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5-6  metų vaikų grupė 

 

Vaikų grupės aprašymas  

Grupę lanko 20 vaikų: 11 berniukų ir 9 mergaitės.  Vaikai vieni kitus ir auklėtojas jau gerai pažįsta, todėl į darželį eina noriai, 

pasiilgsta draugų.  Grupėje  keli vaikai  yra iš kitalbių šeimų ir sunkokai kalba valstybine kalba. Kai kurie vaikai kalbėdami neištaria 

visų garsų, žodyje keičia garsus vietomis. Stebėsime juos ir skirsime didesnį dėmesį šių vaikų kalbinių gebėjimų lavinimui nuolat 

bendradarbiaujant su logopedu.  

Stebint, kalbant su vaikais paaškėjo, kad po vasaros pasikeitė jų pomėgiai: mergaites labiau domina šokiai, muzika, jos noriai  

kuria viena kitai istorijas, mėgsta žaisti vaidmeninius žaidimus, piešti.  Berniukai labiau domisi techniniais dalykais, pvz. kuri mašina 

greitesnė, kas vyksta statybų aikštelėje ir pan. Mėgsta konstruoti, statyti iš kaladžių namus. Dalis vaikų  domisi raidėmis, 

susipažinsime su jomis per žaidimus, garsus, mokysimės nukopijuoti vardą nuo  vardo kortelės.  

Grupės vaikai smalsūs, žingeidūs, labai 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. Bendradarbiausime su tėvais. 

 

           Tikslas:  padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo,  pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos 

ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis. 

Ugdymo prioritetai: 

• Plėtoti komunikavimo gebėjimus, lavinti sakytinę kalbą, skatinant vaikus reikšti mintis, išsakyti nuomonę, klausytis įvairių 

tekstų, atpasakoti, kurti. 

• Ugdyti pažintinius gebėjimus, skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti stebint pasirinktus daiktus ar 

reiškinius. 

• Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus, sudarant sąlygas vaikams bendrauti, pratintis susitarti, plėtoti vaikų socialinę-kultūrinę 

patirtį bendraujant su kitakalbėse šeimose augančiais vaikais. 

 

 



 

 

Mėnuo Temos 

Rugsėjis Draugų būryje Lik sveika, vasarėle 

 

Mano vardas –pats gražiausias 

Geriausio draugo portretas. 

Meninis darbelis „ Draugų ratas“ 

Grupės taisyklės, mandagumo 

žodeliai 

 

 

Kūrybinis darbelis „Mano atostogos“ 

Sporto renginys „Rieda ratai 

rateliukai“,  judrieji žaidimai 

 

Kolektyvinis darbas – girlianda  „Pirmoji 

vardo raidė“ 

Vardo kortelių gamyba, mokymasis 

kopijuoti – užrašyti savo vardą 

 

 

Spalis  Ruduo miške Rudens gėrybės Spalvotas rudenėlis 

J.Marcinkevičius „Grybų karas“ 

Aplikacija„Linksmoji musmirytė“ 

Dainelė  „Voverytės grybai“ 

Ratelis-žaidimas „Grybų ratelis“ 

Susipažinimas su valgomais 

grybais grupėje 

Kūrybinis darbelis „ Baravykas-

grybų pulkaunykas“ 

 

Išmokti deklamuoti eilėraštukus 

„Raudonskruostis obuolys“ ir 

„Kopūstas“ 

Eksperimentas su obuoliais 

„Obuolienės diena“ 

Štampavimas bulve,  

Žaidimai„Valgoma-nevalgoma“, 

„Atspėk, kas“, „ Obuoliukai ant obels“ 

Derliaus „konservavimas“ 

 

Medžių karūnos- meninis darbelis iš lapų 

Spalvintų lapelių dėlionės-mozaikos 

Paveikslų iš gamtinės medžiagos kūrimas 

Lapų vitražai languose 

 

Vakaronė „Daržovių Helovynas“  

Lapkritis Mano kelias į darželį Lietus Lietuvoj 

 

Sukasi metų ratas 

Saugaus elgesio gatvėje taisyklės. 

Eilėraštis „Dėdė šviesoforas“ 

Labirintai. 

Sąvokos „Kairė-dešinė, už,prieš“ 

Mašinų lenktynės. 

Žibintų gamyba 

 

Pasivaikščioti per lietų su skėčiais ir 

botais. 

Bandymas „Lietaus atsiradimas“. 

Kolektyvinis kūrybinis darbelis 

„Debesis prakiuro“. 

Žaidimai-užduotėlės„Lašelių 

matematika“ 

Meninis mokomasis darbelis-medis  

„Metų ratas“, 

Svarbiausios metų šventės 

 Paros ir metų ritmo kaita 

Mėnesių pavadinimai. 

Pasakos „ Dvylika mėnesių“ 

inscenizacija 



Atšvaitų diena –lapkričio 6 d. Meninis darbelis „Spalvotas mano 

skėtis“ 

 

Žaidimai „Diena –naktis“,“Šilta-šalta” 

Orų kalendorius 

Gruodis  Artėja Kalėdų stebuklas... Laukiu svečių 

Kalėdų papročiai ir tradicijos. 

