
 

VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO ,,RIEŠUTĖLIS'' 

,,VIŠČIUKŲ'' GR. UGDOMOSIOS VEIKLOS ILGALAIKIS PLANAS  

2020/2021 M.M. 

2 - 3 metų vaikų grupė  

 

VAIKŲ GRUPĖS SAVITUMAS 

Grupę lanko 15 vaikų: iš jų 7 mergaitės ir 8 berniukai. 1 mergaitė iš daugiavaikės šeimos.  

Viena mergaitė su spec. ugdymosi poreikiais. Vaikai nedrąsūs, neišlavėjusi kalba. Kalbėdami 

neištaria visų garsų, žodyje keičia garsus vietomis ar kalba labai tyliai..  

Vaikų grupė savita tuo, kad yra judrūs, smalsūs, aktyvūs, tačiau nedrąsūs, nepriima svetimų 

pagalbos. . Mėgsta piešti, lipdyti, įveikti lengvas užduotėles žaidimo metu.  

 

TIKSLAS - tenkinti vaikų poreikį judėti panaudojant įvairias priemones. Ugdyti kultūrinius - 

higieninius įgūdžius, paverčiant juos įpročiu. Plėtoti gebėjimą klausytis, domėtis, kalbėti. 

 

UŽDAVINIAI  

 Kurti saugią ir jaukią grupės atmosferą. 

 Skatinti vaikus bendrauti, draugauti bei gebėti būti su kitais. 

 Ugdyti sakytinę vaiko kalbą, kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę. 

 Skirti didesnį dėmesį vaikų kalbinių gebėjimų lavinimui. 

  

Mėnuo Susipažinkime 2 sav. Draugaukime 2 sav. 

Rugsėjis ● Aplikacijos ,,Mano 

mylimiausias žaisliukas’’ 

● Kūrybinis darbas ,,Rudenėlio 

medis’’ 

● Sportas ,,Tiesiam ranką, 

keliam koją’’ 

● Vaizdinė priemonė ,,Aš ir 

mano šeima’’ 

● Nuotraukų paroda ,,Kaip 

praleidome vasarą’’ 

● Daina ,,Pas močiutę, pas senelį’’ 

● Žaidimas ,,Atpažink ir apkabink 

draugą’’ 

Spalis ,,Rudens dovanos’’  2 sav. 

 

● Susipažįstame su antru rudens 

mėnesiu ,,Spalis’’ 

● Daina ,,Kirmeliukas 

Infantino’’ 

● Knygelių darymas ,,Rudens 

spalvos’’ 

● Pirštukų žaidimas ,,Varna 

,,Miško paslaptys’’ 2 sav. 

 

● Kūrybinis darbas ,,Miškas’’ 

● Vaizdinė priemonė ,,Lietuvos 

grybai’’ 

● Pasaka ,,Grybų karas’’(J. 

Marcinkevičius) 

● Daina ,,Oi lyja lietus’’ 



Vėronė’’ 

● Tėvų susirinkimas 

Lapkritis Aš ir laikas 2 sav. 

 

● Susipažįstame su paskutiniu 

rudens mėnesiu ,,Lapkritis’’ 

● Daina ,,Lašeliai lašeliai’’ 

● Žaidimas ,,Diena, naktis’’ 

● Eilėraštis ,,Labas rytas’’, 

,,Labanakt’’ (D. Brazdžionis) 

Gyvūnijos pasaulyje 2 sav. 

 

● Susipažinimas su naminiais 

gyvūnais 

● Susipažinimas su miško gyvūnais 

● Iš lego ir kitų įvairių kaladėlių 

statome/kuriame ,,Zoologijos 

sodą’’ 

● Vaidyba. Vaidiname įvarius 

gyvūnėlius. 

● Klausome pasakos ,,Trys 

paršiukai’’ 

Gruodis Žiemos pasaka 2 sav. 

 

● Susipažįstame su pirmu žiemos 

mėnesiu ,,Gruodis’’ 

● Metodinė priemonė 

,,Besmegeniai’’ 

● Gaminame ,,Snaiges’’ 

● Daina ,,Ėjo pro šalį žiema’’ 

● Kūrybinis darbas ,,Eglutė 

skarota, eglutė žalia’’ 

● Žiemos pasaka ,,Ledinukas’’ 

(K. Kubilinskas) 

Kalėdų stebuklas 2 sav. 

 

● Kūryba ,,Eglutės puošimas’’ 

grupėje 

● Senio besmegenio lipdymas lauke 

● Laiškas Kalėdų seneliui 

● Kalėdinių giesmių klausimas 

● Kalėdinių atviručių gamyba 

Sausis  Raidžių sukūryje 2 sav. 

 

● Metodinė priemonė 

,,Abėcėlė’’ 

● Dekoruojame savo 

vardo raidelę 

● Klausomės dainelės 

,,Abėcėlė’’ 

● Šventė ,,Trys karaliai’’ 

Žaidimų dienelės 2 sav. 

 

● Žaidimas ,,Pagauk muilo burbulą’’ 

● Sportas lauke ,,Lipu, slystu, lipu’’ 

● Šešėlių teatras ,,Žiema’’ 

Vasaris Drabužėlių pilna spinta 2 sav. 

