
„MEŠKIUKŲ“ GRUPĖS ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS 2020-2021 METŲ PLANAS 

 

3-4  metų vaikų grupė 

  

Vaikų grupės aprašymas 

  Grupę lanko 20 vaikai: 10 berniukų ir 10 mergaitės. Šiais metais grupę pradėjo lankyti 5 nauji vaikai . Jie yra drąsus, domisi 

grupėje esančiais žaislais, nori bendrauti su draugais ir auklėtojomis.  

  Stebint vaikus paaiškėjo, kad po vasaros pasikeitė jų pomėgiai:  mergaites labiau domina šokiai, muzika, noriai varto knygeles; 

berniukus labiau domina techniniai dalykai, pavyzdžiui, kuri mašina greitesnė, kas vyksta statybų aikštelėje, ką veikia krovininių automobilių 

vairuotojai. 

  Grupės vaikai smalsūs, žingeidūs, judrūs, žaidžiantys stalo žaidimus. Daugumos vaikų yra mažai išlavėjusi smulkioji motorika; 

vaikai netinkamai laiko pieštukus, žirkles, prasti spalvinimo, kirpimo įgūdžiai, sunkiai pavyksta susmulkinti popieriaus gabalėlį. Pasitaiko įvairių 

konfliktų dėl pasidalijimo norimais žaislais ir vaidmenimis žaidžiant žaidimus. Ugdytiniams dar sunku patiems rasti taikius sprendimus. Plėtojant 

vaikų meninius, komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo ir socialinius gebėjimus, planuojama organizuoti daugiau išvykų, eksperimentų, 

sportinių žaidimų, duoti atlikti daugiau rankyčių lavinimo užduočių. 

 

Tikslas – plėtojant vaikų meninius, komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo ir socialinius gebėjimus, tenkinti jų prigimtinius poreikius: 

norą pažinti, veikti, bendrauti, kurti įgyjant naujos patirties. 

 

Uždaviniai:  

 Aktyviai dalyvauti bendrose veiklose draugiškai bendraujant, bendradarbiaujant. 

 Plėtoti savęs pažinimo gebėjimus, juos pritaikyti kasdienėse situacijose. 

 Plėtoti gebėjimą išgirsti, klausyti, kalbėti, domėtis savo ir kitų tautų kalbomis, tradicijomis ir kt. 

 Tyrinėjant aplinkos reiškinius, atrasti naujus pažinimo būdus. 

 Atliekant įvairias kūrybines užduotis, lavinti rankų smulkiąją motoriką. 
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Mėnuo Tema: AŠ NAUJOJE GRUPĖJE. PAŽINTIS SU DRAUGAIS  

R
u

g
sė

ji
s 

1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė 4 savaitė 

Grupės draugai ir auklėtojos 

Gimtadienių kalendorius 

„Mūsų gimtadieniai“ 

Grupės taisyklės 

Plakatas „Mūsų susitarimai“ 

Imsiu muilą, rankšluostuką 

Piešinių paroda tėveliams 

„Mano spalvoti delniukai“ 

Aš darželyje ne vienas 

Eskursija po darželį.  

S
p

a
li

s 

Tema: RUDENS DOVANOS  Tema: MIŠKO PASLAPTYS  

1 savaitė 2 savaitė 1 savaitė 2 savaitė 

Sodo ir daržo gėrybės 

Salotų gaminimas 

Smagurių savaitė 

Edukacinė – pažintinė 

eskursija pas bitininką 

Grybs grybs baravyks 

Grybų paroda darželio kieme 

Tėvelių ir vaikų gamintų grybų 

paroda grupėje ir koridoriuje 

Miškas rudenį 

Darbeliai iš gamtinės 

medžiagos 

Vakaronė grupėje su tėveliais 

„Oi, bite, bite, bite, saldi tavo 

uodegytė!“ 

L
a

p
k

ri
ti

s Tema: AŠ IR LAIKAS  Tema: GYVŪNIJOS PASAULYJE  

1 savaitė 2 savaitė 1 savaitė 2 savaitė 
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Mano dienelė 

Knygelė „Mano dienelė“ 

Keičias laikas, mainos 

rūbas 

Aplikacija „Metų ratas“ 

Pas močiutę kaime 

Darbeliai iš vatos „Avelės“ 

Miško žvėreliai 

Kaukių paroda „Kiškiai 

piškiai“ 

G
ru

o
d

is
 

Tema: ŽIEMOS PASAKA  
Tema: KALĖDŲ 

STEBUKLAS  

1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė 1 savaitė 

Neregėtas snaigių šokis 

Dekoracijos langams ir grupei 

 

Gerų darbelių savaitė 

Laiškas Kalėdų Seneliui 

Sveikinimo atvirukai, 

dovanėlės tėveliams 

Kur tu, Kalėdų Seneli? 

