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1.  BENDROSIOS   NUOSTATOS 

 

1.1. Informacija apie įstaigą. 

Įstaigos pavadinimas – Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“,  sutrumpintas pavadinimas –   

lopšelis-darželis.  

Lopšelis-darželis „Žirniukas“ – viešasis juridinis asmuo, Šiaulių miesto savivaldybės 

biudžetinė įstaiga. 

Lopšelis-darželis priklauso neformaliojo švietimo mokyklų grupei. 

Mokyklos tipas – lopšelis-darželis. 

Lopšelio-darželio adresas: Valančiaus g. 31A, LT-76302 Šiauliai. 

Steigėjas - Šiaulių miesto savivaldybės taryba, kodas 188657744,  

Vasario 16-osios g. 62,  LT-76295 Šiauliai. 

Ugdymo forma – dieninė. 

 

 

Vaikai ir jų poreikiai 

Lopšelyje-darželyje „Žirniukas“ veikia 10 grupių: 

 3 ankstyvojo amžiaus (nuo 1-erių metų iki 3-ejų metų). 

 5 ikimokyklinio ugdymo grupės (nuo 3-ejų iki 6-erių metų). 

 1 priešmokyklinio ugdymo grupės (nuo 6-erių iki 7-erių metų). 

Organizuojant ugdomąjį procesą ,atsižvelgiama į kiekvieno vaiko gebėjimus, poreikius,  

galimybes, individualias savybes. 

 Pagrindinė vaikų ugdymo(-si) organizavimo forma yra įvairi vaikų veikla: 

 visos grupės; 

 mažos vaikų grupelės; 

 individuali vieno vaiko veikla. 

Su vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo bei komunikacinių sutrikimų, dirba logopedas, 

vesdamas individualius ir grupinius užsiėmimus bei konsultuoja tėvus, pedagogus. 

Mokslo metų pradžioje anketavimo metodu apklausdami tėvus, išsiaiškiname jų poreikius dėl 

papildomo vaikų ugdymo ir sudarome sąlygas organizuoti papildomo ugdymo būrelius (pvz. 

krepšinio ir futbolo, anglų k. ir kt.). 
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Pedagogų ir kitų specialistų pasirengimas 

Lopšelyje-darželyje”Žirniukas” dirba 15 auklėtojų, 2 logopedai, 1 meninio ugdymo 

pedagogas, judesio korekcijos mokytojas.Iš jų – 95 % turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 5 % 

- turintys aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą. 

Lopšelyje - darželyje dirba kvalifikuoti specialistai, įgiję: 

        ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją; 

  ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją; 

  ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją; 

  logopedo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 

 

Bendradarbiavimas su šeima 

Lopšelį-darželį lanko vaikai iš įvairiausių šeimų. Tai įpareigoja ugdymo instituciją siekti šių 

bendrųjų tikslų: 

 Susipažinti su šeimos ugdymo tradicijomis, vaiko vystymosi ypatumais. 

 Atskleisti šeimai vaiko gyvenimo grupėje ypatumus. 

 Tapti ugdymo proceso partneriais. 

 

1.2. Ikimokyklinio ugdymo programos ir strateginių dokumentų, atsklei-

džiančių šiuolaikinį požiūrį į vaiką ir jo ugdymą, sąsajos. 

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Žirniukas“ ikimokyklinio ugdymo(-si) programa ,,Rieda metukai, 

auga žirniukai“ parengta ir atnaujinta vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu 2005 m. 

balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 ,,Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu‘‘ 

(Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7  d. įsakymo Nr. V-1009  

redakcija). Lopšelis-darželis atnaujindamas ikimokyklinio ugdymo programą taip pat atsižvelgia ir 

savo veikloje vadovaujasi: 

   Siekiant ugdymo kokybės ir atkreipiant dėmesį į skirtingo amžiaus vaiko sudėtingą periodą, 

psichologinius ypatumus, nulemiančius tolesnį ugdymąsi mokykloje Lietuvos  Respublikos Švietimo  

įstatymą (Žin., 1991, Nr.23-593; Žin., 2011, Nr. IX-1281); 

 Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos (ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. LR įstatymu Nr. I-983) 

12 str. teigiama, kad valstybės dalyvės garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, 

teisę laisvai jas reikšti visais jį liečiančiais klausimais; be to, vaiko pažiūroms, atsižvelgiant į jo 

amžių ir brandumą, skiriama daug dėmesio <...>“. Šiame straipsnyje pabrėžiama vaiko teisė 

dalyvauti priimant su savo gyvenimu susijusius sprendimus. Šiandien tai yra ypač svarbi nuostata, 
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nes vaikai vis dar gana dažnai jaučia, kad suaugusieji nei klauso, nei gerbia jų požiūrį. Šiandienos 

visuomenėje jų pozicija vis dar silpna, statusas žemas, vaikai neturi daug galių, dažnai ir galimybių 

kontroliuoti savo pačių gyvenimą šeimoje, gyvenamojoje vietoje ir t.t. Remiantis šio dokumento 

straipsniu mūsų darželyje vaikas gali aktyviai dalyvauti įvairiuose renginiuose, projektuose, drąsiai 

reikšti savo nuomonę, kuriant grupės aplinką, pasirenkant ugdymo priemones, žaidimus. Siūlyti 

sumanymus, idėjas kaip žaismingiau, kūrybiškiau organizuoti vieną ar kitą veiklą, dalyvauti 

priimant sprendimus ir kuriant grupės taisykles;     

 Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 16 str. teigiama, kad ,,nė vienas vaikas neturi patirti 

savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį <...> gyvenimą“. Ši nuostata pabrėžia, 

konfidencialumo svarbą bendraujant su vaiku ir jo artimaisiais. Įstaigoje dirbantys pedagogai 

individualiai aptaria vaikų pasiekimus su vaiko tėvais (globėjais), tėvų susirinkimuose ar girdint 

vaikams viešai nekalba apie vaikų ir šeimų problemas; 

 Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. 

gegužės 20 d. nutarimu Nr. IX-1569 (Žin., 2003, Nr. 52-2316), bendrosiose nuostatuose teigiama, 

kad vaikas turi gyventi saugioje aplinkoje. Mūsų įstaigoje ši nuostata įgyvendinama pasirinkus 

sveikatos saugojimo ir stiprinimo kryptį; 

 Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2667 patvirtinta Gabių 

vaikų ir jaunuolių ugdymo strategija numato, kad kiekvienas gabus vaikus turi teisę papildomai 

lavinti muzikinius, meninius, fizinius ir kt. gebėjimus. Nepažeidžiant šių teisių darželyje sudarytos 

galimybės lavinti muzikinius gebėjimus bei lankyti papildomo ugdymo būrelius. 

Ugdymo procese kiekvienas vaikas laikomas asmenybe. Jame glūdi didžiulės galimybės 

išlaisvinamos ugdant. Kiekvienam vaikui parenkama prasminga ugdomoji aplinka, kad jis galėtų 

rasti sau svarbų patyrimą. 

Lopšelio-darželio pedagogai atsižvelgia į tai, kad vaikai skiriasi fizinės ir psichinės raidos 

tempu, pasaulio pažinimo stiliumi ir būdais, temperamentu, charakteriu, todėl nereikaluja iš visų po 

lygiai, o sudaro sąlygas kiekvienam vaikui lavėti tiek, kiek jis tam turi dvasios ir fizinių išgalių. 

Įstaigos pedagogams pirmiausia rūpi tvirtesnių ryšių šu šeima ieškojimas, kuomet drauge galima 

būtų stengtis numatyti tolimesnes auklėjimo ir ugdymosi gaires. 

 

1.3. Filosofinė, psichologinė bei pedagoginė teorija 

Humanistinė ugdymo kryptis: 

 Ugdyme svarbiausia ne žinios, o vaiko socialumas, brandumas. 

 Ugdymas- gyvenimo dalis. 

 Tik laisvas vaikas gali fiziškai ir dvasiškai tobulėti. 
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Vaiko raida neatsiejama nuo plačios socialinės kultūrinės aplinkos veiksnių, sąveikos vaikas 

ir vaikas, sąveikos vaikas ir suaugusysis, taip pat vaiko priklausymo grupei (ekologinė raidos 

teorija, U. Bronfenbreneris, R.R. Sears). 

 

1.4. Įstaigos savitumas 

Misija. Lopšelis-darželis „Žirniukas“ – tai įstaiga, kurioje humanizuotas ugdymo procesas 

grindžiamas vaikystės, sveikatos, tautinės kultūros vertybių puoselėjimu, harmoninga pedagogo ir 

ugdytinių sąveika, glaudžiu bendradarbiavimu su šeima, visuomene. 

Išorinė ir vidinė įstaigos aplinka turi įtakos ugdytinių dvasinei bei fizinei raidai, emocinei 

savijautai, ugdymo (si) motyvacijai ir  kokybei. 

Grupių ugdomoji aplinka nuolat atnaujinama naujomis priemonėmis, atitinkančiomis vaikų 

amžių bei ugdymo (si) poreikius. 

Nors lopšelis-darželis „Žirniukas“, įsikūręs miesto centre, tačiau  gamtiniu požiūriu  turi 

turtingą aplinką: vaikai gali stebėti įvairią augmeniją bei gyvūniją. Ši aplinka ugdo vaikų gebėjimą 

pažinti, tyrinėti, eksperimentuoti, mokytis globoti mažesnius už save. Joje vaikai ne tik aktyviai 

veikia fiziškai,bet atranda ir dvasinę ramybę. Visais metų laikais čia vyksta įvairūs sportiniai 

renginiai, sulaukiantys didelio bendruomenės narių aktyvumo. 

Lopšelis-darželis „Žirniukas‘‘ 2000-05-18 d. įsijungė į Lietuvos Sveikatą stiprinančių 

mokyklų projektą. Darbuotojai dalyvauja Respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 

asociacijoje „Sveikatos želmenėliai“. Įstaiga sukaupusi  didelę patirtį sveikatos saugojimo ir 

puoselėjimo srityje.  

Įstaigą supa įvairi sockultūrinė aplinka: „Aušros“ muziejus, Sukilėlių kalnelis, prekybos 

centras „IKI“, centrinė miesto turgavietė, ligoninė. Netoliese yra Šiaulių apskrities P. Višinskio 

viešoji biblioteka, miesto Kultūros centras, lengvosios atletikos mokykla (maniežas). Su šiais 

partneriais dažnai vykdomi įvairūs projektai. 

Lopšelio-darželio prieigose vaikai sutinka įvairių socialinių sluoksnių žmonių (turgaus 

rajonas), todėl labai svarbu su vaikais kalbėti apie žmogaus sveikatą žalojančius veiksnius, diegti 

sveikos gyvensenos principus. 

Visa tai įvertinus, įstaiga teikia prioritetą – sveikatos stiprinimo kompetencijai . 

 Atlikus tėvų apklausą, paaiškėjo, kad jie pritaria pasirinktai prioritetinei ugdymo sričiai, 

atkreipdami dėmesį į vaiko sveikatos puoselėjimą. 
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2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

•  Humaniškumo: 

- pagarba vaikui kaip besivystančiai asmenybei; 

- teisė ugdytis pagal individualumą bei asmeninę patirtį; 

- sudaromos sąlygos įvairių vaiko galimybių plėtojimuisi. 

 

•  Demokratiškumo: 

- teisių gerbimas ir pareigų žinojimas; 

- gabių ir specialių poreikių vaikų optimalios integracijos į visuomenę galimybių didinimas. 

 

•  Tautiškumo: 

- siekiama ugdyti būsimąjį tautos kultūros saugotoją ir kūrėją; 

- auginamas doras, geras, orus, kūrybingas žmogus; 

- padedama vaikui visa, kas jį supa, įprasminti per dorovines nuostatas į aplinką. 

 

•  Diferencijavimo: 

-vaikas ugdomas, atsižvelgiant į individualias jo savybes, ugdymo šeimoje tradicijas ir  

turimą jo patirtį; 

-taikomos individualaus ugdymo ar ugdymo nedidelėmis grupelėmis formos. 
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3. TIKSLAS  

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas kurti sąlygas, 

padedančias tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etnines, socialinius pažintinius  poreikius. 

 

 

 

                                   UŽDAVINIAI: 

 sudaryti sąlygas vaiko praktinės raiškos puoselėjimui įvairiose kompetencijose; 

 padėti vaikui pajusti savo vertę per individualumą; 

 sudaryti sąlygas perimti tautos kultūrinius pagrindus, puoselėjant vaiko  kūrybiškumą; 

 siekti pozityvių ir konstruktyvių santykių su šeima; 

 ugdyti sveikos gyvensenos poreikius ir įgūdžius, suteikiant elementarias žinias apie 

žmogaus sveikatai naudingus bei kenksmingus veiksnius. 
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4. TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 

4.1. UGDYMO TURINIO TEMATIKA 
 

Mėnuo Tematika 
Vaikų 

amžius 
 

Siūlomos savaitės  temos 

 

 

Rugsėjis 
Rudenėlis 

atkeliavo per 

palaukę 

1,5-3 m. 

 

 

 

 Mano kojytės mina takiuką, jau į darželį 

skuba žirniukai. 

 Myliu savo žaisliukus. 

 Aš turiu dvi rankeles, kad darbelio 

nebijočiau. 

 

3 - 4 m. 
 Aš naujoje grupėje. 

 Mano nauji draugai ir žaislai. 

 Ant kojytės kepurytė. 

4 – 5 m.   Darželis man ypatinga vieta. 

 Mes saulės miesto vaikai. 

 Dygo šimtas baravykų. 

 Mano mylimas žaisliuka. 

5 - 6  m. 

 
 Mes saulės miesto vaikai. 

 Žaislai aplink mane. 

 Oi jūs grybai, grybai. 

Spalis 
 

Augu sveikas 

kaip ridikas.... 

1,5 - 3 m.  Neša ežiukas raudoną obuoliuką. 

 Rudenėlio dovanėlės. 

 Ragaujam , juokaujam ir augam sveiki. 

 Daug judėsiu, daug sportuosiu. 

3 – 4 m.  Mano augintiniai – šuniukas ir kačiukas. 

 Mano draugas – muilo burbulas. 

 Aš darželyje mažiausias tais saldžiausias 

valgau kriaušes... 

 Aš pažįstu medį, gėlę. 

4 - 5 m.  Aš auginu namuose..... 

 Ir juoksis dantukai, sveikučiai blizgės. 

 Į pintinę dėsiu obuolį ir kriaušę. 

 Gelsta klevo lapas. 

5 – 6 m.  Mano augintinis. 

 Man kojelės , kad bėgiočiau... 

 Kas auga sode ir darže..... 

 Rudenėlio spalvos. 

Lapkritis 
 

Rudenėlio kaip 

nebūta… 

1,5 - 3 m.  Žaidimų dienelės. 

 Išlydėjom paukštelius . 

 Krinta lapas pamažu, rudenėli, kaip gražu. 

3 – 4 m.  Saulutė motinėlė, mėnulis – tėvelis. 

 Aprenk lėlytę. 

 Už lango tamsu – pasiilgau spalvų.  

 Rudenėlis iškeliauja.     

4 – 5 m.  Rytas veja dieną, diena – vakarą... 

 Drabužėlių pilna spinta. 

 Už lango tamsu – pasiilgau spalvų. 

 Rudenėlio kaip nebūta. 
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  Diena trumpyn, naktis ilgyn... 

 Keičias laikas, mainos rūbas. 

 Už lango tamsu, pasiilgau spalvų. 

 Rudenėlis iškeliauja. 

Gruodis 
 

Mažoj širdelėj 

daug gerumo 

telpa. 

 

1,5 - 3 m.  Žiema keičia rudenį. 

 Dienelė žaidimams - naktelė miegeliui. 

 Skubėkite visi prie kelio pasitikti Kalėdų 

senelio. 

 Paslaptinga naktis. 

3 – 4 m.  Adventas. Gerų darbų pradžia. 

 Kas tvartelyje gyvena. 

 Kalėdos. Labas, Kalėdų seneli! 

 Žaidimų dienelės. 

4 - 5 m.  Tvartelio dureles atidarau – ir ką aš 

pamatau? 

 Noriu būti geras draugas 

 Eglutė žaliaskarė atėjo į svečius. 

 Žaidimų dienelės. 

5 – 6 m.  Visus gyvulėlius sunku apsakyti. 

  Geometrinių formų šalyje. 

  Kalėdų stebuklai. 

  Žaidimų dienelės. 

Sausis  
 

1,5 - 3 m. 
 Sniegas baltas – mažiems paukšteliams 

šalta. 

 Eisiu į miškelį, sutiksiu daug žvėrelių. 

 Baltas, šaltas sniegelis. 

 Mes nulipdėm sniego senį. 

3 – 4 m.  Žaidimų dienelės. 

 Zylutė beldžia snapeliu. 

 Saugau draugą ir save. 

 Milžinai – nykštukai. 

4 - 5 m.  Aš ir mano artimieji. 

 Čirškia žvirblis ir zylutė. 

 Kas praėjo miške per sniegą. 

 Žiemužė reikalinga , kad džiaugtųsi vaikai 

5 – 6 m.  Aš ir mano artimieji. 

 Zylutė beldžia snapeliu. 

 Žiemužė reikalinga , kad džiaugtūsi vaikai. 

Vasaris 
 

Žiemos 

skrebučiai 

plyšta… 

1,5 - 3 m.  Mano namas. 

 Mus supantys gyvūnai. 

3 – 4 m.  Mano mielieji namučiai. 

 Žiema, žiema bėk iš kiemo. 

 Kaip gyvenate, žvėreliai? 

 Gurgu, gurgu į kaziuko turgų. 
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 4 - 5 m.  Mano šalelė – Lietuva. 

 Žiema, žiema, bėk iš kiemo. 

 Skaičiukų šalyje. 

 Saugiai į darželį, saugiai į namus. 

5 – 6 m.  Mano gimtinė – Lietuva. 

 Ir tave suskaičiavau… 

 Žiema, žiema bėk iš kiemo. 

 Aš saugus, kai žinau. 

Kovas 
 

Paukšteliai iš 

tolių į tėviškę 

skuba. 

1,5 - 3 m.  Mano namas. 

 Mus supantys gyvūnai. 

