
      ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS 2020 – 2021 METŲ PLANAS 

                   4 -5 metų ,, Voveriukų“ vaikų grupė 

 

Vaikų grupės aprašymas:  

        Grupę lanko 20 vaikų: 10 berniukų ir 10 mergaitės. Grupėje yra du dvikalbiai vaikai ( 

vaikų šeimose kalbama lietuvių – rusų kalbomis). 2 vaikai turi kalbos sutrikimų. Todėl didesnį 

dėmesį planuojama skirti šių vaikų kalbinių gebėjimų lavinimui, skiriant jiems individualių 

užduočių. 

         Vaikų judėsiai koordinuotesni, gerai išlaiko pusiausvyrą, sugeba atlikti sudėtingesnius 

veiksmus. Padidėjęs praktinis savarankiškumas, daug veiksmų gali atlikti be suaugusiojo 

pagalbos, turi savitvardos bei pažintinės veiklos įgūdžių. Susiformavęs ,, aš“ vaizdas, atsirado 

savimonė: vaikai pradeda skirti save ir savo veiksmus. Dauguma vaikų nori veikti pagal savo 

sprendimus, ketinimus, savarankiškai tenkinti poreikius. Objektyviai įvertina pasakų, pasakojimų 

veikėjų poelgius. Vaikai suvokia, kad jų veiksmai turi pasekmes ir mokosi nustatyti ribas. 

Dauguma grupės vaikų mėgsta žaisti judriuosius, vaidmeninius žaidimus. Berniukai domisi 

mašinomis, kolekcionuoja jų modeliukus, iš kaladėlių ir lego konstruktorių mėgsta statyti 

įvairius statynius. Mergaitės mėgsta žaisti persirengimo žaidimus, kurti ir vaidinti įvairias buities 

istorijas. Grupės vaikai yra smalsūs, žingeidūs ir judrūs.  

           Plėtojant vaikų komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo gebėjimus, 

planuojama organizuoti įvairių žaidimų, eksperimentų, tyrinėjimų, kurių metu bus skatinama 

draugiškai susitarti, bendrauti, bendradarbiauti. Didelį dėmesį skirsime vaikų tarpusiavio 

santykiams, bendravimui, palankumo bei pakantumo ugdymuisi, higieninių ir savarankiškumo 

įgūdžių puoselėjimui, skatinti vaikų kalbos raišką ir kūrybiškumą per įvairias grupės veiklas. 

 

Tikslas – plėtoti vaikų komunikavimo, pažinimo, sveikatos, saugojimo gebėjimus, tenkinti jų 

prigimtinius poreikius, skatinti vaikų kalbos raišką ir kūrybiškumą. 

 

Uždaviniai 

 Aktyviai dalyvauti įvairiose veiklose, draugiškai bendrauti, bendradarbiauti. 

 Plėtoti vaikų tarpusiavio santykius, bendravimo, palankumo bei pakantumo ugdymąsi, 

higieninių ir savarankiškumo įgūdžių puoselėjimą. 

 Tyrinėjant, eksperimentuojant atrasti naujus pažinimo būdus. 

 Sudaryti reikiamas sąlygas sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui ir suteikti žinių 

apie sveiką gyvenseną. 

 Skatinti vaikų kalbos raišką ir kūrybiškumą. 

 

 



Mėnuo                                    Tema  

Rugsėjis  ,,Draugų ratelyje,, 

 Kūybinis darbas ,,Mano 

draugai”. 

 Žaidimas ,,Pakartok”. 

 Vaizdinė priemonė 

,,Grupės taisyklės”. 

 Pokalbis – diskucija ,, 

Mano draugas”. 

,, Aš Saugus kai žinau ,, 

 Kūrybinai darbeliai ,, Saugus kelias”. 

 Pažintis su kelių eismo taisyklėmis. 

 Vaizdinė priemonė ,, Kelio ženklai”. 

