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  ILGALAIKIS   „ NYKŠTUKŲ“  GR. UGDOMOSIOS VEIKLOS 2020-2021 M. M. PLANAS 

                  

           2 - 3 metų vaikų grupė 

 

         Vaikų grupės aprašymas: 

         „Nykėtukų“ gr. lanko 15 vaikų: 6 mergaitės ir 9 berniukai. Vienas  vaikas yra iš dvikalbės šeimos. Visi vaikai yra 2018 m. 

gimimo.  Dauguma vaikų kalba. Didesnį dėmesį skirti higienininiams ir savarankiškumo įgūdžiams. Vaikai smalsūs, aktyvūs, vyksta 

gana sėkminga vaikų adaptacija naujoje aplinkoje. Aktyviai bendradarbiaujant su tėveliais analizuojame vaikų poreikius, tėvų 

lūkesčius, kuriame jaukią ir saugią grupės aplinką. 

Šiais metais planuojama skirti didelį dėmesį vaikų tarpusavio bendravimui, palankumo ir pakantumo ugdymui, higieninių ir 

savarankiškumo įgūdžių  puoselėjimui. Ieškosime įvairių būdų bendradarbiauti su tėvais įtraukiant juos į vaikų ugdymo(si) procesą. 

 Tikslas:  

 Tenkinat vaikų prigimtinius poreikius, skatinti vaikų norą pažinti, veikti, bendradarbiauti, kurti , reikštis; 

 Uždaviniai: 

 Ugdyti palankius vaikų tarpusavio santykius per žaidimą; 

 Higieninių ir savarankiškumo įgūdžių formavimas; 

 Skatinti vaiko kalbos raišką ir kūrybiškumą per įvairią grupės veiklą; 

 Su tėveliais analizuoti vaikų pasiekimus; 
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Mėnuo                                                     AŠ NAUJOJE GRUPĖJE. PAŽINTIS SU DRAUGAIS. 

 

          „Aš ir mane supanti aplinka“ 2 savaitės                „Mano draugas“ 2 savaitės 

 

Rugsėjis Vaizdinė priemonė: „Grupės taisyklės“; 

 

Vaizdinė priemonė: „ Mano veikla grupėje“; 

 

Nuotraukų paroda  „ Mano atostogos“; 

Vaikų kūrybiniai darbai „Mano vardelis“; 

 

 Nuotraukų paroda  „ Mano geriausias draugas“; 

 

Tėvų susirinkimas; 

 

Spalis                    RUDENS DOVANOS   

 

                         MIŠKO PASLAPTYS   

 

„Daržovių kraitelė“ 

     1 savaitė 

     „Sodo gėrybės“ 

         1 savaitė 

  „Medžių įvairovė“ 

       1 savaitė 

   „Miško gyventojai“ 

        1 savaitė 

Vaikų kūrybinis 

darbas „Daržovių 

gausybė“; 

 

Žaidimas „Surask 

daržovėms porą“; 

 

Pasakos „Ropė“ 

inscenizacija. 

Tėvelių, vaikų kūrybinių 

darbelių paroda „Rudenėlio 

išdaigos“; 

 

Vaisių ragavimo savaitė; 

 

Vaikų kūrybinis darbas  

„Vaisių kraitelė“ 

 Vaikų kūrybiniai darbai 

„Žaismingi lapeliai“; 

 

Žaidimas „medžių 

ošimas“; 

 

Kūrybinis vaikų darbas  

„Pasodinom grupės medį“ 

 

Vakaronė kartu su tėvais 

Žaidimas „Kas kur gyvena“ 

 

Dainos inscenizacija „Tindi 

rindi triuška“ 

 

Kolektyvinis vaikų darbas „kas 

gyvena miške“ 

Lapkritis                          AŠ IR LAIKAS  

                              2 savaitės 

                        ŽAIDIMŲ DIENELĖS 

                             2 savaitės 

Vaikų kūrybiniai darbeliai „Diena ir naktis“ 

Žaidimas „Šilta-šalta“ 

 Vaizdinės priemonės gamyba kartu su vaikais „metų 

laikai“ 

Tėvų, vaikų kūrybinė  

Vaikų kūrybiniai darbeliai „Mano namelis“ 

Žaidimas „Mažas-didelis“ 

Imitacinis-siužetinis žaidimas „Nykštukai“ 

Žaidimas „Pagauk muilo burbulą“  

 

Gruodis                     ŽIEMOS PASAKA  KALĖDOS. ŽALIA EGLUTĖ ŽAISLIUKAIS BLIZGA. 
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                          2 savaitės                                 2 savaitės 

 Vaikų ir tėvų kūrybinių atviručių paroda „ Žiema“ 

Vaikų kūrybiniai darbeliai‘ Mano snaigės pasaka“ 

Dainelė „Boružėlių namelis“ 

 Vaikų, tėvų kalėdinių žaisliukų paroda „Mes pasipuošėm 

Eglutę“ 

Kalėdų dainelių savaitė 

 

Vaikų kūrybiniai darbų paroda „Kalėdų senelio maišas 

pilnas dovanų“ 

  

Sausis                                                                 ŽIEMUŽĖ SNAIGĖM SNINGA.   