3 – 4 m.  Mano mielieji namučiai. 

 Žiema, žiema bėk iš kiemo. 

 Kaip gyvenate, žvėreliai? 

 Gurgu, gurgu į kaziuko turgų. 

4 - 5 m.  Mano šalelė – Lietuva. 

 Žiema, žiema, bėk iš kiemo. 

 Skaičiukų šalyje. 

 Saugiai į darželį, saugiai į namus. 

5 – 6 m.  Mano gimtinė – Lietuva. 

 Ir tave suskaičiavau… 

 Žiema, žiema bėk iš kiemo. 

 Aš saugus, kai žinau. 

Balandis 
 

Pavasaris jau 

moja žalia burtų 

lazdele. 

1,5 - 3 m.  Mano knygelė-graži, spalvota. 

 Saulutė pakvietė žiedelį. 

 Myliu mamytę! 

3 – 4 m.  Velykų margučiai ritas. 

 Vandens lašelio pasakojimas. 

 Aš skaičiuoju 1,2,3… 

 Aš mylimas ir suprastas. 

4 - 5 m.  Mano knygelės. 

 Svečiuose pasaka. 

 Vandens lašelio pasakojimas. 

 Lijo, lijo lietus. 

5 – 6 m.  Rid, rid, rid margi margučiai. 

 Gyvybė ten, kur vanduo. 

 Noriu pažinti save. 

 Šviesoforas – mano draugas.  

Gegužė 
 

Vaivorykštės 

spalvom pražydo 

sodai. 

1,5 - 3 m.  Sužydėjo, sužaliavo pievos ir laukai. 

 Skrenda, ropoja. 

 Žaidimų dienelės. 

3 – 4 m.  Žemelė bunda. 

 Vabalai, vabaliukai… 

 Žydi sodai, kaip gražu. 

 Vaikystės spindulėlis. 

4 - 5 m.  Visi žiedai mamytei. 

 Sodai žydi. 

 Kas skrenda, ropoja, šliaužia. 

 Vaikystės spindulėlis 
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 4 - 5 m.  Visi žiedai mamytei. 

 Sodai žydi. 

 Kas skrenda, ropoja, šliaužia. 

 Vaikystės spindulėlis 

5 – 6 m.  Mamyte, tu gera, kaip rytmečio aušra. 

 Kas ropoja, skrenda , šliaužia. 

Vaivorykštės spalvom pražydo sodai. 

Birželis 
 

Kiek daug 

spalvų, bėgsiu 

vasaros taku. 

 

. 

1,5 - 3 m.  Mane kviečia vasaros takelis. 

 Kiek daug spalvų, bėgsiu vaivorykštės 

taku. 

 Vaikų džiaugsmas – vanduo ir smėlis. 

3 – 4 m.  Mano mylimas tėvelis.. 

 Lijo, lijo lietus. 

 Grok, žiogeli, smuikeliu. 

 Kur joji, Jonai? 

4 - 5 m.  Ant tėvelio rankų supasi pasaulis. 

 Sveika, vasarėle! 

 Kur joji, Jonai? 

5 – 6 m.  Sveika , vasara! 

 Grok, žiogeli, smuikeliu. 

 Pražydo paparčio žiedas.  



13 

 

 

4.2. ANKSTYVOJO AMŽIAUS UGDYMO TURINYS 

 

4.2.1. RUDUO (1,5 – 3 METAI) 

 

 
1. SAVAITĖS TEMA : MANO KOJYTĖS MINA 

TAKIUKĄ, JAU Į DARŽELĮ SKUBA ŽIRNIUKAI. 

 

1.1. TIKSLAS – susipažinimas su nauja aplinka. 

 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Skatinti domėtis nauja aplinka; 

2. Pratintis klausyti suaugusiųjų; 

3. Ugdyti dialoginę kalbą; 

4. Reaguoti į paprastus nurodymus. 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – reikšti norus ir pageidavimus. Bendrauti su grupės auklėtoja. 

 PAŽINIMO – reaguoti į paprastus nurodymus. 

 BENDRAVIMO – pratintis klausytis suaugusiųjų. Reikšti jausmus veiksmais, žodžiais, 

grimasomis. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – pratintis valgyti šaukštu, neišlaistant. 

 JUDĖJIMO – nusileisti čiuožykle. 

 MENINĖ – piešti paprasčiausiais brūkštelėjimais, suspausti, minkyti lipdymo masę.  

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS:  žaislinės knygelės, stalo žaidimai, „Lego“, kamuoliai, pieštukai, 

modelinas, lėlės, mašinos, vežimėliai, lovytės. 

 

4. METODAI: dialogas, monologas, pažinimu, supratimu, ugdymas, pvz., kūrybine vaiko ir 

pedagogo sąveika – ugdymasis bendraujant. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Bandyti sustoti ant spalvotų skrituliukų. Žaidimas „Guli kamuoliukas ant lėkštės“, „Pasakyk, 

kuo tu vardu“, „Lėlytė sveikinasi“. 

 

6. INDIVIDUALI VEIKLA 

Susirasti vietą prie stalo, ryto rate. Rasti savo spintelę, rankšluostuką, lovytę. 

 

7. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Užmigdyti lėlę lopšine „A-a-a pupa“, „Aprenkime lėlę pasivaikščioti“, „Nusileiskime nuo 

čiuožyklos“, „Pagauk kamuoliuką“, „Surink  

8. VEIKLA LAUKE 

Susipažinimas su lauko teritorija: „nubrėžti“ ribas, kur vaikai gali pasivaikščioti, apžiūrėti, 

stebėti aplinką. Žaisti judriuosius žaidimus: „Bėkite pas mane“, „Pavykite mane“. 

 

 

9.VEIKLA MUZIKOS SALĖJE. 

 Susipažinti su muzikos sale, vadove, žaislais. 

  Pagroti barškučiais, paklausyti linksmų dainelių, pažaisti su spalvotais kamuoliukais. 
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10. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

 Susipažinti su sporto sale, judesio korekcijos mokytoja. 

  Pažaisti su spalvotais kamuoliais. 
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4.2.1. RUDUO  (1,5 – 3 METAI) 
 

1. SAVAITĖS TEMA: MYLIU SAVO 

ŽAISLIUKUS. 

 
1.1. TIKSLAS – susipažinimas su žaisliukais. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Sužinoti mėgstamiausią vaiko žaislą; 

2. Ugdyti draugiškumą; 

3. Pažaidus, žaisliukus sudėti į tam skirtą vietą; 

4. Ugdyti kalbą – pavadinti žaisliuką, nusakyti ką veikia. 

 

3. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – stebėti ir komentuoti žaislus, pratintis atsakyti į užduotus klausimus, bendrauti 

su grupės auklėtoja. 

 PAŽINIMO – grupuoti daiktus pagal dydį, formą, spalvą, naudoti pagal paskirtį penkis 

žaislus. 

 BENDRAVIMO – stebėti kitus vaikus, trumpam įsijungti į žaidimą, pratintis klausytis 

suaugusiųjų. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI –atlikti tam tikrus veiksmus su žaislais. Tvarkyti žaislus ir aplinką. 

Žinoti savo vietą prie stalo. 

 JUDĖJIMO – aktyviai judėti lauke, žaisti judriuosius žaidimus, važiuoti žaislinėmis 

mašinomis. 

 MENINĖ – džiaugtis linksma, nuotaikinga muzika. Susipažinti su guašu, teptuku, piešti 

brūkšneliais. Volioti, suploti lipdymo medžiagą.  

 

4. UGDYMO PRIEMONĖS – minkšti ir siužetiniai žaislai (lėlės, mašinos, vežimėliai, indeliai). 

 

5. METODAI: vaizdinė medžiaga, dialogas, ugdymasis bendraujant. 

 

6. GRUPĖS VEIKLA:  „RYTO RATAS“ 

Žaidimai: „Kuo vardu“, „Paglostyk, pamyluok katytę“, „Padainuok lėlei lopšinę“. Atrinkti ir 

surūšiuoti mašinas pagal spalvą. Žaidimas „Važiuojam į svečius“. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA. 

Padainuoti lėlei lopšinę, pavaišinti arbata, duoti rankytę draugui. 

 

8. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Žaidimai: „Atnešk lėlę“, „Surask kačiuko, šuniuko namus“, „Atvežk plytų statybai“, „Pavaišink 

lėlę arbata“. 

 

9. VEIKLA LAUKE 

Lauke stebėti aplinką, kas pasikeitė. Judrieji žaidimai „Įmesk kamuolį į krepšelį“, „Spirk 

kamuolį“, „Bėkite pas mane“. 

 

10. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE. 

 Imitaciniai žaidimai, dainelės : „Atvažiavo meška“, „Lopšinė meškučiui“. 

 Groti „cypukais“. 
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11. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

 Ridenti kamuolį tiesia kryptimi.  

 Eiti, bėgti po vieną , grupelėmis. 

 



17 

 

4.2.1. RUDUO  (1,5 – 3 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: AŠ TURIU DVI 

RANKELES, KAD DARBELIO NEBIJOČIAU. 

 
1.1. TIKSLAS – susipažinimas ką gali mano rankytės. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Pokalbis su vaikais, apie tai ką gali daryti mūsų 

rankytės (statyti, groti, piešti, žaisti, glostyti, stipriai 

apkabinti). 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – lopšinė „A-a-a pupa“, „Viru viru košę“. Didaktinis žaidimas „Kas maišelyje?“, 

eilėraštis „Aš turiu dvi rankeles“. Pratintis klausytis ir atsiminti lopšinę. 

 PAŽINIMO – apibrėžti savo delniuką, suskaičiuoti kiek ant rankytės pirštukų, masažuoti 

pirštukų pagalvėles (lengvai paspaudžiant). 

 BENDRAVIMO – apkabinti draugą, priglausti žaisliuką. Duoti draugui rankytę, pasakyti 

„Labas“. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – mokytis valgyti šaukštu neišlaistant, gerti iš puodelio. 

 JUDĖJIMO – versti knygos lapus, ploti delniukais, eiti susikibus rateliu, po du. Žaidimas 

„Važiuoju į svečius“. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS – įvairios vaikiškos knygelės, maišelis su įvairiais daiktais, minkšti 

žaisliukai, lėlės. 

 

4. METODAI: dialogas, monologas, žaidimas. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA:  „RYTO RATAS“. 

Didaktinis žaidimas „Kas maišelyje“, eilėraštis „Aš turiu dvi rankeles“. Apkabinti draugą, 

duoti ranką žaisliukui, pasisveikinti. Dainelės: „Mano rankytės, „Mano batai“. 

 

6. INDIVIDUALI VEIKLA. 

Susirasti vietą ryto rate, surasti žaislo vietą pažaidus. 

 

7. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS. 

Piešti – apibrėžti savo delniuką, padaryti kiekvieno pirštuko antspaudą guašu. Ant apibrėžto 

delniuko nuspalvinti „nagučius“. 

 

8. VEIKLA LAUKE. 

Lauke surinkti nukritusius giliukus, kaštonus. Pasidžiaugti matant, ką gali mūsų rankytės. 

Judrieji žaidimai: „Surask mane“, „Maži ir dideli“, „Ridenk kamuolį draugui“. Žaidimas su gamtine 

medžiaga „Kas greičiau surinks į kibirėlį giliukus“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE. 

 Imitaciniai žaidimai, dainelės: „Mano rankytės“, „Virė virė košę“.  

 Groti barškučiais.  

 Migdyti lėlytę, meškiuką, lopšinė „A-a mažiuką“. 
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10.VEIKLA SPORTO SALĖJE.  

 Sulaikyti auklėtojos paridentą kamuolį, ridenti jai atgal. 

  Žaidimas „Kamuoliukų lietus“. 
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4.2.1. RUDUO  (1,5 – 3 METAI) 

 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA : NEŠA EŽIUKAS 

RAUDONĄ OBUOLIUKĄ. 

 
1.1. TIKSLAS – susipažinimas su obuoliuku. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Susipažinimas su obuoliu – dideliu, mažu, rūgščiu, saldžiu; 

2. Turtinti žodyną – apvalus, raudonas, žalias; 

3. Ugdyti gebėjimą vartoti daugiskaitą – obuoliai. 

3. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – išmokti eilėraštį „Pats mažiausias“, pratintis atsakyti į įvairius klausimus.  

 PAŽINIMO – gebėti surasti paslėptą obuoliuką, ežiuką, įvardinti – vienas, daug, dydį, 

spalvą. 

 BENDRAVIMO – ugdyti gebėjimą dalintis. Pratintis dalyvauti nedidelėje grupės veikloje. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – pratintis tvarkyti žaislus ir aplinką. 

 JUDĖJIMO – spirti kamuolį, vartyti knygeles. 

 MENINIO – naudoti raudoną spalvą, ją atpažinti, volioti, maigyti plastiliną, klausytis 

nesudėtingų dainelių, jas atkartoti imituojant judesius. 

 

4. UGDYMO PRIEMONĖS – obuoliai, ežiuko trafaretas, maišelis, paveikslėliai, knygutės, baltas 

popierius, guašas. 

 

5. METODAI: dialogas, žaidimas, pasakojimas, rodymas. 

 

6. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Klausosi kūrinėlių L. Čepienės „Pasaka apie ežį“, pasaka „Obuolys pagyrūnas“, eilėraštis 

„Pats mažiausias“. Siurprizas – rudenėlio dovana – pintinė su obuoliais. Didaktinis žaidimas 

„Stebuklingas maišelis“. Ieškoti pasislėpusio ežiuko su obuoliais. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA 

Didaktinis žaidimas „Ežiukas ir obuoliukai“. Spalvinti obuolį, pripiešti kotelį, lapelį, iš 

delniukų piešti obuolį. 

 

8. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS. 

Su vaikais sudėlioti iš obuolių kirmėliuką. Pažaisti su obuoliukais. „Kur pradingo ežiukas“. 

 

9. VEIKLA LAUKE. 

Lauke stebėti rudeninę aplinką, ieškoti nukritusių obuolių, įvardinti dydį, spalvą. 

 

10. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE. 

 Imitaciniai žaidimai, dainelės: „Takeliu į sodą“, „Kamuoliukas“. 

  Groti akmenukais.  

 Klausytis dainelės „Obuoliukas“, lopšinė ežiukui. 

 

11. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 
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 Eiti, bėgti vorele, salės pakraščiais, pagal daiktinius orientyrus. 

  Žaidimas „Surink obuoliukus“. 
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4.2.1. RUDUO  (1,5 – 3 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA : RUDENĖLIO 

DOVANĖLĖS. 

 
1.1. TIKSLAS – gilinti žinias apie obuoliuką, susipažinimas 

su kriauše. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Gilinti žinias apie vaisius (spalva, skonis, dydis); 

2. Išmokti ketureilį apie vaisius. 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – bendrauti su grupės vaikais ir auklėtoja, mėgdžioti suaugusiųjų veiksmus. 

Parodyti didelį ir mažą vaisių.  

 PAŽINIMO – tapatinti spalvas su daiktu: žalias, geltonas, obuolys, kriaušė. Atpažinti oro 

reiškinius. 

 BENDRAVIMO – žaisti vaidmeninius žaidimus. 5 – 10 min. dalyvauti grupės veikloje. 

Žaisti savarankiškai. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – mokytis savarankiškai apsirengti, nusirengti. 

 JUDĖJIMO – eiti ratu, daryti posūkius, šokinėti vietoje abiem kojom. 

 MENINIO – įvardinti kriaušės, obuolio spalvas. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS – obuoliai, ežiuko trafaretas, maišelis, paveikslėliai, knygutės. 

 

4. METODAI: dialogas, žaidimas, pasakojimas, rodymas. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Susipažinti su „obuoliuku-žmogeliuku“. Papasakoti istoriją, kas nutiko obuoliukui. Išsirinkti 

po vieną obuolį, kriaušę, sudėti į pintinę daug obuolių, kriaušių, įvardinti spalvą. Pasekti pasaką 

apie ežį, kaip jis obuolius nešė. Eilėraštis „Pats mažiausias“. 

 

6. INDIVIDUALI VEIKLA 

Perpjautą pusiau obuolį pamirkyti į guašą ir daryti antspaudus, į kriaušės formą prilipdyti 

daug plastilino rutuliukų. 

 

7. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Atvežti kriaušes, obuolius su „karučiais“. Juos surūšiuoti, dėlioti į atskiras pintines. 

 

8. VEIKLA LAUKE 

Surasti kriaušės, obels medžius. Pažiūrėti kuo skiriasi lapai, vaisiai. Prisirinkti piešimui vaisių, lapų. 

Judrieji žaidimai: „Surask obuoliuką, atnešk man“, „Traukinukas“. Stebėti vėjo malūnėlį. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE. 

 Imitaciniai žaidimai, dainelės : „Takeliu įsodą“, „Kamuoliukai“.  

 Groti barškučiais.  

 Klausytis dainelės „Rudenėlis“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 
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 Pašokti, siekiant pakabinto daikto.  

 Žaidimas „Rieda obuoliukas“. 
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4.2.1. RUDUO  (1,5 – 3 METAI) 

 
1. SAVAITĖS TEMA. RAGAUJAM, JUOKAUJAM 

IR AUGAME SVEIKI. 
 

1.1. TIKSLAS – susipažinimas su daržovėmis. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Susipažinti, kad daržovės auga žemėje (morkos, 

ropės); 

2. Ragauti natūralias daržoves, jas įvardinti; 

3. Skaičiuoti vienas – daug; 

4. Lyginti, nusakyti spalvą; 

5. Ugdyti smalsumą, sumanumą. 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – vartoti mandagumo žodelius. Reikšti norus ir pageidavimus.  

 PAŽINIMO – parodyti norimą daiktą, įvardinti. Reaguoti į paprastus nurodymus. Tapatinti 

keturias spalvas. Apžiūrėti ir skirti daržoves. 

 BENDRAVIMO – suprasti, kas gerai ir kas blogai, žaisti vaidmeninius žaidimus. Užjausti 

draugus. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – pratintis vagyti šaukštu neišlaistant. Gerti iš puodelio. 

 JUDĖJIMO – šokinėti vietoje abiem kojom, lipti laiptais, versti knygelės lapus. 