Žaidimas,, Atsargiai, kliūtis”. 

 

Spalis 
 ,,Skyniau, roviau, 

ragavau“ 

 Aplikacija ,,Mano namas, 

daržas, sodas”. 

 Stebėjimas ir aptarimas 

matomų objektų. 

 Vaisių , daržovių gamyba 

iš plastelino, popieriaus, 

aplikavimas. 

 Pažintis su daržovėmis, 

vaisiais. Susipažinimas su 

jų pavadinimais. 

 Ugdyti tyrinėjimo, 

aplinkos pažinimo, 

meninės raiškos įgūdžius. 

 Pažinti rudens spalvas, 

atrasti spalvų pasaulį, 

patirti atradimo 

džiaugsmą.  

 Metodinė priemonė. 

Sveikatingumo knyga 

,,Rudenėlio dovanos ‘‘.  

  Žaidimas ,,Valgoma , ne 

valgoma”. 

 Rudenėlio šventė. 

,,Ką slepia miškas,, 

 Vaizdinė priemonė   

,,Susipažinkime su 

medžiais”. 

 Stebėjimas, 

tyrinėjimas lapų 

formų, dydžių 

supančioje aplinkoje  

 Pažintis su mus 

supančiomis 

spalvomis gamtoje ir 

aplinkoje. 

 Ugdyti meilę 

gyvūnams, 

paukšteliams. Mokytis 

juos globoti. 

 Žaidimai su medžių 

lapais. Žaidimai  

‚‚Surask grybuką‘‘, 

‚‚Grybų lenktynės”.  

 Ugdyti tyrinėjimo, 

aplinkos pažinimo, 

meninės raiškos 

įgūdžius.     

 Pažintinės, 

edukacinės, 

žaidybinės viktorinos 

apie rudenėlį grupės 

ugdytiniams ,, 

Rudenėlio žinių 

skrynelė‘‘. 

Šventinė savaitė – 

Vėlynės 

 Pažintis su 

Vėlynių švente 

 Kūrybiniai 

darbeliai ,, 

Uždegsiu 

Vėlinių ‘ 

vakutę”. 

 Žibintų gamyba, 

aplikavimas 

 Diskucija, 

aptarimas, 

minčių lietus. 



Lapkritis  ,,Drabužėlių pilna spinta.,, 

 Aplikacija ,, Mano drabužėliai”. 

 Kūrybinis darbas. Žaisliukų 

gamyba iš pirštinių, kojinių. 

 Pažinti supančias spalvas gamtoje ir 

aplinkoje skirtingais metų laikais. 

 Klausytis, mokytis dainelių apie 

metų laikus. 

 Pažintis su metų laikais. Stebėti jų 

pasikeitimą, spalvas.  

 Lavinti vaikų regimąją ir girdimąją 

atmintį žaidimais. 

 Žaidimai  ‚‚Diena ir naktis‘‘, 

‚‚Šilta  šalta‘‘. 

 

,,Gyvūnijos pasaulyje,, 

 Vaizdinė priemonė,, Ruduo, žiema, 

pavasris, vasara,, 

 Imitacinis-vaidybinis žaidimas ,, 

Atspėk kas tai? ” 

 Miško gyventojų ir naminių gyvūnų 

stebėjimas, aptarimas, ieškojimas 

įvairiose knygelėse, žurnaluose.  

Gyvūnų paveikslėlių aplikavimas. 

 Pažintis su naminiais gyvūnais, miško 

gyventojais. Susipažinimas su jų 

pavadinimais. 

 Ugdyti tyrinėjimo, aplinkos pažinimo, 

meninės raiškos įgūdžius. 

 Pasakų, dainelių klausymas, aptarimas. 

 

Gruodis  ,,Šilti jausmai baltais žodeliais 

sninga,, 

 Kūrybiniai darbeliai 

,,Žiemos pasaka”. 

 Eglutės papuošimas 

grupėje. 