 

● Atsisveikiname su 

paskutiniuoju žiemos mėnesiu 

,,Vasaris’’ 

● Metodinė priemonė ,,Visų 

sezonų drabužiai’’ 

Mano gimtinė Lietuva 2 sav. 

 

● Klausymas/Giedomis ,,Lietuvos 

himno’’ 

● Vaizdinė priemonė ,,Lietuvos 

vėliava’’ 

● Gaminame ,,Mano trispalvė 



● Daina ,,Mamos suknelė’’ 

● Aplikacija ,,Aprenk 

žmogeliuką’’ 

● Dekoruojame kreidelėmis savo 

pasirinktą dražužėlį 

vėliava’’ 

● Lietuvių liaudies dainos  ,,Jurgeli 

meistreli’’ 

Kovas Kaziuko mugė 2 sav. 

 

● Sveikinamės su pavasariu 

● Susipažįstame su amatais 

● Žaidimas. Iš kaladėlių kuriame 

,,Turgavietę’’ 

● Iš gamtinių medžiagų kuriame 

,,Verbą’’ 

● Gaminame ,,Riestainius - 

sausainius’’ 

● Klausomės dainelės ,,Guru 

guru važiuoju į Kaziuko 

turgų’’ 

Paukščiai sugrįžta ir atneša pavasarį 2 

sav. 

 

● Vaizdinė priemonė ,,Paukščiai’’ 

● Pirštukų žaidimas ,,Varna 

Veronė’’ 

● Įvairių paukščių balsų klausymas. 

Atkartojimas garsų 

● Inkilėlių gamyba 

● Dėkoruojame paukščiukų 

trafaretus 

Balandis Velykų kišenės pilnos margučių 

 2 sav. 

 

● Susipažinimas su Velykų 

simboliais: kiškutis, margutis, 

Velykų bobute 

● Plastikinių kiaušinių ridenimas 

● Kiškučio trafareto dekoravimas 

● Vaidinimas. Vieno vaidiname 

kiškučius, kiti Velyku bobutes 

● Bendras Kūrybinis darbelis 

,,Velykų eglutė’’ 

Skaičiukų ratas 2 sav. 

 

● Metodinė priemonė ,,Skaičiukai’’ 

nuo 1 iki 20 

● Žaidimas ,,Pirmyn, atgal’’ 

● Dekoruojame savo pasirinktą 

skaičiuką 

● Daina ,,Skaičiukai’’ nuo 1 iki 10 

Gegužė Aš ir mano šeima 2 sav. 

 

● Žaidimas ,,Graži mūsų 

šeimynėlė’’ 

● Kūrybiniai darbeliai mano 

šeima 

● Vaizdinė priemonė ,,Šeimos 

nuotraukos’’ 

● Projektas ,,Šeimos medis’’.Su 

tėvelių pagalba namuose 

pasidaryti šeimos medį ir 

atsinešti į darželį 

● Kūrybinė užduotis. Kuriame 

Saplvos 2sav. 

 

● Metodinė priemonė ,,Spalvų 

pieštukai’’ 

● Bandome drauge išvardinti kurias 

spalvas pažįstame 

● Laisvas piešimas įvairiomis 

spalvomis bei priemonėmis: 

kreidelės, pieštukai, dažai ir t.t. 

● Kūrybinis darbas ,,Spalvį 

mozaika’’ 

● Žaidimas ,,Spalvos’’ 



,,Šeimos automobilį’’Nes su 

šeima dažnai keliaujame 

Birželis Šventės  

 

● Šventė ,,Tarptautinė vaikų 

gynimo diena’’ 

● Pučiame balionus, dainuojame, 

šokame, žaidžiame 

● Šventė ,,Joninių stebuklas’’ 

● Renkame gėles, žolytes, 

pagaliukus 

● Puokščių darymas 

● Vainikų, apyrankių darymas 

Vasarėlė Žaliaskarė  

 

● Sakome ,,Labas vasara’’ 

● Žaidžiame lauke 

● Dainuojame, šokame lauke 

Liepa Šventės  

 

● Minime ,,Mindaugo 

karūnavimo diena’’ 

● Gaminame karūnas 

● Giedojame ,,Lietuvos himną’’ 

 

Vandens ir smėlio žaidimai 

 

● Statome smėlio pilis. Darome 

paroda. 

● Žaidimas ,,Vandens mūšis’’ 

● Piešiame ant smėlio 

● Eksperimentuojame kas nutika, 

kuomet užpilame vandens ant 

smėlio. Diskutuojame, aptariame 

rezultatą 

Rugpjūtis Šventės 

 

● Minime ,,Žolinės’’ 

● Klausomės pasakojimo kas yra 

,,Žolinės’’ 

Mano turtas - sveikata 

 

● Ragavimo savaitė ,,Aš žaliasis 

agurkėlis’’ 

● Sportinės estafetės 

● Žaidimai lauke 

● Mankštelės 

● Atsisveikinimas su vasara 

 

Grupės projektas: „ Linksmasis ekologijos takelis“ 

 
 