 MENINIO – klausytis ramios muzikos, įsijausti į melodijos nuotaiką. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS – natūralios daržovės: morkos, ropės. Pintinės, knygutės, loto, 

spalvotas ir baltas popierius, pirštukiniai dažai. 

 

4. METODAI: dialogas, žaidimas, pasakojimas, rodymas. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Pasaka „Ropė“. Pavaišinti morkomis kiškučius. Žaidimas „Graužia kiškiai morkeles“. 

Rūšiuoti morkas – didelės, mažos, ilgos, trumpos, įvardinti spalvą. Žaidimas „Kas ten darže auga“. 

 

6. INDIVIDUALI VEIKLA. 

Štampuoti morką, merkiant štampą  į dažus. Plastilinu aplipdyti morkos trafaretą. 

 

7. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS. 

Kūrybinis vaidmeninius žaidimas „Virtuvėje“. 

 

 

8. VEIKLA LAUKE. 

Judrusis žaidimas „Raunu ropę“. Domėtis gamta jos reiškiniais, judrieji žaidimai „Lėktuvai“, 

„Saulė ir lietus“. 

 

9.VEIKLA MUZIKOS SALĖJE. 

 Improvizaciniai žaidimai.  

 Dainelės „Žirniukai mes maži“, „Graužia kiškiai kopūstus“.  

 Groti barškučiais.  

 Klausytis gamtos garsų. 
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10. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

 Eiti, bėgti nubrėžtu ratu, susikibus rankomis. 

  Žaidimas „Traukinukas“. 
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4.2.1. RUDUO  (1,5 – 3 METAI) 

 
1. SAVAITĖS TEMA: DAUG JUDĖSIU, DAUG 

SPORTUOSIU. 

 
1.1. TIKSLAS – judriųjų žaidimų skatinimas ir 

organizavimas. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Skatinti žaisti judriuosius žaidimus, pratintis 

mankštintis, aktyviai judėti lauke; 

2. Mokytis eiti ratu; 

3. Žaisti su kamuoliukais. 

3. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – reikšti norus ir pageidavimus. Suprasti teiginius – ne negalima. Vartoti 

mandagumo žodelius. 

 PAŽINIMO – reaguoti į paprastus nurodymus. Atpažinti ir skirti spalvotus kamuoliukus. 

 BENDRAVIMO – žaisti savarankiškai. Užjausti draugus ir suteikti pagalbą. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – žinoti daiktų vietą, žinoti savo vietą prie stalo. 

 JUDĖJIMO – eiti ratu, šokinėti abiem kojom, spirti kamuolį, kamuolį ridenti pro vartus. 

 MENINIO – nuspalvinti didelį ir mažą skrituliukus. 

 

4. UGDYMO PRIEMONĖS – įvairūs kamuoliukai (dideli, maži, kieti, minkšti), lankai, čiuožynė, 

didelės mašinos, karučiai, 

 

5. METODAI: dialogas, žaidimas, pasakojimas, rodymas. 

 

6. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Sustoti ant spalvotų skrituliukų ir surasti tokį pat kamuoliuką, tapatinti, įvardinti. „Kačiukų 

mankšta“. Pramoga „Graži mūsų šeimynėlė“. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA 

Rūšiuoti į atskiras dėžutes kamuoliukus pagal spalvą. Papuošti skrituliukus. 

 

8. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Nešti, vežti, mesti kamuoliukus, nušliuožti nuo čiuožynės. 

 

9. VEIKLA LAUKE 

Judrieji žaidimai: „Kamuolį į taikinį“, „Traukinukas“. Stebėti oro pasikeitimus, kaip apsirengę 

žmonės. 

 

10. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE. 

Imitaciniai žaidimai, dainelės: „Tūpk ir stok“, „Mažųjų ratelis“, „Kamuoliukas“.  

Groti akmenėliais. Klausytis dainelės „Mes sveikuoliai“. 

 

11. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

Eiti, bėgti tarp dviejų gimnastikos suolelių, ropoti keturpėsčia. Žaidimas „Saulutė ir lietus“.
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4.2.1. RUDUO  (1,5 – 3 METAI) 

 
1. SAVAITĖS TEMA: KRINTA LAPAI PAMAŽU, 

RUDENĖLI, KAIP GRAŽU. 

 
1.1. TIKSLAS – susipažinimas su rudens spalvomis. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Prisirinkti rudeninių lapų; 

2. Tapatinti raudoną, geltoną, žalią spalvas; 

3. Kalbai ugdyti – žalias ąžuolo lapas, gilė – garso „ė“ 

tarimas; 

4. Stebėti rudenėjančią gamtą; 

5. Išmokti ketureilį 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – suprasti žodelius – ne, negalima, parodyti paveikslėlyje nusakomus veiksmus. 

 PAŽINIMO – tapatinti spalvas, sąvokų „didelis“- „mažas“ įtvirtinimas. 

 BENDRAVIMO – penkias–dešimt minučių dalyvauti grupės veikloje, žaisti savarankiškai. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – pratintis valgyti šaukštu neišlaistant, mokytis savarankiškai 

apsirengti ir nusirengti. 

 JUDĖJIMO – lipti laiptais. 

 MENINIO – skirti, įvardinti spalva (nuspalvinti lapelius 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS – natūralūs lapai, gilės, kaštonai. 

 

4. METODAI: dialogas, žaidimas, pasakojimas, vaizdinių priemonių rodymas. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Pakviesti katytę – padainuoti dainelę „Raina katytė“. Pasekti pasaką  

„Dangus griūva“. Važiuoti traukinuku į spalvotų lapų šalį. 

 

6. INDIVIDUALI VEIKLA 

Nuspalvinti lapą ir dėti ant popieriaus (antspaudas). Nulipdyti kotelįir plipdyti kaštoną 

(grybas). 

 

7. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Įvairūs kūrybiniai žaidimai. Rinkti ir rūšiuoti lapus, giliukus, kaštonus. 

 

8. VEIKLA LAUKE 

Stebėti kaip pučiant vėjui krinta lapai. prisirinkti lapų, gilių. Judrieji žaidimai: „Slėpkimės“, 

„Bėkite pas mane“, „Pavykite mane“, „Traukinukas“, „Vėjas ir lapeliai“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE. 

 Imitaciniai žaidimai.  

 Dainelės: „Mašinėlė“, „Lapeliai mes margi“. 
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  Groti cypukais.  

 Klausytis dainelės „Rudens lapai“. 

 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

 Atlikti judesius aukštyn – žemyn, su spalvotomis skarelėmis. 

  Žaidimas „Vėjas ir plunksnelės“.
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4.2.1. RUDUO (1,5 – 3 METAI) 

  

1. SAVAITĖS TEMA : ŽAIDIMŲ DIENELĖS. 
 

1.1. TIKSLAS – įvairių žaidimų skatinimas: stalo, 

vaidmeninių, judriųjų. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

 Skatinti manipuliuoti daiktais ir žaislais; 

 Suvokti žaislo paskirtį, jo naudojimo būdą; 

 Ugdyti gebėjimą žaisti šalia kitų draugų, dalintis žaislais, pažaidus susitvarkyti žaidimo 

vietą. 

 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS - eilėraštis „Labas rytas“, dainelė „Raina katytė“, lopšinių dainavimas, žaidimas 

„Mano kūno dalys“. 

 PAŽINIMO – kūno dalių įvardinimas, žaidžiant žaidimą „Mano kūno dalys“, dėlionės 

dėliojimas „Gyvūnėliai“, spalvinti rudeninius lapus, įvardinti spalvas, spalvotų balionų 

gaudymas (spalvų įtvirtinimui). 

 BENDRAVIMO – dalintis žaislais su grupės draugais, ugdytis gebėjimą žaisti šalia vienas 

kito, nesipykti, paguosti draugą. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – tvarkytis žaislus po žaidimo, surasti žaislui jo vietą grupėje. 

 JUDĖJIMO – mankštelė „Tūpk ir stok“, dainelės „Raina katytė“ iliustravimas judesiais, 

knygų puslapių vertimas, žaislų tvarkymas, burbulų pūtimas, jų gaudymas. 

 MENINĖ – skirti ir įvardinti spalvas. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS -  muilo burbulai, įvairios knygelės, įvairūs grupėje esantys žaislai, 

popierius, guašas, balionai. 

 

4. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Pasisveikinimas „Labas rytas“, mankštelė „Tūpk ir stok“, žaidimas „Milžinai - nykštukai“, 

dainelė „Raina katytė“, balionų mėtymas į viršų, sugauti pagal nurodymą (sugauk raudoną balioną).  

 

5. INDIVIDUALI VEIKLA 

Sūpuoti lėles, padainuoti lopšinę, statyti statinius iš „Lego“ kaladėlių, Pūsti muilo burbulus, 

dėlioti dėliones. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Žaidimas „Mano kūno dalys“, vaidmeniniai žaidimai „Virtuvėje“, „Parduotuvė“, vartyti 

knygeles, ieškoti juose pažįstamų personažų. 

 

7. VEIKLA LAUKE. 

Judrieji žaidimai: „Paukšteli atskrisk“, „Skraido - neskraido“. Žaisti su nukritusiais lapais, stebėti 

rudenėjančią gamtą. 

 

8. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE. 

 Imitaciniai žaidimai, dainelės.  
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 Žaidimai ir improvizacijos su spalvotom skarelėm, kamuoliukais, juostelėmis.  

 Groti mėgstamais instrumentais. 

 

9. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

 Ridenti kamuolį vienas kitam.I 

 ndividualūs žaidimai su spalvotomis skarelėmis.  
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 4.2.1. RUDUO  (1,5 – 3 METAI) 

 
1. SAVAITĖS TEMA: AŠ TURIU DVI.RANKELES, 

KAD DARBELIO NEBIJOČIAU. 
 

1.1. TIKSLAS – susipažinimas su įvairiais darbais. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Sužinoti, kiek daug darbelių nudirbame per dieną; 

2. Skatinti susitvarkyti žaislus po žaidimo; 

3. Lavinti smulkiąją motoriką atliekant meninius darbelius. 

 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – žaidimas „Mano rankytės“, žaislo įvardinimas, pasakos kūrimas „Pasiklydę 

nykštukai“, pokalbis, „Ką per dieną veikia rankytės“. 

 PAŽINIMO – vartant knygeles rasti pavaizduotus vaikus, nusakyti, ką jie daro, prilipdyti 

prie gėlytės kotelio lapelį. 

 BENDRAVIMO – kartu bandyti kurti pasakaitę „Pasiklydę nykštukai“, atkreipti dėmesį į 

kito vaiko žodžius, stengtis priimti nuomonę, žodį, nesusipykti. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – tvarkytis žaislus po žaidimo, gražiai elgtis prie stalo, padėti 

padengti stalą pietums. 

 JUDĖJIMO – tvarkyti žaisliukus, žaidimo „Mano rankytės“ iliustravimas judesiais. 

 MENINĖ – minkyti, volioti plastiliną. 

 

3. GDYMO PRIEMONĖS -  įvairūs grupės žaislai, gamtinė medžiaga, įvairios knygelės, plastilinas. 

 

4. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS.“ 

Pasisveikinimas, žaidimas „Mano rankytės“, mokyti aiškiai pasakyti savo žaislo pavadinimą. 

Kartu su vaikais darant darbelį iš gamtinės medžiagos, kurti pasaką „Pasiklydę nykštukai“ 

 

5. INDIVIDUALI VEIKLA. 

Vartyti iliustruotas knygas, rasti jose vaikus ir įvardinti, kokius veiksmus jie atlieka. Pasiūlyti 

prilipdyti prie gėlytės kotelio lapelį 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS. 

Užduodant klausimus: kas čia? Kokios spalvos? Didelis ar mažas – ugdyti kalą. Žaidimas 

„Pasiklydę žaisliukai“ (sudėti į vietą, sutvarkyti). 

 

7. VEIKLA LAUKE. 

Rinkti lapus ir pasidaryti gražią puokštę. Judrieji žaidimai: „Pagauk mane“, „Paukšteli 

nesušalk“. 

8. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE 

 Imitaciniai žaidimai, dainelės: „Pirštukai šoka“, „Mano rankytės“.  

 Groti bambukinėmis lazdelėmis.  

 Klausytis dainelės „Mano dabai“. 
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9. VEIKLA  SPORTO SALĖJE. 

 Eiti, bėgti tarp išdėstytų daiktų.  

 Žaidimas „Statau namą“. 
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4.2.1. RUDUO  (1,5 – 3 METAI) 

 
1. SAVAITĖS TEMA: SAULUTĖ IR MĖNULIS 

MUMS ŠVIEČIA VISADA. 
 

1.1. TIKSLAS – susipažinimas su saule, mėnuliu. Spalvos. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Suvokti, kad dieną šviesu, šviečia saulė, o naktį 

tamsu, pasirodo mėnulis; 

2. Supažindinti su spalvomis – geltona, žalia, raudona. 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – pokalbis apie mėnulį, saulę nusakyti spalvą, kada juos matome, įvardinti 

žaisliukų spalvas. 

 PAŽINIMO – daryti iš plastilino rutuliukus, juos suskaičiuoti, įvardinti spalvas. Knygelėse 

ieškoti mėnulio ir saulės. 

 BENDRAVIMO – pasisveikinti su draugu, paspausti ranką, paglostyti. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – ugdyti gebėjimą klausytis auklėtojos žodžių, suvokti, ko 

prašoma, stengtis suvokti žaidimo taisykles. 

 JUDĖJIMO – Žaidimas „Diena - naktis“, statymas didelėmis kaladėmis, plastilininių 

rutuliukų „voliojimas“ delniukais, popieriaus plėšymas. 

 MENINĖ – skirti, įvardinti spalvas, tapatinti daiktą su spalva. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS – spalvotas popierius, klijai, mėnulio, saulės paveikslai, lėlė, įvairūs 

grupės žaislai. 

 

4. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Pasisveikinimas, pasaka „Kaip ežiukas saulės ieškojo“. Atpažinti saulę ir mėnulį 

paveiksluose, įvardinti, nusakyti spalvą. Žalios, raudonos, geltonos fėjos apsilankymas grupėje, 

ieškojimas atitinkamos spalvos žaislų. 

 

5. INDIVIDUALI VEIKLA 

Statyti spalvų pilis iš didelių kaladėlių, įvardinti pilių spalvas, nusakyti dydį, vartant knygeles 

rasti saulę, mėnulį. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Lipdyti spalvotą kirmėliuką iš plastilino, įvardinti spalvas, iš spalvoto popieriaus, plėšymo 

technika, aplikuoti spalvotas gėles. 

 

 

7. VEIKLA LAUKE 

Stebėti danguje pasirodančią saulytę. Vaikštant darželio teritorijoje stebėti namelius, nusakyti 

kokios jie spalvos. 

 

8. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE 

 Imitaciniai žaidimai, dainelės: „Pirštukai šoka“, „Mano rankytės“. 

  Groti bambukinėmis lazdelėmis.  

 Klausytis dainelės „Mano dabai“. 
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9. VEIKLA  SPORTO SALĖJE. 

 Atlikti pusiausvyros pratimus sėdint.  

 Žaidimas „Diena – naktis“. 
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4.2.1.  ŽIEMA (1,5 – 3 METAI) 

 
1. SAVAITĖS TEMA : ŽIEMA KEIČIA RUDENĮ. 
 

1.1. TIKSLAS – susipažinimas su žiema. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Skatinti vaikus domėtis gamtos reiškiniais; 

2. Džiaugtis sniegu, snaigėmis; 

3. Sąvokų mokymas – šalta, ledas, sniegas. 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS - eilėraštis „Kepurytę ant galvos“, pokalbis apie žiemą, sąvokų įtvirtinimas: šalta, 

ledas, sniegas. 

 PAŽINIMO – baltu guašu ant juodo popieriaus piešti snaiges, rengti lėles pagal orą. 

 BENDRAVIMO – pakviesti „ledinuką“ į ratelį, kartu su juo žaisti. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – stengtis patiems nusirengti drabužėlius einant pietų miego, 

gražiai susidėti drabužius ant kėdučių. 

 JUDĖJIMO – ratelyje žaisti su „ledinuku“, pūsti šaltį, žaisti judesiais iliustruojamą žaidimą 

„Daryk kaip ledinukas“. 

 MENINĖ – imituoti pūgą judesiais. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS -  ledinuko kaukė, lėlės, lėlių drabužėliai, guašas, pirštukiniai dažai, 

popierius, plastilinas. 

 

4. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Pasisveikinimas, eilėraštis „Kepurytę ant galvos“, skaityti eiliuotą pasaką „Ledinukas“, 

pakviesti ledinuką į ratelį, pasimokyti iš ledinuko pūsti šaltį. Sąvokų šalta, ledas, sniegas 

įtvirtinimas, pokalbis apie žiemą: iš kur atsirandą sniegas, kodėl šalta? 

 

5. INDIVIDUALI VEIKLA 

Šiltai aprengti lėles pagal orą, stebėti už lango siaučiančią pūgą, įtvirtinti sąvokas šalta, ledas, 

sniegas. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Piešti sniegą, snaiges ant juodo fono su guašu, lipdyti senį besmegenį iš plastilino. 

 

7. VEIKLA LAUKE 

Žaisti su sniegu, pasidaryti sniego gniūžtes, stebėti sniege paliktas pėdutes, judrusis žaidimas 

„Sninga baltos snaigės“. 

 

8. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE 

Imitaciniai žaidimai, dainelės: „Apsirengsiu pats“, „Snaigės“.Groti bambukinėmis lazdelėmis.  

Klausytis dainelės „Su rogutėmis nuo kalniuko“. Groti varpeliais, ksilofonais. 

 

9. VEIKLA  SPORTO SALĖJE. 

Eiti keturpėsčia, pralendant pro virvutę. Žaidimas „ Pagauk  snaigę“. 
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4.2.2. ŽIEMA (1,5-3 METAI) 
 

1.SAVAITĖS TEMA.  MAN DIENELĖ 

ŽAIDIMAMS IR DARBELIAMS, NAKTELĖ – 

POILSIUI IR MIEGELIUI. 
 