 Kalėdinio žaisliuko 

gamyba. 

 Sportinė pramoga 

,,Žiemos kelias’’ . 

 Sniego senių lipdymas. 

 Stebėjimo, tyrinėjimo 

diena ,, Pėdos sniege’’. 

 

         ,, Kalėdos. Saulėgrąža ” 

 Pažintis su Kūčiomis, jų tradicijomis. 

 Laiškas Kalėdų seneliui. 

 Kalėdinių dovanelių gamyba.  

 Atvirukų gamyba – palinkėjimai artimiems. 

 Laiškelių gamyba su pasižadėjimais, 

palinkėjimais. 

 Kalėdinių giesmių klausymas, aptarimas. 

 Grupės kalėdinė šventė. 

Sausis        ,,Aš ir laikas,, 

 Vaikų kūrybiniai darbeliai 

,, Tiku taku laikrodukas 

šitaip sako,”. 

 Eilėraštukai ,, Labas 

rytas” ir ,, Labanakt”. 

 Klausytis, mokytis 

dainelių apie paros, metų 

laikus.  

 Pažintis su paros laiku ir 

metų laikais. Stebėti jų 

pasikeitimą. 

      ,,Skaičiukų ratelis,, 

 Vaikų kūrybiniai 

darbeliai ,,Skaičiukų 

takelis”. 

 Žaidimai ,, Numeriai”, 

,,Pirmyn ir atgal”. 

 Daiktų, žaislų 

skaičiavimas, 

rūšiavimas atkreipiant 

dėmesį į jų vietas, 

savybes, grupes. 

 Erdvės tyrinėjimas, 

atkreipiant dėmesį į 

daiktų padėti erdveje: 

,,Raidžių sūkuryje,, 

 Pažintis su 

raidelėmis. 

 Dėlionė ,,Vaisių, 

daržovių 

abecelė” 

 Žaidimas 

,,Atspėk, kas 

nupiešta 

knygelėje”. 

 Tyrinėjimas 

knygelių: 

klausant 

skaitymo, 



 Lavinti vaikų regimąją ir 

girdimąją atmintį 

žaidimais. 

 Šventė ,, Trys karaliai”. 

už manes, virš manes, 

priešais, arti, toli. 

 Eilėraštis ,,Mano 

skaičiai” 

(K.Kubilinsko).  

 

žiūrinėjant 

iliustracijas, 

atrandant 

raideles bei 

simbolius. 

Vasaris  ,,Noriu būti sveikas“ 

 Kūrybiniai darbeliai 

,,Mano dantukų draugai 

ir priešai“. 

 Žaidimas ,, Valgoma, ne 

valgoma“. 

 Dėlionė ,,Sveikas, 

nesveikas maistas“. 

 Sportinė pramoga, 

estafetės. 

 V. Griciūtės eilėraštukai ,, 

Nusiprausiu“, ,,Dantų 

šepetukas“. 

,,Mano gimtinė – Lietuva“ 

 Trispalves gamyba. 

 Metodinė-vaizdinė 

priemonė ,, Lietuvos 

įžymios vietos ir 

pastatai”. 

 Daina ,,Brangiausios 

spalvos,”. 

 Lietuvių liaudies 

tradiciniai žaidimai ir 

rateliai. 

 Legendų, padavimų 

skaitymas, aptarimas. 

,,Užgavenės. Lūžo ledo 

tiltai“ 

 Užgavėnių 

kaukių gamyba. 

 Pažintis su 

užgavėnių 

personažais. 

 Tradiciniai 

žaidimai. 

 Užgavenių 

šventė. 

Kovas       ,, Kaziuko mugė“ 

 Pažintis su amatais. 

 Kaziuko mugei 

pasiruošimas. 

 Kaziuko mugė grupėje. 

 Vaikų kūrybiniai darbeliai 

,,Verba”. 

 Žaisliukų gamyba. 