             

                             Besmegenių šalyje (2 savaitės)                               Pėdos sniege (2 savaitės) 

 Judriųjų žaidimų dienelės:  

„Vėjas“, „Pastatysim sniego senį“ 

Eksperimentų dienelės: 

„Ledo išdaigos“   

Tyrinėjimų  savaitė: 

„Pėdos sniege“, „Piešiame ant sniego“ 

Vaikų kūrybinis darbas: 

„Sniego pūga“ 

Vasaris             KNYGŲ PASAULYJE  (2 savaitės)                MANO GIMTINĖ- LIETUVA   (2 savaitės) 

 Pasakų savaitė „Grupės pasaka“ 

Pasakos „Pirštinė“ inscenizacija 

Kalbos lavinimas-žaidimas „Stebuklingas maišelis“ 

Užgavėnių šventės ruošimasis; 

 Pažinimo savaitė: „Trys spalvos“ 

Vaikų, tėvų nuotraukų paroda „ Mano kelionė po Lietuvą“ 

Lietuvių liaudies žaidimai: „Jurgeli, meistreli“, „Oželis“ 
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Kovas  KAZIUKO MUGĖ 

   (1 savaitė) 
     SVEIKATOS 

SAVAITĖ 

               (1 savaitė) 

  PAUKŠČIAI SUGRĮŽTA IR ATNEŠA PAVASARĮ 

                                (2 savaitės) 

Amatų savaitė; 

Kaziuko mugė grupėje 

tėvams. 

Pažinimo ir sakytinės 

kalbos lavinimo savaitė: 

„Koks aš?“, „Mano 

dantukai“, „ Kaip aš 

plaunu rankutes“ 

   Paukščių garsų klausymas ir mėgdžiojimas 

   Imitacinis žaidimas „Skrisk, paukšteli skrisk“ 

 Vaikų, tėvų kūrybiniai darbai iš dėžių: “Paukštelio namelis“ 

  

  

  

 

Balandis      ŽALIOJI PALANGĖ 

           (2 savaitė) 

                 SKAIČIUKŲ RATUKAS 

                               (2 savaitės) 

  VELYKŲ KIŠENĖS PILNOS   

         MARGUČIŲ 

        (1 savaitė) 

 Eksperimentų savaitė: 

„Mažas svogūnėlis“ 

Tyrinėjimai: „Sėklų 

sodinimas, daiginimas“ 

 Pažintis su skaičiais: „1,2,3“ 

Žaidimas“ Suskaičiuok...“ 

Vaikų, tėvų kolektyvinis darbas-metodinė 

priemonė „Išdykusių skaičiukų juosta“ 

 Aplikacija „Margas kiaušinukas“ 

Metodinė-pažintinė priemonė 

vaikams „Velykinė staigmenų 

dėžutė“ 

Medinių margučių ridenimas 

 

Vakaronė kartu su tėvais 

Gegužė                                                           MANO VAIKYSTĖS SPINDULĖLIAI 

                            

 Pažinimo savaitė: „Mano šeima“ 

Atvirukų paroda „Tau mamyte“ 

Šventė „Mano saulės spindulėliai“ (Šeimos šventė) 

Nuotraukų paroda „mano šeima“ 
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Birželis                                                      Vasarėlė žaliaskarė  

Žolelių, gėlių rinkimas, vainikų pynimas; 

Šventė „Joninių stebuklas“; 

Kepurių paroda „Saulytės spindulėlis“. 

Liepa                                                       Vandens ir smėlio žaidimai 

Pilių paroda lauke  „Mano pilis“; 

Grūdinimosi savaitė: „Paliesk, pajausk, įvardink“; 

Projektas „ Basomis per žolę“. 

Rugpjūtis                                                         Mano turtas- sveikata 

Sportinės estafetės lauke su kitos grupės vaikais; 

Ragavimo savaitė: „Medutis sveikata“ 

Mankštelės lauke; 

 

 

Grupės projektas „Svečiuose pasaka “ 

 


