pasirenka savarankiškai. Vaikai 

aktyvūs, judrūs, stengiasi laikytis leistino elgesio ribas, grupės taisykles, kurių laikosi.  

Grupę lanko mergaitė turinti specialiųjų poreikių. Jai sunkiai sekasi bendrauti ir žaisti su kitais 

grupės vaikais, todėl mums į pagalbą ateina darželio psichologė, logopedė, bei skirta mergaitei 

padėjėja.  

    Grupės ugdomoji veikla planuojama vadovaujantys Lopšelio – darželio ,,Riešutėlis” 

ikimokyklinio ugdymo programa, į ugdymo procesą integruojamos etnokultūrinės vertybės, 

atsižvelgiama į vaikų poreikius ir interesus.  

 

   

 

UGDYMO PRIORITETAI 

(Remiantis grupės aprašymu, numatoma, kuriems vaikų gebėjimams ugdyti(s) bus skiriama 

daugiausiai dėmesio.) 

Vaiko kultūrinių, etinių, socialinių pažintinių poreikių tenkinimas kasdieninėje veikloje. 

Stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti aktyvumo ir judėjimo  poreikį. 

      Skatinti kalbą, mąstymą, vaizduotę atsižvelgiant į vaiko individualumą. 

 Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais. 

 

PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA 

(Kūrybiniai projektai, temos, šventės, pramogos, išvykos, ekskursijos, sąveika su šeima, 

mokykla ir kitais socialiniais partneriais bei kita vaikų grupei aktuali veikla.) 

   MĖNUO 
 

,,Draugystės ratelis“ 

 

,,Miškas ir jo gėrybės“ 

 

Dalyvavimas akcijoje „Rieda ratai rateliukai“, skirtoje dienai be automobilio. 

RUGSĖJIS 

 

 

 

Rugsėjo 22 



 

,,Pilna pintinėlė vaisių ir daržovių“ 

  

dieną 

,,Medžiai, lapai ir jų paslaptis“ 

 

Dalyvavimas akcijoje ,,Solidarumo bėgimas“ , Minties gimnazijos stadione. 

 

Grupės tėvelių susirinkimas 

 

,,Aš saugus, kai žinau“ 

 

,,Transportas gatvėje – būk atidus“ 

 

SPALIS 

 

Spalio 14 dieną  

Spalio 15 dieną 

 

,,Rudenėlio šventė“ 

 

,,Sudėk iš geometrinių figūrų“ 

 

,, Mūsų drabužėliai „ 

 

,, Orai ir jų išdaigos“ 

 

LAPKRITIS 

Lapkričio 5 

dieną 

,,Žiemos spalvos“ 

 

,,Sveika žiemuže“ 

 

,, Nulipdžiau aš sniego senį“ 

 

,,Kalėdų šventė su seneliu“ 

 

GRUODIS 

,,Snaigės, varvekliai“ 

 

,,Žiemojantys žvėrys“ 

 

,, Žiemos paukščiai“ 

 

,,Pasaka, pasakėlė“ 

 

Sausis 

,,Skaičiukų ratukas“ 

 

,,Trispalvės spalvos“ 

 

,,Užgavėnių džiaugsmai“ 

Vasaris 



,,Diena – naktis“ 

,,Daug darbelių, daug darbų“ 

 

,,Sugrįžtantys paukščiai“ 

 

,,Gurgu, gurgu į Kaziuko turgų“ 

 

,,Pavasario spalvos“ 

 

Kovas 

,,Margutis – Velykų simbolis“ 

 

,,Pavasario saulė sušildė žemelę“ 

 

,,Pavasario gėlės“ 

 

,,Spalvos ir jų džiaugsmai“ 

 

Balandis 

,,Namai, namučiai“ 

 

,,Tau mamytę“ 

 

,,Mano šeima“ 

 

,,Sužydėjo sodai, sužaliavo pievos“ 

 

Gegužė 

Atostogos. Birželio 1 d. pramoga skirta vaikų dienai. Birželis 

 

Metų projektai : 

Kaip lopšelio- darželio socialiniai partneriai dalyvaujame Vilniaus miesto savivaldybės 

finansuojamo savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio švietimo projekte „Medžių pavėsyje“. 

Grupės projektas: “Kiek paslapčių supa mus gamtoje”. (Ištisus metus stebėsime ir atrasime, nuolat 

besikeičiant gamtoje spalvas. Stengsimes atrasti joje skaičiukus, raideles, gyvūnėlius).  

,, Ežiukų“ grupės auklėtojos. 

 