Kalėdinė vakaronė 

Stebuklingas varpo dūžis 

Kūrybinių darbų paroda 

„Fejerverkai“ 

S
a

u
si

s 

Tema: RAIDŽIŲ SUKŪRYJE  Tema: ŽAIDIMŲ DIENELĖS  

1 savaitė 2 savaitė 1 savaitė 2 savaitė 

Mano vardo pirmoji raidė. 

Mano vardo reikšmė 

Parodėlė tėveliams „Linksmos 

ir išdykusios  raidės“ 

Mano pasakos 

Spektaklis „Gerumo 

pasakėlė“ 

Vaikų pramogos žiemą 

Spalvoto ledo kompozicija 

sniege 

Statiniai iš sniego „Seniai 

besmegeniai“ 

Žaidimų savaitė „Jurgeli, 

meistreli...“ 

Muzikinių instrumentų 

gamyba  

V
a
sa

ri
s Tema: DRABUŽĖLIŲ PILNA SPINTA  Tema: MANO GIMTINĖ – LIETUVA  
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1 savaitė 2 savaitė 1 savaitė 2 savaitė 

Mergaičių ir berniukų rūbai 

Madų iš antrinių žaliavų šou 

„Mažasis ekomodeliukas“  

Rūbai pagal metų laikus 

Bendras vaikų kūrybinis 

darbas iš siūlų „Šalikas“ 

Mano širdelėje - Lietuva 

Vasario 16-osios minėjimas 

Kūrybinis darbelis „Lietuvos 

vėliava“ 

Lietuvos simboliai, jų 

reikšmė 

Plakatas „Čia mūsų namai“ 
K

o
v

a
s 

Tema: KAZIUKO MUGĖ  
Tema: NORIU BŪTI 

SVEIKAS  
Tema: PAUKŠČIAI SUGRĮŽTA IR ATNEŠA PAVASARĮ  

1 savaitė 1 savaitė 1 savaitė 2 savaitė 

Gurgu gurgu, važiuoju į 

turgų 

Amatų mugė  

Ir juoksis dantukai 

Susitikimas su gydytoja 

odontologe 

Lankstinukas „Kaip prižiūrėti 

dantukus“ 

Burnos priežiūros kampelis 

prausykoloje 

Paukščiai parskrido 

Kūrybinių darbų paroda 

„Gandrai“ 

Grok, žiogeli, smuikeliu 

Paroda „Aviliai“ 

B
a

la
n

d
is

 Tema: VELYKŲ KIŠENĖS 

PILNOS MARGUČIŲ   
Tema: ŽALIOJI PALANGĖ  

Tema: SKAIČIUKŲ 

RATUKAS  

1 savaitė 1 savaitė 2 savaitė 1 savaitė 
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Rid rid rid maži margučiai 

Šventinė pramoga vaikams 

„Riedėk marguti“ 

Mano lysvė 

Vaikų lysvių paroda „Aš 

auginu“ 

Tyrinėjimų savaitė 

Eksperimentas sėklų daigumui 

nustatyti 

Protingi ir išdykę skaičiai 

Skaičių knyga 

G
eg

u
žė

 

Tema: AŠ IR MANO ŠEIMA  
Tema: SPALVOS IR 

SPALVIUKAI  

1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė 1 savaitė 

Noriu būti toks kaip mama 

Atvirukas mamai 

 

Aš ir mano šeima 

Šeimos nuotraukų paroda 

Šeimos šventė  

Mano tėtis, mama moka 

Apsilankymas pas vaiko 

mamytę darbe 

Kiek daug aplink spalvų 

Vaikų kūrybinis darbelis 

tėčiams „Vaivorykštė" 

B
ir

že
li

s 

Tema: VASARĖLĖ ŽALIASKARĖ  

1-2 savaitės 1-2 savaitės 

Vaistažolių galia 

Vaistinių augalų herbariumas 

Gėlių vainikas ant mano galvelės  

Vainikų pynimas, dovanojimas tėvams  

L
ie

p
a
 Tema: VANDENS IR SMĖLIO ŽAIDIMAI  

1-2 savaitės 1-2 savaitės 
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Kepam smėlio bandeles 

Nuotraukų koliažas tėvams „Tegul byra smėliukas tarp pirštų“ 

Iš krištolinio laistytuvo vandenėlis liesis  

Laivų paradas 

Maudynės pripučiamame baseine 
R

u
g

p
jū

ti
s 

Tema: MANO TURTAS - SVEIKATA  

1-2 savaitės 1-2 savaitės 

Basomis drugelį gaudau 

Nuotraukų koliažas tėvams „Akmenukų ir smėlio terapija“ 

Vaikų darbelių paroda „Mano spalvota pėdutė“  

Riedėkit kamuoliukai, sukitės lankai 

Kamuolių gamyba iš laikraščių 

 

 

PROJEKTAI: 

 „Augu sveikas ir stiprus“ 

„Mūs dantukai, mūs balti – visi šypsosi linksmi“. 