1.1. TIKSLAS – dienos ritmo pajutimas. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Ugdyti gebėjimą įsijungti į trumpus žaidimus; 

2. Pamėgdžioti suaugusiųjų gyvenimą, veiksmus; 

3. Naudoti žaislus pagal paskirtį. 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – rateliai „Vir-vir pelytė“; „Atvažiavo meška“; lopšinių dainavimas, spalvų 

vardinimas. 

 PAŽINIMO – žaislų, kamuoliukų spalvų vardinimas. 

 BENDRAVIMO – įtraukti vaikus į vaidmeninį žaidimą „Parduotuvėje“, susiskirstyti 

vaidmenimis. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – kartu tvarkyti žaisliukus, padėti vienas kitam: paduoti, pakelti, 

vartoti mandagumo žodelius. 

 JUDĖJIMO – ratelių iliustravimas judesiai, dėti kamuoliukus į krepšį. 

 MENINĖ – dekoruoti kalėdinį žaisliuką. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS -  žaislai reikalingi žaidimui „Parduotuvėje“, lėlė, lėlės krepšys, 

dėlionės, kamuoliukai, krepšys, plastilinas, spalvotas popierius, karoliai, dirželiai. 

 

4. GRUPĖS VEIKLA: „RYTO RATAS“ 

Sustojus rateliu, pasisveikinus, žaidimas „Mes sustojome ratu, pasakyk, kuo tu vardu“, ratelis 

„Vir-vir pelytė“, „Atvažiavo meška“. Pasakos klausymas iliustracijų sekimas „Barnis tvarkosi“. 

Apsidairyti po grupę, ar visi žaisliukai sutvarkyti. Stengtis suvokti, kad dieną mes žaidžiame, o 

naktį ilsimės, Judrusis žaidimas „Diena - naktis“. Vaidmeninius žaidimas „Parduotuvėje“. 

 

5. INDIVIDUALI VEIKLA. 

Verti karolius, įvardinant spalvas, užmigdyti lėlytę, padainuoti lopšinę, dėlioti dėliones, 

įvardinti sudėtus paveikslėlius. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS. 

Bandyti sekti pasaką iš paveikslėlių, surinkti kamuoliukus ir sudėti į krepšį, įvardinant spalvas. 

Plastilinu papuošti kalėdinį žaisliuką. 

 

7. VEIKLA LAUKE 

Judrieji žaidimai: „Pavyk mane“, „Traukinukas“. 

 

8. VEIKLA MUZIKOS ALĖJE: 

 

 Imitaciniai žaidimai, dainelės: „Mašinėlės“, „Mažųjų ratelis“, „Lopšinė lėlei“.  

 Klausytis gamtos garsų. 

 Groti kaladėlėmis. 
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9. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

 Nušokti nuo paaukštinimo. 

 Žaidimas „ Surask savo  namelius“. 
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4.2.2. ŽIEMA (1,5-3 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA : SKUBĖKIT VISI PRIE 

KELIO, PASITIKTI KALĖDŲ SENELIO. 

 
1.1. TIKSLAS – išgyventi teigiamas emocijas, laukiant 

švenčių. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Susipažinti su Kalėdų seneliu: kepure, barzda, batais, 

Kalėdų senelio rogėmis; 

2. Puošti eglutę žaisliukais, įvardinant žaisliukų spalvą; 

3. Pasidžiaugti artėjančiomis šventėmis. 

 

2. GDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – Rateliai „Vir-vir pelytė“, „Atvažiavo meška“, „Mes nykštukai“, „Traukinukas“. 

Eilėraščiai „Seni šalti raudonnosi“, „Kepurytę ant galvos“. 

 PAŽINIMO – stebėti Kalėdų senelio paveikslą, įvardinti aprangą, išvaizdą. 

 BENDRAVIMO – žodžiu pakviesti draugą kartu pažaisti, gebėti pasiūlyti savo pagalbą. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – kartu tvarkyti žaisliukus, padėti vienas kitam: paduoti, pakelti, 

vartoti mandagumo žodelius. 

 JUDĖJIMO – ratelių iliustravimas judesiai, knygelių vartymas, minkyti plastiliną. 

 MENINĖ – dainuoti įvairias daineles, ruoštis Kalėdų šventei. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS -  Kalėdų senio paveikslas, spalvotas popierius, klijai, plastilinas, 

kalėdinė eglutė, jos žaisliukai, knygelės. 

 

4. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Rateliai „Vir-vir pelytė“, „Atvažiavo meška“, „Mes nykštukai“, „Traukinukas“. Eilėraštis 

„Seni šalti raudonnosi“. Apžiūrėti Kalėdų senelio paveikslą, parodyti, kur yra barzda, batai, kepurė, 

palyginti su savo drabužiais. Eilėraštis „Kepurytę ant galvos“. 

 

5. INDIVIDUALI VEIKLA 

Surūšiuoti kamuoliukus pagal spalvą. Apžiūrėti papuoštą eglutę, įvardinti žaisliukų spalvas, 

dydį. Vartyti knygeles, kartu sekti pasakas pagal paveikslėlius. Iš plastilino lipdyti senį besmegenį. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Žaidimas atminčiai lavinti „Ko trūksta?“. Aplikuoti kalėdinį žaisliuką spalvotu popieriumi, 

knygelių vartymas, iliustracijų įvardinimas. 

 

7. VEIKLA LAUKE 

Stebėti gamtą žiemą, iškritusį sniegą, statyti senį besmegenį. 

 

8. VEIKLA MUZIKOS ALĖJE: 

 Imitaciniai žaidimai, dainelės: „Oi, seneli“, „Eglutė“, „Nykštukai“.  

 Klausytis kūrinio „Naujieji metai“. 

 

9. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

 Mesti laisvai kamuoliuką į priekį ir bėgti jo pasigauti. 

 Žaidimas „ Šluoju kiemą“. 



38 

 

4.2.2. ŽIEMA (1,5-3 METAI) 
 

 
1. SAVAITĖS TEMA : PAPUOŠKIME EGLUTĘ 

ŽALIASKARĘ. 
 

1.1. TIKSLAS – susipažinimas su eglute. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Susipažinti su eglute, kur ji auga; 

2. Sužinoti, kodėl puošiame eglutę, kokių švenčių laukiame; 

3. Papasakoti, ką vaikučiai randa po eglute. 

 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – Rateliai „Vir-vir pelytė“, „Atvažiavo meška“, „Mašinytė“, žaidimas „Kas 

maišelyje“, kankorėžių skaičiavimas. 

 PAŽINIMO – stebėti eglutę, atpažinti kankorėžius, įvardinti žaisliukų spalvas, dydį. 

 BENDRAVIMO – reaguoti į draugo emocijas, paguosti, pasakyti gražų žodį.. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – atsargiai puošti eglutę, dovanoti dovanas lėlėms, gražiai įteikti. 

Vaidmeninis žaidimas „Šeima“. 

 JUDĖJIMO – ratelių iliustravimas judesiai, knygelių vartymas. 

 MENINĖ – dažyti guašu, įvardinti spalvas. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS -  eglė, kankorėžiai, eglės žaisliukai, popierius, teptukai, guašas, lėlės. 

 

4. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Žaidimai-rateliai: „Eglutė“, „Atvažiavo meška“, „Mes nykštukai“, „Mašinytė“. Lėlių teatras 

„Klaėdų senelio žaislų karuselė“. Surasti eglutę. Didaktinis žaidimas „Kas maišelyje“. 

 

5. INDIVIDUALI VEIKLA 

Surasti du vienodus žaisliukus ir jais papuošti eglutę, suskaičiuoti eglutės kankorėžius: 1 – 

daug. Surasti didelę ir mažą eglutes. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Nuspalvinti guašu dovanėles ir padovanoti lėlytėms, surinkti dėlionę iš dviejų detalių, 

vaidmeninius žaidimas „Šeima“. 

 

7. VEIKLA LAUKE 

Surasti darželio kieme eglutes, pasidžiaugti, kaip gražiai jos atrodo. Judrieji žaidimai: „Diena - 

naktis“, „Milžinai - nykštukai“. 

 

8. VEIKLA MUZIKOS ALĖJE: 

 Imitaciniai žaidimai, dainelės: „Mes eglutę turime“, „Tai žiema“, „Lopšinė lėlei“.  

 Klausytis gamtos garsų.  

 Groti įvairiais mušamaisiais instrumentais.. 

 

9. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

 Eiti  ir bėgti  ant  žemės  padėta  lenta.  

 Žaidimas „ Surask  savo  namelius“. 
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4.2.2. ŽIEMA (1,5-3 METAI) 
 

 

1. SAVAITĖS TEMA. EISIU Į MIŠKELĮ – SUTIKSIU 

ŽVĖRELIŲ. 

 
1.1. TIKSLAS – susipažinimas su miško gyventojais – lape, 

kiškiu, meška.. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Skaitant pasakas turtinti žodyną naujais žodžiais; 

2. Turtinti žodyną garsažodžiais „tapu-tapu“, „tip-tip“, „kiškis 

piškis“, „lapė snapė“, „meška lepeška“. 

 

2.UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – eilėraštis „Kiškis piškis“, „Lapė snapė“, „Šliumpu-pumpu“. Pratintis atsakyti į 

užduodamus klausimus. 

 PAŽINIMO – gebėti skirti žvėrelius, įvardinti dydį, kūno dalis. 

 BENDRAVIMO – ugdyti gebėjimą dalintis žaislais, ugdyti gebėjimą žaisti drauge, kartu. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – pratinti tvarkyti žaislus ir aplinką. 

 MENINIO – naudoti spalvas pagal paskirtį. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS – žvėrelių žaislai, paveikslėliais, knygutės. 

 

4. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Mankštelė kiškiui, lapei, meškai. Žaidimai: „Kiškis-piškis“, „Atvažiavo meška“, „Lapė 

snapė“, „Stovi girioj trobelytė“. 

 

5. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Žaisti imitacinius žaidimus: pamėgdžioti kaip vaikšto žvėreliai. 

Piešimas – žvėreliu trafaretų spalvinimas (guašas). 

Lipdyba – prilipdyti iš plastilino gyvūnėliams uodegas. 

 

6. VEIKLA LAUKE 

Stebėti medžius, paukštelius. 

 

7. VEIKLA MUZIKOS ALĖJE. 

 Imitaciniai žaidimai, dainelės „Kiškis piškis ilgausis“, „Meškos lopšinė“, „Čiužina lapė“.  

 Klausytis dainelės „Kiškio pusrytėliai‘.  

 

9. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

 Imituoti žvėrelių judesius ( pusiausvyros pratimai sėdint , stovint , keturpėsčia). 

 Žaidimas „ Šlium-pu pumpu“. 
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4.2.2. ŽIEMA (1,5-3 METAI) 
 

 

1. SAVAITĖS TEMA : BALTAS – ŠALTAS 

SNIEGELIS. 
 

1.1. TIKSLAS – susipažinti su pirmąkart iškritusiu sniegu.. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Susipažinti su sniego savybėmis (šaltas, 

baltas...); 

2. Suteikti vaikams emocijų žaidžiant; 

3. Pabandyti nudažyti sniego spalvą (guašas), pasakyti spalvą. 

 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – bendrauti su grupės draugais ir auklėtoja 

 PAŽINIMO – rasti siužetinį paveikslėlį, kuriame vaizduojama žiema. Nustatyti daikto vietą 

erdvėje. Žaidimas „Sniego gniūžtė nukrito“. 

 BENDRAVIMO – žaisti siužetinius-vaidmeninius žaidimus; dalyvauti bendroje veikloje; 

žaisti greta, drauge. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – mokytis savarankiškai apsirengti, nusirengti. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS – natūralus sniegas, snaigių trafaretai, paraloninės sniego gniužtės. 

 

4. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Žaidimai: „Oi tai šaltis“, „Su rogutėm“, „Nusilipdėm sniego senį“. Pažaisti su „sniego 

gniūžtėmis“. Patyrinėti, koks sniegas (kodėl tirpsta). Pabandyti palikti sniego gniūžtes ir pažiūrėti, 

kas iš jų liks. Žaidimas „Atsitūpk, kai snaigė maža, atsistok, kai snaigė didelė“. 

 

5. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Sniego dažymas įvairiomis spalvomis. Snaigių trafaretų spalvinimas. 

 

6. VEIKLA LAUKE 

Stebėti savo pėdutes sniege. Tyrinėti sniegą (šaltas, baltas, šlapias). Žaidimas „Snaigės tirpsta 

pamažu“. 

7. VEIKLA MUZIKOS ALĖJE. 

Imitaciniai žaidimai, dainelės „Snaigių valsas“, „Oi, tu šalti“. Klausytis dainelės „Tai žiema‘. Groti 

varpeliais. 

 

8.. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

Peršokti  per nedidelę  kliūtį . Žaidimas „ Pūga“. 
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4.2.2. ŽIEMA (1,5-3 METAI) 
 

 

1. SAVAITĖS TEMA: MES NULIPDĖM SNIEGO 

SENĮ. 
 

1.1. TIKSLAS – susipažinimas su seniu besmegeniu. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Skatinti pastebėti, pavadinti  artimiausioje aplinkoje 

esančius senius besmegenius; 

2. Lipdyti iš plastelino rutuliukus; 

3. Pavadinti  „didelis-mažas“. 

 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – įvardinti senio besmegenio kūno dalis; eilėraštis „Nusilipdėm sniego senį“; 

pavadinti baltą spalvą. 

 PAŽINIMO – tapatinti keturias palvas ir jas pavadinti. 

 BENDRAVIMO – dalyvauti veikloje, žaisti drauge, kartu. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – kultūrinių-higieninių įgūdžių ugdymas. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS – natūralus sniegas, plastilininis sniego senis, knygelės, siužetiniai 

žaislai, stalo žaidimai, popierius, guašas. 

 

4. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Žaidimai: „Sniego senis“, „Ridu-ridu“. Išreikšti judesiai sniego kamuolio ridenimą. 

Susipažinti su sniego savybėmis, pamėginti suridenti kamuoliuką iš popieriaus. 

 

5. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Nuspalvinti besmegenį (vaškinės kreidelės, guašas). Aplikuoti vaizdinė-gabalinė mozaikinė 

aplikaciją „Senis besmegnis“. 

Lipdyba – senis besmegenis (plastilinas). 

 

6. VEIKLA LAUKE 

Stebėti nulipdytus besmegenius. Judrusis žaidimas „Sniego senis“. Žaidimas „Kas ta?“ 

(pasakyti senio besmegenio kūno dalis). 

 

7. VEIKLA MUZIKOS ALĖJE. 

Imitaciniai žaidimai, dainelės „Nusilipdėm sniego senį“, „Oi, tu šalti“, „Su rogutėm“. Klausytis 

dainelės „Išvyka rogėmis“. Groti trikampėliais ir varpeliais. 

 

8. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

Išmesti  kamuoliuką į  viršų  ir sugauti. Žaidimas „ Sniego senis“. 
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4.2.2. ŽIEMA (1,5-3 METAI) 
 

 
1. SAVAITĖS TEMA: MANO DRAUGAS – 

KAČIUKAS. 

 
1.1. TIKSLAS – žaidžiant susipažinti su kačiuku. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Įvardinti ir parodyti kačiuko kūno dalis; 

2. Aktyvinti kalbos žodyną garsažodžiais „miau“, „mur“ ir naujais žodžiais; 

3. Ugdyti gebėjimą sukaupti dėmesį. 

 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – pavartyti knygutes ir atrasti katytes; įvardinti katytės kūno dalis; imituoti 

kačiuko kniaukimą.. 

 PAŽINIMO – atpažinti pagal spalvą. 

 BENDRAVIMO – 5dalyvauti grupės veikloje, žaisti savarankiškai, drauge, kartu. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – kultūrinių-higieninių įgūdžių ugdymas. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS – žaislai, knygutės, stalo žaidimai, žaislai. 

 

4. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Žaidimai: „Raina katytė“, „Katinėlis miau miau“, „Mankštelė“, „Katinėlis prausiasi“. Imituoti 

katinėlio judesius. Pasaka „Kačiukas rainiukas“ (gebėjimo sukaupti dėmesį ugdymas). 

 

5. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Piešimas – piešti katinėlio pėdutes (štampavimas).  

Lipdyba – plastilinas – prilipdyti katinėliui uodegą. 

 

6. VEIKLA LAUKE 

Stebėti sniege katino pėdutes. Žaidimas „Raina katytė“. 

 

7. VEIKLA MUZIKOS ALĖJE. 

Imitaciniai žaidimai, dainelės „Turim mes kačiuką“, „kačiukas ir šuniukas“. Klausytis dainelės „trys 

kačiukai“. Groti barškučiais. 

 

8. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

Pusiausvyros pratimai stovint lanke. Žaidimas „ Katinas ir peliukai“. 
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4.2.2. ŽIEMA (1,5-3 METAI) 
 

 
1. SAVAITĖS TEMA: MANO NAMAS. 
 

1.1. TIKSLAS – susipažinimas su savais namais, savu kiemu. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Išklausyti eilėraščio „Gimtinė“; 

2. Lavinti atmintį, plėsti vaizduotę; 

3. Įsirengti namus, kambarius bendravimui su draugais ir žaidimams. 

 

2. GDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – susipažinti su žodžiu – vėliava, įvardinti ir tapatinti spalvas. 

 PAŽINIMO – žaidimas „Kas tai?“ atrinkti daiktus pagal paskirtį. 

 BENDRAVIMO – pastatyti namą, ugdyti gebėjimą dalintis. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – kultūrinių-higieninių įgūdžių ugdymas. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS – knygutės, konstruktoriai, kaladės. 

 

4. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Pokalbis apie namus, darželį. Surasti pagal spalvą dvi panašias vėliavas. Žaidimas „Mano 

namas“. Eilėraštis „Gimtinė“. 

 

5. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Žaidimas „Sudėk namą“ iš dviejų, keturių dalių. 

Piešimas – nuspalvinti vėliavą trejomis spalvomis. Papuošti namo stogą (guašas). 

 

6. VEIKLA LAUKE 

Judrusis žaidimas „Mano namelis“ (orientacijai ugdyti). „Paukštelių“ lizdelis (spalvų 

įtvirtinimas). 

 

7. VEIKLA MUZIKOS ALĖJE. 

 Imitaciniai žaidimai, dainelės „Turim mes kačiuką“, „kačiukas ir šuniukas“.  

 Klausytis dainelės „trys kačiukai“.  