 Žaidimas, rateliai, šokiai, 

dainelės. 

,,Rūpesčiu ir meile 

užaugintas“ 

 Vaikų kūrybiniai 

darbeliai ,,Mano 

daržas, sodas”. 

 Pokalbis - diskucija 

,,Žmogus ir augalai”. 

  Žaidimai, estafetes, 

eilėrasčiai. 

 Stėbėjimas, 

tyrinėjimas pasodintų 

augalų. 

 Sėklų daiginimas, 

prižiūrėjimas, 

auginimas. 

,,Paukščių 

sugrįžtuvės,“ 

 Kūrybinai 

darbeliai 

,,Lietuvos 

paukščiai,”. 

 Paukščių balsų 

įrašo klausymas, 

jų 

pamėgžiojimas. 

 Paukštelių 

gamyba. 

Balandis   ,,Vėlykų kišenės pilnos 

margučių,, 

 Vėlykų papročiai ir 

tradicijos. 

 Velykinių darbelių 

gaminimas iš antrinių ir 

gamtinių medžiagų. 

 Velykinių margučių 

marginimas. 

 Žaidimai su mediniais 

margučiais. 

 ,,Mus kalbina knygos 

lapeliai,, 

 Skatinimas tyrinėti, 

pažinti knygų turinį 

atrandant simbolius. 

 Grupės pasakų 

knygelės kūrimas. 

 Imitacinė – vaidybinė 

pasaka ,,Ropė”. 

 Žaidimai, vaidinimai, 

pasakų sekimas. 

,,Ekologiniu takeliu” 

 Gerumo savaitė. 

Ekskursijos, 

lesyklėlių, inkilų 

įrengimas. 

 Minčių lietus 

grupėje: šiukšlių 

rūšiavimas, 

elgesio 

taisyklės, augalų 

ir gyvūnų 



 Grupės puošimas 

Velykine tematika.  

 Grupės ,,Sienos 

pasakos” paveikslas. 

globojimas. 

Gegužė  ,,Aš ir mano šeima,, 

 Šeimos medžio gamyba 

 Gerumo diena. “Padėk 

draugui”.  

 Diskucija, pokalbiai tema 

,,Kas yra draugystė”. 

         ,,Pavasario žiedai,, 

 Spalvų gama. Dažų  maišymas, naujų spalvų 

išgavimas. 

 Dažymas rankomis ir netradicinėmis 

priemonėmis. 

 Stebėjimas, diskucija ,, Gamtos atgimimas ir 

spalvų gausa”. 

 Metodinė priemonė ,,Gėlių gausa”. 

 Pumpurų, žiedų stebėjimas, tyrinėjimas. 

Birželis                                    ,, Vasarelė žaliaskarė,, 

 Žolelių, gėlių rinkimas, vainikėlių ir apyrankių pynimas. 

 Puokštelių darymas panaudojant gamtines medžiagas. 

 Šventė ,, Joninių stebuklai,,. 

 Stebėjimo, tyrinėjimo pro padidinamą stiklą savaitė. 

Liepa  ,,Visiems kartu – labai smagu,, 

 Tyrinjimo, eksperimentų savaitė ,, Paliesk, pamatyk, sužinok. 

 Judrieji žaidimai. 

 Smėlio eksponatų paroda. 

 Paišymas , dažų taškymas ant popieriaus lauke. 

Rugpjūtis                                  „Vaikystės labirintai“ 

 Sporto estafetės, lauko žaidimai. 

 Žaidimai su lankais. 

 Mankštelės lauke, 

 Pasakų diena. Vaidyba, kūryba, skaitymas. 

 

 

Grupės projektas ,, Keliaukime kalbos takeliu“ 

Sveikatingumo įgyvendinimo tikslas – vaiko asmeninai valgymo, mitybos įgūdžių formavimas 

bei kūno švaros, aplinkos tvarkymo palaikymo įgūdžių skatinimas. 