Grupės puošimas ir ruošimasis šventėms – eilėraštukai, dainos, 

inscenizacija 

Dovanų gamyba 

Advento vainiko pynimas, advento kalendorius 

Meninis darbelis „Žiba Kalėdų eglutė“ 

 

Susitikimas su Kalėdų seneliu 

 

Stalo serviravimas, 

Indų gamyba ir puošimas, 

Elgesys prie stalo 

Sausis  Į knygų pasaulį Per sniegą Sportas – mano draugas 

Knyga , jos dalys, numeracija. 

Mėgstamiausia knyga 

Knygos herojaus gamyba. 

Istorijų kartu su tėveliais kūrimas, 

grupės knyga 

 

Trys Karaliai 

Sausio 13d. 

 

 

Daiktų pėdsakai ant popieriaus. 

Stebėti, kaip kinta vandens būsena 

keičiantis temperatūrai. 

Lipdyti sniego senius. (Didelis, 

vidutinis, mažas). 

K. Kubilinskas „Ledinukas“ 

 

Kūrybinis darbelis „Pūga“ 

 

Sporto šakos. 

Sustoti į eilę , vorą, ratą  

Kelintiniais skaičiai- išsiskaičiuoti 

pirmais antrais.  

Pasaka „Ežio ir kiškio lenktynės“. 

  

Surengti varžybas tarp dviejų komandų 

Vasaris  Per Lietuvą 

 

Amatininkų dirbtuvės 

Gedimino pilies gamyba. 

Vilniaus įkūrimo legendos improvizacija. 

 

Klausytis liaudies instrumentų (kanklių, skudučių, birbynės). 

Užgavėnių tradicijos,  kaukių gamyba 

Lietuvių liaudies dainos ir žaidimai 

Dirbiniai iš antrinių žaliavų Kaziuko mugei 

Amatų dirbtuvėlės 

Kaziuko mugė 

 



 

 

 

Kovas  Miško žvėreliai Paukščiai sugrįžta Būsiu sveikas ir žvalus 

 

Vaizdinė priemone „ Čia gyvena? 

Kūrybinis darbas „Šerno guolis“ 

Pasakos apie laukinius gyvūnus 

Metodinė priemonė „ Gyvūno 

mozaika“ 

 

 

Miesto paukščiai 

Eilėraštis „Zylių kalbos“ 

Pasivaikščiojimai gamtoje, paukščių 

stebėjimas, skaičiavimas. 

Kūrybinis darbas „Balandis“ 

Mano kūnas. Juslės 

Vitaminai 

Švaručiai dantukai blizgės 

Knygos apie dantukų priežiūrą gamyba. 

Balandis  Rieda Velykų margučiai Pavasarį žydintys augalai Žalieji daigeliai 

Aplinkos tvarkymas 

Velykų tradicijos 

Kūrybinis darbelis „Margučių 

pintinėlė“ 

Gražiausio margučio rinkimai 

Estafetės su margučiais 

 

 

 

Augalų stebėjimas lauke. 

Žaidimas „Gėlių ieškojimas“. 

Meninis darbelis „Pats gražiausias 

žiedas“ 

Šiukšlių rinkimas miškelyje prie 

darželio. 

Mamytės diena 

 

Sėklų įvairovė (dydis, forma, kietumas). 

Eksperimentai su sėklomis. 

Daigintų sėklų ragavimas. 

Vaizdinė priemonė „Nuo sėklytės iki 

derliaus“ 

Grupės  gėlių darželis 

Gegužė Mano šeima Spalvos ir spalviukai Raidynėlis 

Piešinių paroda „ Mano (mama, 

tėtis, senelis, močiutė...) 

Sveikinimai mamytei 

Eilėraštis „Ačiū tau, Mamyte“ 

Kaip aš rengiuosi? 

 

 

Eksperimentų savaitė: piešimas įvairia 

natūralia gamtine medžiaga. 

Spalvų maišymas ( įvairūs būdai). 

Mandalų  kūrimas ir spalvinimas. 

Piešimas lauke, šešėlių gaudymas. 

Raidelės su kepurėmis (Ė,Š,Ž,Ū,). 

Raidžių ieškojimas tekste. 

Metodinė priemonė „Pasimetusios 

raidelės“ 

Kūrybinis, grupinis darbas „AČIŪ“ 

Pasakų klausymas. 

 

 



Birželis Vasarėlė atkeliavo 

 

Kepurių darbelių paroda „ Man nebaisūs saulės spindulėliai“ 

Šventė „Joninių stebuklas“ 

Kūrybiniai vaikų darbeliai lauke „ Piešiu smėliu“ 

Augalų antspaudai. 

 

Liepa Darželio kieme 

Vandens ir smėlio malonumai. 

Piešinių paroda: „ Mano vasarėlė“ 

Aš nupinsiu tau vainiką. 

Žaidimas“ Lobių ieškojimas“ 

 

Rugpjūtis Mano turtas- sveikata 

Sportinės estafetės lauke. 

Judrieji žaidimai. 

Ragavimų savaitė (uogos, daržovės). 

Kūrybiniai darbeliai iš augalų. 

 

Pelėdžiukų grupės metinis projektas – „Draugystės  ratelis“  

Sveikatingumo projektas – „ Linkmasis  dantukas “. 

Parengė auklėtojos: 

Indrė Zagorskienė 

Edita Berželionienė 