 Groti barškučiais. 

 

8. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

 Grupiniai pratimai su parašiutu.  

 Žaidimas „Grįžtu į namus“. 



44 

 

 

4.2.2. ŽIEMA (1,5-3 METAI) 
 

 
1. SAVAITĖS TEMA: SNIEGAS BALTAS – 

MAŽIEMS PAUKŠTELIAMS ŠALTA. 
 

1.1. TIKSLAS – susipažinimas su paukšteliais – didelis-

mažas. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Stebėti paukštelius; 

2. Imituoti skraidančius paukštelius; 

3. Pagal gebėjimus apibūdinti dydį (didelis-mažas); 

4. Įvardinti kai kurias kūno dalis (snapas, uodega, sparnai). 

 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – išmokti eilėraštį „Atskrido paukšteliai“. Pratintis klausytis draugų; parodyti 

paveikslėlyje nurodomus veiksmus. 

 PAŽINIMO – žaidimas „Kieno tai?“ atskirti daiktus, kurie tinka paukšteliams. 

 BENDRAVIMO – 5-10 min. dalyvauti veikloje, žaisti savarankiškai. Kartu pastatyti 

paukšteliams namą, lesyklėlę. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – mokyti savarankiškumo nusirengiant, apsirengiant. Žinoti savo 

vietą prie stalo. Ugdyti kultūrinius-higieninius. 

 JUDĖJIMO – imituoti paukštelių judesius (skraido, lesa). Žaidimai: „Mes maži paukšteliai“, 

„Atskrido paukšteliai“. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS – paukštelių maketai, paveiksliukai, knygutės. 

 

4. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Žaidimai „Labas rytas“, „Atskrido paukšteliai“. Skatinti išgirsti ir suprasti sąvokas „aukštyn, 

žemyn“. Sąvokų „didelis-mažas“ įtvirtinimas. Žaidimas „Kas ten skraido?“. 

 

5. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Piešimas – štampuoti paukštelio trafaretą. Lipdyba – priklijuoti iš plastilino paukšteliui snapą, 

sparnelius. Žaidimas „Kas atskrido?“. Sąvokų „didelis-mažas“ įtvirtinimas. 

 

6. VEIKLA LAUKE 

Stebėti atskrendančius paukštelius į lesyklas. Judrieji žaidimai: „Paukšteliai lizdeliuose“, 

„Atskrido paukšteliai“. 

 

7. VEIKLA MUZIKOS ALĖJE. 

 Imitaciniai žaidimai, dainelė „Atskrido paukšteliai“, žaidimas „Diena – naktis“.  

 Klausytis dainelės „Žvirblis ir zylutė‘.  

 Groti akmenukais. 

 

9. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

 Imituoti  paukštelių  judesius (pusiausvyros pratimai sėdint ir stovint). 

 Žaidimas „Paukšteliai  į  nameliu“. 
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4.2.3. PAVASARIS (1,5 – 3 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: MUS SUPANTYS GYVŪNAI. 
 

1.1. TIKSLAS – susipažinimas su šuniuku, kačiuku. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Supažindinti su gyvūnėlių išvaizda; 

2. Turtinti žodyną („au-au“, „miau“, letenėlės, ūsai); 

3. Pamėgdžioti kačiukų, šuniukų judesius, garsus. 

 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – pamėgdžioti šuns, katės „kalbą“. Trumpai papasakoti apie savo turimą gyvūnėlį 

namuose (ką turi, koks vardas). 

 PAŽINIMO – gebėti parodyti ir įvardinti gyvūnėlių kūno dalis. 

 BENDRAVIMO – duoti draugui ranką stojant į ratelį. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – stengtis pačiam nusirengti ir apsirengti, gražiai susidėti 

drabužėlius. 

 JUDĖJIMO – vaikščioti pirštų galais, lipti laiptais. 

 MENINĖ – spalvą tapatinti su daiktu. 

 

3. METODAI: pasakojimas, demonstravimas, dialogas, žaidimas. 

 

4. UGDYMO PRIEMONĖS - įvairios knygelės, spalvoti kamuoliukai, kaladėlės, plastilinas, 

kačiuko, šuniuko trafaretas, katės, šuns paveikslą, siūlų kamuoliai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Pasisveikinamas „Labas rytas tau, labas rytas man“, ratelis „Graži mūsų šeimynėlė“, dainelė 

„Raina katytė“. Stebint paveikslėlius pokalbis apie šuniuką, kačiuką, įvardinant kūno dalis. 

Žaidimai įvairiaspalviais kamuoliukais, dainelė „Ridi ridi ridinėjas“. 

 

6. INDIVIDUALI VEIKLA 

Pastatyti namelį kačiukui ir šuniukui iš kaladėlių, pakviesti kačiuką pažaisti su siūlų 

kamuolėliu. 

 

7. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Aplikuoti kačiuko iškarpą plastilinu, surūšiuoti siūlų kamuoliukus pagal dydį,  vartyti knygeles 

pasakoti, ką mato. 

  

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE. 

 .Pasisveikinimas su kačiuku, šuniuku; 

 Dainelė „Kačiukas ir šuniukas“; 

 Žaidimas „Katės balionėlis“, klausytis gyvūnų balsų, mėgdžioti. 

  

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

 Eiti , bėgti  vorele , įvairiais būdais.  

 Žaidimas „ Per tiltelį“. 
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4.2.3. PAVASARIS (1,5 – 3 METAI) 

 
1. SAVAITĖS TEMA: KIR-VIR-BAM, PASAKĖLĖS 

VAIKAM. 

 

1.1. TIKSLAS – susipažinimas su knygelėmis. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1. Atpažinti pasakų veikėjus iliustracijose, juos įvardinti; 

2. Imituoti gyvūnų judesius, garsus; 

3. Ugdyti gebėjimą judinti pirštinines lėles. 

 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – skatinti vaikus pasakoti, kalbėti apie pasakų personažus. 

 PAŽINIMO – tyrinėti knygeles, ieškoti pasakų personažų, juos atpažinti, įvardinti. 

 BENDRAVIMO – ugdyti gebėjimą klausytis ir netrukdyti draugui. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – skatinti tvarkyti žaisliukus pažaidus. 

 JUDĖJIMO – vaikščioti pirštų galais, orientuotis erdvėje. 

 MENINĖ – skatinti dainuoti, žaisti su pirštininėmis lėlėmis. 

3. METODAI: pasakojimas, demonstravimas, dialogas, žaidimas. 

 

4. UGDYMO PRIEMONĖS – įvairios knygelės, ežiuko paveikslas, spalvoti kamuoliukai, guašas, 

teptukai, baltas ir spalvotas popierius,  plastilinas, modelinas. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Pasisveikinimas „Labas rytas“, „ Katinėlių“ mankštelė, pasakos klausymas „Kaip ežiukas saulės 

ieškojo“. Surasti ir įvardinti ežiuką knygelėse. Kartu tvarkyti knygų lentynėlę. 

 

6. INDIVIDUALI VEIKLA 

Vartant knygeles ieškoti pasakų veikėjų, juos įvardinti. Dėlioti dėliones su pasakų veikėjais. 

 

7. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Guašu nutapyti ežiukui saulytę. Iš plastilino nulipdyti ežiuką. Vaidinti pasaką su pirštininėmis 

lėlėmis. 

 

8. VEIKLA LAUKE 

Lauke stebėti ir džiaugtis vis dažniau pasirodančia saulute. Judrieji žaidimai: „Diena – naktis“, 

„Traukinukas“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE. 

 Muzikinis pasisveikinimas su kiškiu; 

 Rateliai: „Maži kiškučiai“, „Vaikščiojo gaidys“ 

 Klausytis gyvūnų balsų mėgdžiojimų; 

 Groti barškučiais polkutę. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

 Eiti , bėgti  peržengiant  įvairius daiktus.  

 Žaidimas „ Ropė“. 
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4.2.3. PAVASARIS (1,5 – 3 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA. OPA OPA OPAPA AUGO ŽIRNIS IR 

PUPA. 

 
1.1. TIKSLAS – plėsti vaiko supratimą apie jį supančią aplinką taikant 

eksperimentą. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1.  Sužadinti norą domėtis supančia aplinka. 

2.  Suteikti vaikams galimybę stebėti tyrinėti, pažinti supančią aplinką. 

3.  Skatinti bendrauti ir žaisti tarpusavyje. 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – žodyno turtinimas (sėklos, daigelis) 

 PAŽINIMO – skatinti domėtis, tyrinėti, klausinėti, pažinti. 

 BENDRAVIMO – ugdyti gebėjimą klausytis suaugusiųjų ir draugų. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – tobulinti higienos įgūdžius (plautis rankas prieš valgį, 

pasinaudojus tualetu) 

 JUDĖJIMO – mėtyti kamuolius į krepšį, spirti kamuolį į vartus. 

 MENINĖ – gebėti sukti rutuliukus iš plastilino. 

 

3. METODAI: pasakojimas, demonstravimas, dialogas, žaidimas. 

 

4. UGDYMO PRIEMONĖS – plastilinas, pupų ir žirnių sėklos, žemė, kastuvėlis, vazonėliai, 

laistytuvas, klijai, spalvotas popierius. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Prieš sodinimą kartu su vaikais užmerkti žirnius ir pupas. Kartu su vaikais sodinti pupas ir 

žirnius, palaistyti vandeniu, skaityti pasaką „Pupa“. Dainelė „Žalią pupą sodinau“. 

 

6. INDIVIDUALI VEIKLA 

Vartyti lankstinukus, įvardinti pupą ir žirnį, ugdyti gebėjimą juos atpažinti. Iš bendros lėkštutės 

atrinkti pupas ir žirnius. 

 

7. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Klijuoti žirnių ankštis, lipdyti žirniukus. Stebėti pasodintas pupas ir žirnius, reikiant juos 

palaistyti. 

 

8. VEIKLA LAUKE 

Džiaugtis pavasarėjančia gamta. Judrieji žaidimai: „ Atbėk pas mane“, „Pagauk mane“, ramus 

žaidimas: „Klausytis gamtos garsų“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE. 

 Muzikinė mankštelė „Ankstų rytą“, „Paukšteliai“; 

 Rateliai:  „Pasėjau žirniuką“, „Atsitūpk, atsistok“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

 Šokinėti  abiem kojom judant  į  priekį.  

 Žaidimas „ Pasodinom pupą“. 
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4.2.3. PAVASARIS (1,5 – 3 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: ŽIEMOS SKREBUČIAI PLYŠTA – 

PAVARGĘ PAUKŠČIAI GRĮŽTA. 

 
1.1. TIKSLAS – susipažinimas su pirmaisiais pavasario požymiais, 

paukščiais. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1.  Suteikti žinių apie pavasario požymius. 

2.  Turtinti vaikų žodyną garsažodžiais (čir vir vir, klė klė), suteikti gerą nuotaiką. 

3.  Skatinti vaikus mylėti gamtą. 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – atkartoti garsažodžius, dainuoti daineles. 

 PAŽINIMO – skatinti domėtis paukščiais, įvardinti jų kūno dalis. 

 BENDRAVIMO – mokyti užjausti draugą. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – mokytis savarankiškai plautis rankas su muilu. 

 JUDĖJIMO – mesti kamuolį nurodyta kryptimi, bėgti pristatomu žingsniu. 

 MENINĖ – kartu su auklėtoja dainuoti daineles. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS – CD su paukščių balsų garsais, plastilinas, teptukas, guašas. 

 

4. METODAI: pasakojimas, demonstravimas, dialogas, žaidimas. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Pasisveikinimas „Labas rytas“. Žaidimas – ratelis „Pavasaris“. Atkartoti paukščių garsus 

klausantis CD. Eilėraštis „Lašas lašo klausinėja“. Pasaka „Saulutė ir jos sodybos gandrai“. 

 

6. INDIVIDUALI VEIKLA 

Spalvinti paukštelių trafaretus. Žaidimas „Ką matai paveikslėliuose?“. 

 

7. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Skatinti pasakojimą užduodant klausimus. Žaidimas „Gandras ir varlės“. Pamėgdžioti paukščių 

judesius ir garsus. 

 

8. VEIKLA LAUKE 

Stebėti į darželio teritoriją atskrendančius paukščius. Žaidimas „Atskrido paukštelis“.  

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE. 

 Muzikinis pasisveikinimas – mankštelė „Patrepsėkime kojelėm“; 

 Ratelis „Parskrido paukšteliai“; 

 Pamėgdžioti paukščių balsus. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE. 

 Nušokti nuo paaukštinimo  į  lanką.  

 Žaidimas „ Paukšteliai  į  namelius“. 
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4.2.3. PAVASARIS (1,5 – 3 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: RID RID MARGI MARGUČIAI. 
 

1.1. TIKSLAS – susipažinimas su Šv. Velykų švente, margučiu, viščiuku. 

2. UŽDAVINIAI:  

1.  Suteikti elementarių žinių apie Šv. Velykas, margučių 

dažymą. 

2.  Turtinti ir plėsti žodyną. 

3.  Ugdyti gebėjimą klausytis pasakojimų. 

3. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – skatinti aiškiai reikšti norus ir pageidavimus. 

 PAŽINIMO – įvardinti spalvas, įtvirtinti pagrindinių spalvų skyrimą. 

 BENDRAVIMO – įsitraukti į trumpą žaidimą kartu su draugu. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – mokyti tvarkingai susidėti drabužius. 

 JUDĖJIMO – eiti pasistiebus pirmyn ir atgal. 

 MENINĖ – dainuoti daineles, klausytis įvairaus tempo melodijų. 

 

4. UGDYMO PRIEMONĖS – margintas kiaušinis, viščiukai, medinės kaladėles, kiaušinio 

trafaretai, guašas, teptukas, knugelės. 

 

5. METODAI: pasakojimas, demonstravimas, dialogas, žaidimas. 

 

6. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Klausytis skaitomo eilėraštuko „Gaidys pupą surado“, eilėraštis „Ridu ridu“, liet. liaudies daina 

„Du gaideliai“. Pokalbis apie Šv. Velykas turtinant vaikų žodyną naujais žodžiais (margutis, 

Velykė). 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA 

Pasimokyti eilėraštį  „Rid rid rid margi margučiai“. Pastatyti vištytei ir gaideliui namą. 

8. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Štampuoti ant kiaušinio trafareto, bandant išgauti raštą, įvardinti spalvas. Stebėti viščiukus, 

įvardinti kūno dalis, juos suskaičiuoti. 

 

9. VEIKLA LAUKE 

Ridenti margučius lauke. Judrieji žaidimai: „Traukinukas“, „Saulutė ir lietutis“. 

 

10. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE. 

 Muzikinė mankštelė „Tūpk ir stok“; 

 Žaidimas „Vaikščiojo gaidys“; 

 Žaidimas „Kamuoliukai“, groti „kinderiukai“ greitai-lėtai. 

 

11. VEIKLA  SPORTO  SALĖJE. 

 Ridenti  kamuoliukus vienas kitam , viena , dviem rankomis.  

 Žaidimas „ Nešu nešu kiaušinį“. 
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4.2.3. PAVASARIS (1,5 – 3 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: MANO KNYGELĖ – GRAŽI, 

SPALVOTA. 

 

1.1. TIKSLAS – susipažinimas su knyga. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

  Žadinti vaikų norą domėtis knygelėmis. 

  Vartyti knygeles, imituoti skaitymą. 

 Ugdyti supratimą, kad knygas reikia saugoti, neplėšyti ir tvarkingai laikyti lentynose. 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – atsinešti savo mėgstamiausią knygą, pasakyti apie ką ji. 

 PAŽINIMO – susipažinti su knygelėmis, jų iliustracijomis. 

 BENDRAVIMO – skatinti dalintis knygomis su draugais. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – mokytis atsargiai vartyti knygeles, jas tausojant. 

 JUDĖJIMO – atsisėdus vienas prieš kitą ridenti kamuolį, mesti kamuolį vienas kitam. 

 MENINĖ – sekti pasaką pagal paveikslėlius. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS – įvairios knygelės, pliušiniai žaislai – vilkas ir zuikis. 

 

4. METODAI: pasakojimas, demonstravimas, dialogas, žaidimas. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Pasisveikinimas „Labas rytas“, eiliuotas kūrinėlis „Mano knygelės“. Susipažinimas su veikėjais 

– vilku ir zuikiu. Parodyti kokia knygelė grupėje labiausiai patinka, bandyti nusakyti tos knygos 

veikėjus. Kartu su vaikais tvarkyti knygų lentyną. 

 

6. NDIVIDUALI VEIKLA 

Imituoti skaitymą vartant pasirinktą pasakų knygą. Vartant knygeles ieškoti pažįstamų 

personažų, juos įvardinti.  

 

7. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Pasigaminti savo paveikslėlių knygeles. Rūšiuoti dideles ir mažas knygas. 

 

8. VEIKLA LAUKE 

Pasivaikščiojimo metu imituoti pasakų veikėjų (žvėrelių) judesius bei garsus. Judrieji žaidimai: 

„Medžiotojas ir kiškiai“, „Diena ir naktis“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE. 

 Žaidimas „Mes kiškučiai“; 

 Dainelė „Kiškių lopšinė“; 

 Klausytis dainelės „Vilkas ir septyni ožiukai“ 

 

10. VEIKLA  SPORTO  SALĖJE. 

 Lipti  piramide  aukštyn, žemyn pristatomu žingsniu.  

 Žaidimas „Per tiltelį“ 
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4.2.3. PAVASARIS (1,5 – 3 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: SAULUTĖ PAKVIETĖ ŽIEDELĮ. 

 
1.1. TIKSLAS – susipažinimas su žydinčiomis gėlėmis (pienė). 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1.  Susipažinimas su darželio ir lauko žydinčiomis gėlėmis; 

2.  Atkreipti dėmesį į gėlių spalvą, dydį, kvapą; 

3. Tapatinti, skirti, pavadinti gėles; 

4. Stebėti tyrinėti augalus artimiausioje aplinkoje. 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – kalbėti apie gėles užduodant klausimus kas čia? Kokios spalvos? ir pan. 

 PAŽINIMO – susipažinti ir įvardinti gėlių dalis (žiedelis, kotelis) 

 BENDRAVIMO – nuskinti ir padovanoti draugui gėlytę. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – mokyti naudotis stalo įrankiu – šakute. 

 JUDĖJIMO – mesti kamuolį į viršų, bandyti jį sugauti. 

 MENINĖ – įtvirtinti geltoną spalvą, spalvą tapatinti su daiktu. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS – pienės, vazelė, guašas, štampai, popierius. 

 

4. METODAI: pasakojimas, demonstravimas, dialogas, žaidimas. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Pokalbis su vaikais apie pavasarį. Apžiūrėti grupėje pamerktas pienes. Stebėti jas ryte ir dieną 

(susiskleidusi ir pražydusi). Žaidimas „Saulutė jau šviečia“. Eilėraštis „Pienė“. 

 

6. INDIVIDUALI VEIKLA 

Vartant knygeles ieškoti pavaizduotų gėlių, nusakyti gėlių spalvą, dydį. Štampuoti pienes ant 

popieriaus lapo naudojant guašą. 

 

7. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Ugdyti vaikų kalbą, bendravimą užduodant klausimus kas čia? kokios spalvos? didelė ar maža? 

Žaidimas „Palaistykime gėles“. 

 

8. VEIKLA LAUKE 

Stebėti darželio aplinkoje augančias gėles, bandyti nusakyti jų spalvą, dydį, pauostyti, prisiskinti 

ir parsinešti į grupę. Žaidimas „Diena – naktis“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE. 

 Muzikinė mankštelė „Tapu-tapu“ 

 Dainelė „Pavasaris“ 

 Žaidimas su spalvotomis skarelėmis 

 Groti lazdelėmis ir varpeliais. 

 

10. VEIKLA  SPORTO  SALĖJE 

 Eiti  gimnastikos  suoleliu , nušokti  į  lanką.  

 Žaidimas „ Paliesk“. 
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4.2.3. PAVASARIS (1,5 – 3 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA : MYLIU MAMYTĘ. 
 

1.1. TIKSLAS – susipažinimas su Mamyčių diena. 

1.2. UŽDAVINIAI:  

1.  Sugalvoti gražių žodžių apie mamą. 

2.  Lavinti, turtinti žodyną. 

3. Skiepyti meilę ir pagarbą mamai. 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

 KALBOS – kalbėti apie mamą, pasakyti jos vardą. 

 PAŽINIMO – nuotraukoje įvardinti savo šeimos narius. 

 BENDRAVIMO – rodyti draugams savo šeimos nuotrauką, parodant savo mamą. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – gražiai elgtis prie stalo valgant. 

 JUDĖJIMO – bėgti pristatomu žingsniu pirmyn, į šonus. 

 MENINĖ – dainuoti daineles apie mamytę. 

 

3. UGDYMO PRIEMONĖS – šeimos nuotraukos, plastilinas, pirštukiniai dažai, popierius, 

spalvotas popierius. 

 

4. METODAI: pasakojimas, demonstravimas, dialogas, žaidimas. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

K. Kubilinsko eilėraštukas: „Mamyte“, Žemaitės „Mamaitė“. Pokalbis apie mamytes: koks mano 

mamos vardas? Ką veikia mamytės namuose? Kartu su vaikais galvoti mažybinių žodžių mamytei 

(mamyčiukas, mamytė, mamutė). 

 

6. INDIVIDUALI VEIKLA 

Kiekvienam pasakyti savo mamytės vardą. Pasupti lėlytę, padainuoti lopšinę „A-a-a pupą“. 

 

7. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Gaminti dovanėlę mamai. Apvedžioti savo rankytę, priklijuoti akytes ir burnytę. Ant gėlyčių 

trafaretų prilipdyti viduriukus, nusakyti spalvą. 

 

8. VEIKLA LAUKE 

Stebėti augančias gėlytes, įvardinti jų spalvas, priskinti mamytei gėlyčių. Žaidimai: „Vėjas ir 

lapai“. „Traukinukas“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE. 

 Muzikinė mankštelė „Mašinėlė“ – važinėtis tarp gėlyčių. 

 Lopšinė „Pele, nešk miegelį . Ratelis „Pyragas mamytei“. 

 

10. VEIKLA  SPORTO  SALĖJE 

 Individualūs  žaidimai  su  kamuoliais.  



53 

 

 

4.2.4. VASARA (1,5 – 3 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA:  ŽAIDIMŲ DIENELĖS. 

 

1.1. TIKSLAS – įvairių žaidimų skatinimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

Skatinti žaisti stalo, vaidmeninius, judriuosius žaidimus. Skatinti manipuliuoti daiktais ir 

žaislais, suvokti žaislo paskirtį, jo naudojimo būdą. 

2. UGDYTINOS SRITYS:  

 KALBOS – eilėraštis „Labas rytas“, lopšinių dainavimas, žaidimas „Mano batai buvo du“, 

K. Kubilinsko „ Balionėlių skaitymas“. 

 PAŽINIMO – dėlionės dėliojimas „Gyvūnėliai“, „Vaisiai“ ir „Daržovės“, spalvinti gėlytes, 

įvardinti spalvas. 

 BENDRAVIMO – ugdyti gebėjimą žaisti šalia vienas kito, draugiškai dalintis žaislais, 

nesipykti, padėti patirti bendravimo su kitais džiaugsmą. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – tvarkyti žaislus, sudėti žaislus į savo vietą. 

 JUDĖJIMO – mankštelė „Tūpk ir stok“, knygų puslapių vertimas, žaislų tvarkymas, muilo 

burbulų gaudymas. 

3. UGDYMO PRIEMONĖS -  muilo burbulai, įvairios knygelės, žaislai, dėlionės, kaladėlės, 

balionai, kaladėlės. 

4. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Pasisveikinimas „Labas rytas, Tau“, mankštelė „Tūpk ir stok“, žaidimas „Balionėlis“, R. 

Šalčiūtės „Raudonas kamuolys“ skaitymas. 

5. INDIVIDUALI VEIKLA 

Statyti pilį iš lego kaladėlių, dainuoti lopšines lėlytėms, meškiukui ir šuniukui. 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Vaidmeniniai žaidimai „Parduotuvė“, „Namai“, žaidimas „ Apsiauti batukus“. 

7. VEIKLA LAUKE 

Žaidimai: „Vilkas ir oželiai“, „Traukinukas“, muilo burbulų gaudymas.  
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4.2.4. VASARA (1,5 – 3 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: MANE KVIEČIA VASAROS 

TAKELIS. 

1.1. TIKSLAS – susipažinimas su vasaros požymiais. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

Susipažinti su naujais draugais, skatinti žaisti įvairius žaidimus, dalintis žaislais. 

2. UGDYTINOS SRITYS:  

 KALBOS – plėsti žodyną skaitant, pavadinant, apibūdinant. Pasakyti savo vardą draugui. 

 PAŽINIMO – atpažinti vasaros požymius: šilta, saulutė šviečia, lietutis lyja kap-kap; stebėti 

gėlytes, drugelius pievoje. 

 BENDRAVIMO – ugdyti gebėjimą žaisti šalia vienas kito, draugiškai dalintis žaislais, 

nesipykti, skatinti žaisti vaidmeninius žaidimus. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – tvarkyti žaislus, sudėti žaislus į savo vietą, skatinti 

savarankiškumą. 

 JUDĖJIMO – drugelių  gaudymas, ridenti kamuoliukus, sūpuoti lėlytes 

4.UGDYMO PRIEMONĖS -  knygutės, žaislai, kamuoliukai, spalvotos kreidelės. 

3. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Pasisveikinimas „Labas rytas, Tau“, pasakant savo vardą. K.Jakubėno „Šeimininkė“ skaitymas. 

Žaidimas – ratelis „Graži mūsų šeimynėlė“. 

4. INDIVIDUALI VEIKLA 

Dėlioti dėliones: „Gyvūnėliai“, „Daržovės ir vaisiai“, pavartyti knygutes-pasakas, nusakant jų 

veikėjus. 

5. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Vaidmeninis žaidimas  „Namai“, „Virtuvė“, pasiskirstant vaidmenimis.  

6. VEIKLA LAUKE 

Stebėti gamtą. Žaisti smėlio dėžeje, statyti pilis. Piešti spalvotomis kreidelėmis. Judrieji 

žaidimai: „Diena ir naktis“, „Pagauk mane“. 
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4.2.4. VASARA (1,5 – 3 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: KIEK DAUG SPALVŲ, BĖGSIU 

VAIVORYKŠTĖS TAKU. 

1.1. TIKSLAS –  spalvų pavadinimų įtvirtinimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

Siekti, kad vaikai skirtų, atpažintų, tapatintų su daiktais 

keturias pagrindines spalvas. 

2. UGDYTINOS SRITYS:  

 KALBOS – plėsti žodyną skaitant, pavadinant, tapatinant.  

 PAŽINIMO – atpažinti ir pavadinti raudoną, žalią, mėlyną, geltoną spalvas. 

 BENDRAVIMO – ugdyti gebėjimą žaisti šalia vienas kito, draugiškai dalintis žaislais, 

nesipykti, padėti patirti bendravimo su kitais džiaugsmą. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – tvarkyti žaislus, sudėti žaislus į savo vietą, skatinti 

savarankiškumą, apsirengiant ir nusirengiant. 

 JUDĖJIMO – kaišioti spalvotus kaištukus, verti spalvotus karoliukus . 

3.UGDYMO PRIEMONĖS -  knygutės, žaislai, kamuoliukai, spalvotos kreidelės, spalvoti 

pieštukai, karoliukai, spalvotos kaladėlės. 

4. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Pasisveikinimas „Labas rytas, Tau“. Spalvotų kamuoliukų dainelė „Ridi-ridi“. Žaidimas „Spalvotos 

mašinėlės“. 

5. INDIVIDUALI VEIKLA 

Dėlioti vaisius, apibūdinant spalvą. Statyti iš kaladėlių spalvotus namus. 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Spalvinti spalvotus balionus, dėlioti spalvų dėlionę, vartyti knygutę “Spalvų virtuvė“. 

7. VEIKLA LAUKE 

Stebėti gamtos spalvas, rasti aplinkoje ir pavadinti  pagrindines spalvas. Piešti spalvotomis 

kreidelėmis ant plytelių, pavadinant spalvą.  
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4.2.4. VASARA (1,5 – 3 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: VAIKŲ DŽIAUGSMAS – 

VANDUO, SMĖLIS. 

1.1. TIKSLAS – džiugių emocijų išgyvenimas žaidžiant su 

smėliu , vandeniu. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

Stebėti, tyrinėti smėlį, vandenį, pažinti kai kurias jų savybes. 

2. UGDYTINOS SRITYS:  

 KALBOS – plėsti žodyną , pavadinant, apibūdinant smėlį – birus, drėgnas, sausas; 

vandenį – skaidrus, šiltas, šaltas. 

 PAŽINIMO – stebėti palaistytą smėlį, lyginti sausą, drėgną smėlį. 

 BENDRAVIMO – ugdyti gebėjimą žaisti šalia vienas kito, draugiškai dalintis 

žaislais, nesipykti, užjausti draugą. 

 GYVENIMO ĮGŪDŽIAI – tvarkyti žaislus, sudėti žaislus į savo vietą, skatinti 

savarankiškumą. 

 JUDĖJIMO – laipioti laipteliais aukštyn - žemyn, bėgioti pievoje, eiti į žygį. 

 UGDYMO PRIEMONĖS -  knygutės, žaislai, kamuoliukai, smėlio žaislai, kamuoliai. 

 

3. GRUPĖS VEIKLA „RYTO RATAS“ 

Pasisveikinimas „Labas rytas, Tau“, pasakant savo vardą. Žaidimas – ratelis „Graži mūsų 

šeimynėlė“. 

4. INDIVIDUALI VEIKLA 

Statyti požeminius garažus. Vartyti knygutes. 

5. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS 

Nuspalvinti trispalvę(trafaretai) ir, pastačius pilį, įkelti vėliavas. 

6. VEIKLA LAUKE 

Žaidimai su smėliu – kepti bandeles, statyti pilis, tvirtoves, garažus. Žaidimai su kamuoliais. 

Judrūs žaidimai: „Surask porą“, Traukinukas“, „Medžiotojas ir kiškiai“. 
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4.2.4. VASARA (1,5 – 3 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: MANO MYLIMAS TĖTĖ. 

1.1.TIKSLA: paminėti tėčių dieną, pasveikinant tėvelius, 

senelius. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Papasakoti kokį darbą dirba tėtis, senelis; 

2. Žinoti tėčio vardą, profesiją, pomėgius; 

3. Mokyti mintinai K. Kubilinsko eil. „Aš nevarginu tėvelio“; 

4. Padaryti tėčiams ir seneliams sveikinimą. 

2. UGDYTINOS SRITYS: 

1. KALBOS - Geba trumpai pasakoti; 

2. Vartoja mažybinius žodžius; 

3. Moka reikšti savo jausmus, nuotaikas; 

4. Žaidžia žaidimus - ratelius; 

5. Geba nusakyti daiktų savybes: šlapias, sausas, debesuotas, giedras, šviesus, tamsus; 

6. Žino, kad mamytės ir tėvelio tėtis – senelis. 

3. METODAI: pokalbis, pasakojimas, apibendrinimas, rodymas, skaitomų kūrinėlių  klausymas, 

praktinė- žaidybinė veikla, knygelių vartymas. 

4. PRIEMONĖS: siužetiniai žaislai, smėlio žaislai, nuotraukos, profesijų paveikslėliai,  žaidimai, 

spalvotas ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės, flomasteriai, klijai, knygos. 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis, pasakojimas „Koks mano tėtis“; 

 Apžiūrėti, aptarti šeimos nuotraukas, aiškintis ką tėvelis dirba, ką mėgsta veikti; 

 „Kas ką daro“ – pavadinti atliekamus darbus ( vairuotojas – vairuoja, gydytojas – gydo, 

statybininkas – stato); 

 Žaisti stalo žaidimą „Kaip pavadinsim“ (gyvūnai ir jų mažyliai); 

 Mintinai išmokti eil.  „Aš nevarginsiu tėvelio“; 

 Klausytis skaitomų kūrinėlių: A. Matučio „Milžinų šaukštas“, D. Kudžmaitės „Mano tėtė“, 

l.l. pasaka „Senelis ir ožka“; 

 Lietuvių l. d. „Išėjo tėvelis į mišką“. 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Kūrybinis – vaidmenimis žaidimas „Vairuotojas“; 

 Piešti, kurti sveikinimo atviruką „Kaklaraištis“; 
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 D. ž. „Kur mano tėtis? (sujungti linija suaugusį gyvūną ir jauniklį)“; 

 Lipdyba „Medakis“ (molis, modelinas). 

 

7. VEIKLA LAUKE : 

   Žaidimai smėlio dėžėje : „iškepti“ tėčiams tortą; tiesti kelius, statyti pilis. 

   Žaisti judriuosius žaidimus. 
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4.2.4. VASARA (1,5 – 3 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: LIJO LIJO LIETUS. 
 

1.1.TIKSLA: stebint lietų, susipažinti su gamtos reiškiniais 

vasarą. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Mokytis nusakyti gamtos reiškinius, orus; 

2. Išsiaiškinti, kaip rengtis, kai lyja lietus; 

3. Turtinti žodyną naujais garsažodžiais; 

4. Prisiminti saugaus elgesio taisykles. 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba nusakyti vasaros orus; 

2. Žaidžia imitacinius žaidimus; 

3. Žino kaip rengtis, atsižvelgiant į orus; 

4. Lavina skaičiavimo įgūdžius iki 3; 

5. Geba nusakyti daiktų savybes: šlapias, sausas, debesuotas, giedras, šviesus, tamsus; 

6. Vartoja veiksmažodžius: lyja, lynoja, pliaupia ir t.t.. 

3. METODAI: 

Pokalbis, pasakojimas, apibendrinimas, rodymas, skaitomų kūrinėlių  klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, knygelių vartymas. 

4. PRIEMONĖS: 

Siužetiniai žaislai, smėlio žaislai, žaidimai, spalvotas ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės, 

knygos, plakatai, enciklopedijos. 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Klausytis skaitomų kūrinėlių: V. Palčinskaitės „Lietučio pasaka“, M. Vainilaičio 

„Dundulis“, K. Marukas „Kur tas kibiras“, J.Jakubėnas „Lietutis“; 

 Deklamuoti  eil. V. Palčinskaitės „Lietučio pasaka“, pritaikant judesius, vartojant 

garsažodžius.); 

 Prisiminti ir aptarti saugaus elgesio taisykles vasaros metu; 

 Išmokti erzinimą: „Lijo lijo lietus, per karaliaus pietus / karaliukai verkė, o karalius knarkė“;  

Skaičiuotė ,,Šoko kiškis per virvutę / Ir įkrito į balutę./ Bėk, bėk paskubėk. / Lipt iš balos 

jam padėk“; 

 Vartyti knygeles, aptarti paveikslėlius; 

 Žaidimas „Saulė ir lietus“. 
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6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Did.ž.,,Padėk tiek pat“ ( prie debesėlio pažymėto taškeliais, padėti tiek pat lašelių); 

 Piešimas ( kreidelės, akvarelė) „Skėtis“; 

 Užduotėlė rankytės lavinimui „Papuošk lietaus batus“; 

 Konstruoti iš lego kaladėlių laivelius. 

 

7. VEIKLA LAUKE : 

   Plukdyti laivelį kiemo balutėje. 

 Semti vandenį iš balutės, pilti į smėlį, darant vandens telkinius, stebėti, kaip sausas smėlis 

tampa šlapiu; 

 Statyti iš šlapio smėlio užtvankas, daryti bandeles; 

 Stebėti, kur slepiasi vabaliukai nuo lietaus, kaip šliaužia sraigės, sliekai. 
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 4.3. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO 

TURINYS  

 

4.3.1.RUDUO (3 – 4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: BŪKIME GERAIS 

DRAUGAIS. 
 

1.1. TIKSLAS: Susipažinti su naujos grupės aplinka, 

draugais, darbuotojais. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Domėtis šalia esančiais draugais, sužinoti ir įsiminti jų vardus; 

2. Susipažinti su nauja aplinka ir žaislais; 

3. Įsiminti grupės, darželio pavadinimus; 

4. Nusiteikti laikytis nustatytos tvarkos; 

5. Pratintis bendrauti, būti geru žaidimo partneriu; 

6. Ugdyti supratimą apie draugystę. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1.  Kviečia draugą pažaisti, pasidalinti žaislais; 

2. Žaidžia draugystės ratelius, nuotaiką išreiškia piešiniais; 

3. Geba apibūdinti savo nuotaiką, pastebi blogą draugo nuotaiką; 

4. Geba reikšti teigiamas emocijas. valdo pyktį; 

5. Laikosi saugaus elgesio taisyklių sportuojant. 

      6.     Geba atskirti savo daiktus, pažymėtus simboliais. 

3. METODAI: 

Pokalbis, rodymas, pasakojimas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, kūrybiniai- vaidmeniniai žaidimai, plakatai, baltas ir spalvotas popierius, akvarelė, 

kreidelės, flomasteriai, pieštukai, knygos apie gerą elgesį, stalo žaidimai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Žaidimai:,,Labas“, „Mes susėdome ratu, pasakyk kuo tu vardu‘‘ (pasakyti savo vardą), 

,,Padovanok gėlytę“( išsirinkti norimą gėlytę ir įvardinti spalvą); 

 Mokytis eilėraštį C. Jančarskis „Pirmoji diena darželyje“; 

 Išmokti rytinio pasisveikinimo eilėraštuką; 

 Mokosi žaidimą-ratelį „Tupi tupi kelmas“, daryti mankštą pagal pasirinktos dainelės 

žodžius, kartojant auklėtojos judesius; 

 Klausosi pasakų,, Triušis gailiušis“, ,,Kaip susirasti draugą“, R.Kašausko „Draugai“. 

Bando įvertinti veikėjų elgesį; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Dėlioti dėliones; 

 Konstruoti iš smulkių ir stambių konstruktorių detalių; 

 Vartyti knygeles apie zuikį, įvardijant jo draugus, atliekamus veiksmus; 

 Spalvinti grupės simbolį; 

 Lipdyba ,, Vaišės zuikiui“; 

 Kolektyvinis darbas „Aš ir tu – draugaukim kartu“ (delnukų antspaudai). 

 Mokytis susirasti draugą, kartu žaisti, dalintis žaislais; 
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 Susipažinti su veiklos zonomis, ten esančiais žaislais ir žaidimais. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Susipažinti ir įsiminti spintelės, lovytės, rankšluostinės simbolį. 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Suspažinti su savo aikštelės teritorija, jos ribomis; 

 Žaisti namelyje, suptis ant supynių, žaisti su smėliu; 

 Stebėti už tvoros esantį kiemą. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas „Ankstų rytą“, mankštelė „Mano rankytės“; 

 Dainelė „Mes vaikučiai gražūs“ (J.Steišiūnienė); 

 Žaidimas „Žirniukai mes mažiukai“ – su spalvotais kamuoliukais; 

 Muzikos klausymas. gamtos garsai; 

 Grojimas medinėmis lazdelėmis (keičiant tempus); 

 Improvizacija – dainuoti savo vardą. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Susipažinti su sporto  sale ; 

 Pakalbėti  apie saugų elgesį sportuojant „saugau save ir savo draugą“; 

 Eiti , bėgti  vorele ; 

 Išsisklaidžius po signalo surasti savo vietą voroje ; 

 Šokinėti vietoje abiem kojom vietoje ; 

 Judrus žaidimas „Mes linksmi vaikai“. 
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4.3.1.RUDUO (3 – 4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: ŽAISLAI- MŪSŲ DRAUGAI. 

 
1.1. TIKSLAS: Supažindinti su įvairiais žaislais, jų paskirtimi. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Džiaugtis grupėje esančiais ir atsineštais žaislais; 

2. Tausoti žaislus, stengtis dalintis jais su kitais vaikais; 

3. Tyrinėti, rūšiuoti, išmokti trumpai juos apibūdinti; 

4. Žinoti žaislų vietą grupėje. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Žino kaip reikia elgtis atsitikus nelaimei; 

2. Klausosi pasakojimų su užduotimis; 

3. Skiria spalvas, randa jas aplinkoje; 

4. Skaičiuoja daiktus iki 3. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, diskusijos, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- žaidybinė 

veikla, ,, minčių lietus“. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, plakatai, pieštukai, vaikų vardų kortelės. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Klausosi skaitomų kūrinėlių: P.Mašioto ,, Julytės kiškelis“, K.Kubilinsko,, Lėlė“; 

 Džiaugtis iš namų atsineštais žaislais, jais dalintis; 

 Kartu su žaislais šokti ratelį, pasisodinus žaislus į rato vidurį; 

 Kalbinti žaislus, klausinėti, maitinti, pakviesti pažaisti, pasivaikščioti su jais; 

 Trumpai apibūdinti žaislą, sugalvoti vardus; 

 Žaidimas,, Norų išsipildymas“- pasakyti kokio žaislo norėtų ir bandyti jį surasti grupėje; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Didaktinis žaidimas,, Žaislų parduotuvė“; 

 Spalvinti savo mėgstamą žaisliuką; 

 Didaktinis žaidimas,, Kur pasislėpė lėlė“ 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Stebėti rudens požymius, medžius, gėles; 

 Sportiniai žaidimai su kamuoliais; 

 Judrus žaidimas,,Diena – naktis“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti išsisklaidant , gaudant vienas kitą; 

 Ridenti  kamuolį  į vartus; 
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 Šokinėti  vietoje abiem kojom , po signalo pasisukti  nurodyta kryptimi ; 

 Judrus žaidimas „Žaisliukas rate“. 
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4.3.1.RUDUO (3 – 4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: ANT KOJYTĖS- KEPURYTĖ. 
 

1.1. TIKSLAS: Supažindinimas su miške augančiais grybais. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Susipažinti su miške augančiais grybais; 

2. Sužinoti keleto jų pavadinimus; 

3. Mokytis eilėraščių ir mįslių apie grybus; 

4. Ugdyti meninius gebėjimus piešiant, lipdant, 

klijuojant. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba skaičiuoti iki 3; 

2. Vartoja nesudėtingus sudėtinius sakinius pasakojant; 

3. Mokosi eilėraščių ir mįslių. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla,  

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, piešimo ir spalvotas popierius, flomasteriai, modelinas, grybų paveikslėliai, 

plakatai, knygos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie miško gėrybes- grybus,, Ką aš radau miške“; 

 Mokytis mįslę-Ant kojytės- kepurytė.; 

 Klausytis pasakos,,Namukas ir grybukas“; 

 Mokytis mintinai ,,Rudenėlis“; 

 Didaktinis žaidimas ,,Suskaičiuok grybus“; 

  Užsidėjus grybų karūnas šokti pagal mėgstamą muziką 

 Vartant Just.Marcinkevičiaus knygą,, Grybų karas“ rasti pažįstamus grybus ir juos 

pavadinti; 

 Klausytis lietuvių liaudies dainos,, Raudonikis raudonuoja“ ir bandyti judesiais 

improvizuoti. 

  

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS: 

 Piešimas ,,Grybas- baravykas“; 

 Lipdyba iš gamtinės medžiagos ir plastilino,,Grybas“; 

 Aplikacija ,,Grybas“; 

 Did. ž.suskirstant grybus pagal spalvą( baravykai ir raudonikiai). 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Stebėti orų permainas, kiemsargio darbą; 

 Judrūs žaidimai,,Pas lokį miške“; 

 Pastebėti medžių ir krūmų pokyčius; 

 Rinkti gamtinę medžiagą ir ją naudoti meninėje veikloje. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas „Labas rytas, grybuk“; 
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 Ratelis „ Mes vaikučiai gražūs“; 

 Dainelė „Augo girioj baravykas“; 

 Žaidimas „Lapeliai mes margi“ –su spalvotom skarelėm; 

 Klausytis gamtos garsų (vėjas, lietus...). 

 

10.VEIKLA SPORTO SALĖJE; 
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4.3.1.RUDUO (3 – 4 METAI) 

 
1.  SAVAITĖS TEMA: MANO DRAUGAS 

MUILO BURBULAS. 
 

1.1. TIKSLAS: Suteikti elementarių žinių apie higieną. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Pratintis laikytis kultūrinių higieninių įgūdžių 

valgant; 

2. Prieš valgį taisyklingai plauti rankas; 

3. Domėtis savo kūno sandara; 

4. Teisingai įvardinti higienos reikmenis; 

5. Saugoti save grupėje ir lauke. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba naudotis muilu, rankšluosčiu, nosine; 

2. Geba reikalui esant paprašyti suaugusio pagalbos, atlieka suaugusių paliepimus, veikia 

prisimenant, kas leidžiama ir draudžiama; 

3. Manipuliuoja daiktais, atkreipia dėmesį į spalvą,dydį, formą; 

4. Geba teisingai pavadinti kūno dalis; 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas,praktinė- 

žaidybinė veikla, ,, minčių lietus“. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, plakatai, pieštukai, vaikų vardų kortelės. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Klausytis pasakos ,,Kaip nuo berniuko murziuko pabėgo žaislai“, eil. ,,Švaros dainelė“; 

 Pokalbis kodėl reikia plauti rankas, kaip taisyklingai tai daryti; 

 Džiaugti muilo burbulais, skaičiuoti juos; 

 Didaktiniai žaidimai ,,Aš rodau- tu sakyk“, ,,Ko kiek turi?“( taisyklingai įvardijant kūno 

dalis); 

 Pirštukinis žaidimas,,Virė pelytė košytę“; 

 Didaktinis žaidimas,, Pasakyk ar reikia plauti rankas...“; 

 Pasidžiaugti vaikų atsineštomis higienos priemonėmis: dantų šepetukais, pastomis,šukomis, 

teisingai juos pavadinti,žinoti jų pasirtį; 

 Sužinoti kas mūsų kūnui sveika ir kas ne; 

 Didaktinis žaidimas,, Sveika – nesveika“, ,,Suskaičiuok kiek yra muiliukų“; 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešti muilo burbulus; 

 Apžiūrėti žmogaus kūno maketą ir įvardinti kūno dalis; 

 Piešimas ,,Muilas“, ,,Mano dantukas“; 

 Aplikacija,,Higienos priemonės“ 

 Lipdyba,, Obuolys“; 

 Vartyti knygą,, Katino Prausiaus kelionė į švaros karalystę“; 

 Didaktinis žaidimas,,Aš rodau, tu-sakai“; 

 Štampavimas „Rankšluostėlis“; 

 Piešti linksmą ir liūdną dantuką; 

 Štampuoti kamšteliu muilo burbulus, piešti save. 
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7. NDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti ąžuolą ir jo vaisius- giliukus; 

 Judrus žaidimas,, Automobilis ir žvirbliai“; 

 Kieme pūsti muilo burbulus. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas „Pasisveikinkim kartu“, mankštelė „Švarūs kiškučiai“; 

 Dainelė „Košė malošė“; 

 Žaidimas „Kamuoliukas“; 

 Klausytis įvairių vandens garsų (lietus, upelis, jūra ošia...); 

 Dainelė „Nusiprausiu‘; 

 Muzikinė – didaktinė užduotis ‚Lietutis“ (pritarti ritminiu instrumentu). 

  

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE: 

 Eiti , bėgti  vorele peržiangiant  įvairias kliūtis. 

 Ridenti  kamuolį  į  vartus. 

 Ridenti  kamuolį  taikant  į  pastatytus daiktus. 

 Judrus žaidimas „Pataikyk  į  ratą“. 

 Judrus žaidimas „ Spalvotų  burbuliukų  lietus“. 
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4.3.1.RUDUO (3 – 4 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: AŠ PAŽĮSTU MEDĮ, GĖLĘ.  
 

1.1. TIKSLAS: Džiaugtis rudeniška gamta. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Domėtis kokios vyrauja spalvos rudenį, kaip krenta 

nuo medžių lapai; 

2. Stebėti kokie orai vyrauja rudenį,žmonių apranga 

keičiantis orams; 

3. Aptarti kokius darbus žmonės dirba rudenį; 

4. Domėti besikeičiančia gamta, medžiais; 

5. Skirti ir įvardinti medį, gėlę; 

6. Klausytis eilėraščių, mįslių apie šį metų laiką. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba rasti pagrindines spalvas aplinkoje ir bando jas pavadinti; 

2. Turi žinių apie rudenį, orų pokyčius; 

3. Geba įsiminti eilėraščius apie rudenį; 

4. Geba pasakoti, atsakyti į klausimus, įsiminti naujus žodžius. 

5. Geba skirti sąvokas aukštas – žemas. 

6. Lavinti smulkiosios motorikos įgūdžius. 

3. METODAI: 

Pokalbis, diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas,praktinė- 

žaidybinė veikla, ,, minčių lietus“. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, baltas ir spalvotas  popierius, akvarelė, kreidelės, įvairi gamtinė medžiaga, 

knygos, plakatai, pieštukai, spalvotos skarelės, muzikos įrašai, sporto inventorius. 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Klausytis skaitomų kūrinėlių,, Miškas rudenį“, ,, Rudens šventė“, ,,Ruduo“, eil. ,,Rudenėlio 

spalvos“, J.Marcinkevičiaus „Rudens skundas“; 

 Teisingai pavadinti medžius: ąžuolą, klevą, kaštoną, išrūšiuoti jų lapus; 

 Vaidinti  ,,lapelius“: siūbuoti, kristi ant žemės, linguoti; 

 Žaidimai,, Kas daugiausiai surinks medžio lapų“, ,, Aš einu rudenėlio takeliu“; 

 Pokalbis ,, Ką dovanoja ruduo?“; 

 Pokalbis apie rudens požymius( vėjas, lietus ir t.t.); 

 Apžiūrėti, pauostyti vazose pamerktas gėles; 

 Apžiūrint medžių lapus , supažindinti vaikus su medžių pavadinimais; 

 Pratintis  vartoti apibendrinamuosius žodžius: medžiai, gėlės; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Įvairių medžių lapų anspaudai ( guašas); 

 Piešimas,, Lietutis“- ilgi ir trumpi lašai, balos; 

 Dėlioti medį iš spalvotų kaladėlių; 

 Skaičiuoti medžio lapus, rūšiuoti pagal dydį; 

 Aplikacija ,, Rudens gėlės“; 

 Piešimas,,Klevo lapas“; 

 Kūrybinis darbelis „Rudens medis“: štampuoti pirštukais ir delnukais ; 

 Užduotis spalvinimui,,Gėlė“- nuspalvinti nurodytomis spalvomis. 
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7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Žaisti su krintančiais medžių lapais; 

 Rinkti , rūšiuoti ir skaičiuoti nukritusius lapus; 

 Judrus žaidimas ,, Vėjas ir lapai“; 

 Apžiūrėti žydinčias gėles, augančius medžius,jų spalvas. 

 

 9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas, pirštukų mankštelė „Pirštukai šoka“; 

 Dainelė „Miškas ošia“, „Lopšinė ežiukui“; 

 Žaidimas „Baravykas“; 

 Muzikos klausymas – instrumentinis kūrinys „Ruduo“; 

 Improvizacija „Lapeliai mes margi“ (su spalvotom skarelėm). 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  , bėgti  rateliu , po signalo  keisti  kryptį. 

 Lipti  nuožulniomis kopėčiomis  aukštyn , žemyn pristatomu  žingsniu. 

 Judrus  žaidimas „ Pučia vėjas...“. 

 Judrus  žaidimas „Šokantis  ratas“. 
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4.3.1.RUDUO (3 – 4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA:  AŠ DARŽELY PATS 

MAŽIAUSIAS, TAI SALDŽIAUSIAS VALGAU 

KRIAUŠES... 

 
1.1. TIKSLAS: Supažindinti su vaisiais ir daržovėmis. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Aptarti rudens požymius,išsiaiškinti kas prinoko 

sode; 

2. Apibūdinti obuolio ir kriaušės išvaizdą; 

3. Išmokti mintinai A.Matučio eil.,,Pats mažiausias“; 

4. Aplikuoti obuoliuką pripiešiant smulkias detales.  

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Mokosi apibūdinti daiktus; 

2. Geba išmokti mintinai eilėraštį, imituojant judesiais; 

3. Skiria sąvokas: apvalus- kampuotas, didelis- mažas; 

4. Skaičiuoja iki 3; 

5. Supranta koks metų laikas. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, pasakojimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, 

stebėjimai.  

 

4. PRIEMONĖS: 

baltas ir spalvotas popierius, akvarelė, klijai, obuoliai, kriaušės, paveikslėliai, maišeliai su 

apvaliomis ir kampuotomis formomis, vaisių karūnėlės, ežiukų ir obuolių trafaretai, knygos, 

plakatai, paveikslėliai, muzikos įrašai. 

  

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Klausosi skaitomų kūrinėlių,,R.Skučaitės,, Vasara ir ruduo“, L.Čepienės,,Pasaka apie ežį“, 

A.Matutis,, Pats mažiausias“; 

 Aptarti rudens požymius:lietus, krinta lapai, šalta; 

 Išsiaiškinti ką dovanoja ruduo; 

 Apibūdinti keliais žodžiais obuolį ir kriaušę( spalva, dydis, skonis); 

 Siurprizas,,Rudenėlio dovana“ ( pintinė obuolių ir kriaušių); 

 Minti mįslę: Apskritas kamuoliukas, raudonas šoneliukas.(obuolys); 

 Didaktinis žaidimas,, Stebuklingas maišelis“( formų skyrimui).   

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS: 

 Aplikuoti obuolį ir kriaušę, pripiešiant kotelį ir lapelį; 

 Didaktiniai žaidimai,,Ežiukas ir obuoliukai“, ,,Apvalus- kampuotas“; 

 Lipdyba,,Obuolys“. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Stebėti vaismedžius, surasti obelį; 

 Stebėti už tvoros augantį daržą ir sodą. 

 Judrūs žaidimai pagal vaikų norą, žaidimai su smėliu. 
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 9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas, mankštelė „Greitos kojytės“; 

 Ratelis „Takeliu į sodą“; 

 Dainelė-žaidimas „Kas ten darže auga“; 

 Klausytis gamtos garsų (vėjas, lietus...); 

 Groti: garsiai – tyliai (akmenėliais, aguonų, linų galvutės); 

 Improvizacija  - „aš – arbūzas, aš – obuoliukas...). 

  
 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Išsisklaidžius po signalo surasti  savo  vietą  voroje. 

 Šuoliukas iš  vietos  į  aukštį  , peršokant  5-10cm. kliūtį. 

 Judrus žaidimas „Mes linksmi  vaikai“. 

 Judrus  žaidimas „ Valgoma – nevalgoma“. 

 Judrus žaidimas „ Rovė  rovė – neišrovė“. 
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4.3.1.RUDUO (3 – 4 METAI) 

 
1. SAVAITĖS TEMA: APRENK LĖLYTĘ. 

 
1.1. TIKSLAS: Supažindinti su vėlyvo rudens apranga. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Teisingai pavadinti drabužius bei rengimosi 

veiksmus; 

2. Ugdyti tvarkingiumą, savarankiškumą, mandagumą. 

3. Mokosi paprašyti pagalbos ir padėti kitiems. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Rengiantis rūbus padeda draugams, pratinasi tvarkingai susidėti savo ir lėlių drabužėlius; 

2. Geba teisingai pavadinti rengimosi veiksmus; 

3. Bando būti  savarankiškais, mandagiais; 

4. Puošiant drabužėlių trafaretus, naudoja įvairias piešimo technikas. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, ,, minčių lietus“. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, plakatai, pieštukai ir kitos meninės veiklos 

priemonės, didaktiniai žaidimai, dėlionės. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Siurprizas,, Dovanų maišelis. Kas jame?“; 

 Klausytis ukrainiečių liaudies pasakos,,Pirštinė“, eilėraščio,,Kiškio batukai“; 

 Mokytis mintinai,,Mano batai buvo du“; 

 Žaidimas,, Apsiauti“-avalynės rūšys, kada jos dėvimos; 

 Supažindinimas su sąvokomis: per didelis, per mažas, kaip tik; 

 Didaktinis žaidimas,, Pasimatuokim“, ,,Kuriam zuikiui tinka?“; 

 Pokalbis ,,Kodėl rudenį reikia rengtis šiltai?“; 

 Pasimokyti užsimauti pirštines, užsirišti šaliką; 

 Klausytis K.Kubilinsko eil.,, Kas man valo batukus“; 

 Skaityti ,,Kiškio batukai“ ir aptarti rudens ir žiemos apavą; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Žaisti dėlionę,, Aprenk meškučių šeimą“; 

 Varstymo žaidimas,, Aprenk lėlytę“-teisingai pavadnti rūbus ir rengimosi veiksmus; 

 Mokytis lankstyti drabužėlius, tvarkant lėlių ir savo rūbelius prieš miegą; 

 Žiūrėti, rūšiuoti paveikslėlius su drabužėliais, teisingai juos pavadinti; 

 Štampavimas,,Kepurė ir pirštinės“; 

 Stalo žaidimas,,Aprenk lėlytę“- rengiant teisingai pavadinti drabužius. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Atkreipti dėmesį į vaikų aprangą lauke ir ją aptarti; 

 Stebėti medžių ,,rūbus“; 
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 Aplankyti eglutes; 

 Judrūs žaidimai,,Gaudynės“, ,,Slėpynės“, ,,Op per balą“; 

 Ramus žaidimas,, Ko neliko?“; 

 Judrus žaidimas „saulė ir lietus“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas, mankštelė „mano galva“; 

 dainelė „apsirengsiu pats“, „Mano batai“; 

 Žaidimas „Šokam, šokam rateliu“; 

 Klausyti gamtos garsų 9lietus, vėjas , pūga...); 

 Groti: lėtai-greitai (akmenėliai, bambukinės lazdelės). 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

   Eiti  , bėgti  vorele  po  signalo  keisti kryptį. 

  Šokinėti  vietoje abiem  kojom , po signalo  pasisukti  nurodyta  kryptimi. 

  Ridenti  sviedinį  vienas kitam. 

  Judrus žaidimas „Šalta  -  šilta“. 

  Judrus  žaidimas „Stebuklinga  kepurė“. 
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4.3.1.RUDUO (3 – 4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: MANO AUGINTINIAI- 

ŠUNIUKAS IR KAČIUKAS. 
 

1.1. TIKSLAS: Supažindinimas su naminiais gyvūnais: 

kačiuku ir šuniuku. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Mokytis keliais žodžiais apibūdinti gyvūnų išvaizdą 

paveikslėlyje ar nuotraukoje; 

2. Kūno dalių įvardijimas; 

3. Pamėgdžioti gyvūnų ,,kalbą“, elgesį. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba keliais žodžiais apibūdinti gyvūną paveikslėlyje; 

2. Žaidžia imitacinius žaidimus; 

3. Pripiešia trūkstamas detales,brėžia tiesias linijas; 

4. Atpažįsta ir įvardija naminius gyvūnus; 

5. Žino saugaus elgesio su gyvūnais taisykles.  

 

3. METODAI: 

Pokalbis, pasakojimas, rodymas, nuotraukų demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, 

žaidybinė veikla, stebėjimai.  

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, knygos, paveikslėliai, nuotraukos, flomasteriai ir kitos priemonės 

meninei veiklai, katinėlio ir šuniuko karūnėlės.  

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Klausytis skaitomų kūrinėlių P.Mašioto,, Marytės katytė“, ,,Šuniukas ir kačiukas“, 

,,Katinėlis pilkutis“,Vaižganto,, Katytės dainelė“, K.Kubilinsko ,, Balionėlis“ , 

K.Jakubėnas,,O tai šitaip, o tai taip“ir juos aptarti; 

 Apžiūrėti atsineštas augintinių nuotraukas, paveikslėlius ir keliais žodžiais papasakoti apie 

juos; 

 Mokytis pakviesti, nuvyti, pakalbinti gyvūną; 

 Sugalvoti gyvūnams gražių vardų, aptarti gyvūnų veiksmus( laka, žaidžia, urzgia ir t.t.); 

 Žaisti imitacinius žaidimus,,Balionėlis“, ,,Katė ir pelė“; 

 Lietuvių l. ž.,,Kate, kate,kur buvai“; 

 Mokytis pamėgdžiojimų, garsažodžių. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS: 

 Ant kačiuko trafareto tapyti pirštais, pripiešti trūkstamas detales; 

 Didaktiniai žaidimai,,Taip ir ne“(kaip galima ir kaip negalima elgtis su gyvūnais);, ,,Mano 

jausmai“; 

 Vartyti knygeles,, Žinok kaip savo penkis pirštus“, ,,Katės ir kačiukai“.,,Šunys ir šuniukai“, 

,,Šuniukų abėcėlė“, ,,Kačiukų abėcėlė“.  

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8 VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimų metu stebėti už darželio teritorijos bėgiojančias vištas, šunį, katę; 
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  Judri vaikų veikla su sportiniu inventoriumi. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis pasisveikinimas, mankštelė „Labas rytas‘; 

   Klausytis kačiuko, šuniuko balsų (mažo, didelio), pamėgdžioti; 

  Dainelė „Kačiukas ir šuniukas“; 

  Žaidimas „Katinėlis ir pelė“; 

  Didaktinis žaidimas „Į namus“. 

  

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Imituoti kačiukų , šuniukų  judesius. 

 Pralįsti pro lazdą šonu pristatomu  žingsniu  ir  priekiu. 

 Judrus  žaidimas „ Kiemelio šeimininkas“. 

 Judrus žaidimas „Atspėk kas aš“. 
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4.3.1.RUDUO (3 – 4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: SAULUTĖ MOTINĖLĖ- 

MĖNULIS TĖVELIS. 

 
1.1. TIKSLAS: Supažindinti su laiko sąvokomis.. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Išsiaiškinti kuo skiriasi diena ir naktis; 

2. Sužinoti ką žmonės veikia vienu ir kitu metu; 

3. Susipažinti su gyvūnais, kurie būna aktyvūs naktį; 

4. Aptarti savo dienos ritmą. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Randa ir pavadina pagrindines spalvas; 

2. Skaičiuoja iki 3; 

3. Gebaskirti kas būdinga dienai ir nakčiai; 

4. Klausosi lopšinių ir jas dainuoja savo žaislams; 

5. Padėda draugams ir patys paprašo pagalbos; 

6. Mokosi konstruoti iš lego kaladėlių. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, pasakojimas, diskutavimas, rodymas, taisyklių aiškinimas, didaktiniai 

žaidimai,paveikslėlių demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas,praktinė- žaidybinė veikla,  

,, minčių lietus“. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės,plastelinas, knygos, pieštukai, CD su lopšinių 

įrašais, stalo žaidimai, dėlionės. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Pokalbis apie saulę ir mėnulį, išsiaiškinant kada jie šviečia, kuris šiltesnis, didesnis; 

 Pasimokyti mažybinių žodžių; 

 Didaktinis žaidimas,, Kada tai būna?“, ,,Suskaičiuok žvaigždeles“, ,,Tamsu- šviesu“; 

 Klausytis lopšinių įrašų, padainuoti mamos lopšinę; 

 Dainuoti lopšinę mylimam žaislui; 

 Mokytis įvairių pasisveikinimų: labas rytas suraitytas, laba diena su vištiena ir kt.; 

 Klausyti ir bandyti pritarti lietuvių liaudies dainai,, Saulele, motinėle“; 

 Pasimokyti įvairių mažybinių žodžių; 

 Minti mįsles apie saulę ir mėnulį, dieną ir naktį; 

 Pasimokyti mintinaiV.Nemunėlio,, Labanakt“. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešimas ,,Saulė“ ir ,, Mėnulis“, ,,Saulėtas dangus“, ,,Diena- naktis“, 

 Lipdyti iš plastilino saulę ir mėnulį; 

 Aplikuoti saulę; 

 Iš pagaliukų ir skrituliukų dėlioti saulę; 

 Spalvinti paveikslėlius: saulė, mėnulis ir žvaigždės; 

 Iš spalvotų trikampių  sudėlioti žvaigždę; 

 Atrinkti paveikslėlius su dienos ir nakties vaizdais; 

 Lipdyba,,Saulė , mėnulis“; 

 Mesti skrituliuką, kurio viena pusė šviesi, o kita tamsi ir pagal susitarimą atlikti judesius. 
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7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Judrus žaidimas,, Diena- naktis“; 

 Ramus žaidimas,, Šviesu- tamsu“; 

 Stebėti dangų, saulę, mėnulį, plaukiančius debesis; 

 Ant smėlio pagaliuku piešti saulę. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas „Per kalnelį‘, mankštelė ‚Ankstų rytą“; 

 Žaidimas „Šokam, šokam rateliu“; 

 Dainelė „Į darželį“; 

 Improvizacija – žaidimas su spalvotomis skarelėmis (geltona – mėlyna). 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Šokinėti  vietoje  abiem  kojomis , po  signalo  pasisukti  nurodyta  kryptimi. 

 Eiti , bėgti  vorele  peržiangiant  įvairius  daiktus. 

 Atlikti  įvairius  pratimus  su  parašiutu( grupiniai  pratimai). 

 Judrus  žaidimas „Diena – naktis“. 

 Judrus  žaidimas „Šokantis  ratas“. 



79 

 

4.3.1.RUDUO (3 – 4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: UŽ LANGO TAMSU, 

PASIILGAU SPALVŲ. 
 

1.1 .TIKSLAS: Supažindinti su pagrindinėmis spalvomis ir jų 

pavadinimų įtvirtinimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Įtvirtinti pagrindinių spalvų pavadinimus, siejant jas su 

tą spalvą atitinkančiais daiktais; 

2. Žaisti nuotaikingus ,,spalvotus“ žaidimus; 

3. Spalvotas nuotaikas išreikšti įvairiomis dailės raiškos priemonėmis; 

4. Minti mįsles, skaityti eilėraščius apie spalvas.  

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Pažįsta pagrindines spalvas; 

2. Sužino apie sveiką maistą, vardina daržoves ir vaisius; 

3. Klausosi pasakų, eilėraščių ir mokosi mintinai eilėraštį apie žalią spalvą. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis ,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai, eksperimentai. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Spalvoti plastikiniai kamuoliukai, paveikslėliai su daržovių ir vaisių atvaizdais, spalvinimo ir 

piešimo priemonės, spalvotos gėlės, mozaika, ,,spalvų dėžutė“, stalo žaidimai, dėlionės.. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 ,,Spalvotų daiktų dėžutė“- traukti po vieną daiktą, įvardijant spalvą ir randant jo vietą 

grupėje; 

 Klausytis pasakos,, Raudonkepuraitė“; 

 Mokytis eilėraštį apie pasirinktą spalvą; 

 Vartyti knygeles, klausytis pasakų iš knygelės „Vaikų langas į pasaulį“, R. Skučaitės 

,,Spalvos ir spalviukai“, ,, Spalvoti traukinukai“; 

 Didaktinis žaidimas,, Pakelk spalvotą kamuoliuką“; 

 „Šviesoforas“( stovėti, pasiruošti, eiti); 

 Minti mįsles: Ant vienos kojytės trys spalvotos akytės( šviesoforas); 

 Išmokti skaičiuotę (šiam gražiam, gražiam krepšelį yra daug spalvų.Kokią nori rinkis tu!); 

 Dalyvauti šventiniame spalvų rytmetyje.  

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Dėlionė ,, Spalvos aplink mane“-sudėti 12 spalvotų gėlyčių; 

 Mozaika – gėlės iš geometrinių figūrų dėlioti spalvotas gėlės ir įvardinti jas; 

 Spalvinti žalią varlytę, lietų( akvarelė); 

 Pasigaminti ir papuošti žalias karūnas; 

 Piešti vaivorykštę; 

 Lieti įvairias spalvas ant šlapio popieriaus. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 
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 Pasivaikščiojimo metu  apžiūrėti darželio gėlynus ar dar liko žydėti gėlių; 

 Įvardinti draugų striukių, kepurių spalvas; 

 Judrūs žaidimai,, Spalvų slėpynės“, ,,Pavyk draugą su raudona striuke“. 

 Pastebėti orų pokyčius. 

  

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas, mankštelė „Labas rytas tau galvyte...); 

 Dainelė „Mano namelis“; 

 Žaidimai su spalvotais kamuoliukai, juostelėmis: ‚žirniukai“, „Kamuoliukai“; 

 Improvizacija „Vaivorykštės spalvos“; 

 Kūrybinė- didaktinė užduotėlė „Spavų traukinukas“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  , bėgti  išsiskleidus , po  signalo  pritūpti . 

 Eiti  , bėgti  vorele , salės  pakraščiu, keičiant  vedančiuosius. 

 Atlikti  įvairius  judesius su parašiutu ( grupiniai pratimai). 

 Judrus  žaidimas „Kamuoliukų  lietus“. 

 Judrus  žaidimas „Raudona  -  stop, žalia  -  bėk“. 
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4.3.1.RUDUO (3 – 4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: RUDENĖLIS IŠKELIAUJA. 
 

1.1. TIKSLAS: Supažindinti su permainingais rudens orais . 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Džiaugtis įvairiais orais; 

2. Prisitaikytų prie bet kokių orų tinkamai apsirengdamas; 

3. Turtinti žodyną įvardijant orą. 

 

4.2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Turi žinių apie rudenį , permainingų orų įvairovę: saulėta, lietus, sniegas, šlapdriba; 

2. Domisi  gamta; 

3. Mokosi tinkamai aprengti lėlytę; 

4. Noriai pasakoja, turtina žodyną naujais žodžiais; 

 

3. METODAI: Pasakojimas, ,, minčių lietus“, paveikslėlių demonstravimas, stebėjimai, žaidimai. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Piešimo priemonės, spalvotas ir piešimo popierius, paveikslėliai, knygos, stalo žaidimai, dėlionės. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Aptarti šios dienos orus; 

 Auklėtojai padedant kurti prognozes, išsakyti pageidavimus; 

 Vaizduoti vėją, nupūsti lengvus daiktus: lapelį, plunksnelę( lengvas- sunkus); 

 Klausytis lietuvių liaudies sakmės,, Mieganti vėjas“, pasakos,, Vėjas ir lazdynas“, aptarti į  

ką panašus vėjas pasakose; 

 Didaktiniai žaidimai ,,Sunkus- lengvas“, ,,Saulė, debesys, lietus“- vaizduoti sutartiniais 

ženklais; 

 Didaktinis žaidimas,, Baik žodį, sakinį“ 

 

 6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešti lietų( guašas); 

 Lipdyti iš plastilino ant kortelių; 

 Spalvinti skėtį, botus; 

 Piešti šlapdribą( sniegas-antspaudai, lietus-teptuko potepis); 

 Aptarti paveikslėlius ,,Permainingi orai“, pasakyti,  ką kokiu oru veikia kiekvienas vaikas; 

 Tapti vėju ir nuo stalo nupūsti plunksną, lapą, mažų kaladėlių bokštelį. 

  

7.INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE: 

 Stebėti medžius be lapų; 

 Judrus žaidimas,, Pavyk draugą“; 

 Ramus žaidimas,, Apkabink medį“, ,,Surask draugą“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas, mank6tel4 „Pasisveikinkim kartu“; 

 Klausytis gamtos gars7 (audra, v4jas, p8ga, med=i7 tra6kesys0; 

 Žaidimas „Namas kiškiukui“ 9su bambukinėmis lazdelėmis); 



82 

 

 Groti įvairiais instrumentais (imituojant lietų, pūgą); 

 Dainelė „Man patinka rudenėlis“. 

 

10.VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti  poromis , susikabinus  rankomis , po  signalo  išsiskirstyti  ir  vėl  surasti  savo  

porą; 

 Nušokti  nuo  paaukštinimo  į  pažymėtą  vietą. 

 Judrus  žaidimas „ Lekiu  kaip  vėjas“. 

 Judrus  žaidimas „Tinka – netinka“. 
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4.3.2. ŽIEMA (3 – 4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: ADVENTAS GERŲ DARBŲ 

PRADŽIA. 
 

1.1.  TIKSLAS: Supažindinti su tradicijomis. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Nusiteikti Kalėdų laukimui: pasipuošti grupę; 

2. Ruoštis susitikimui su Kalėdų seneliu; 

3. Žaisti, šokti, susipažinti su Advento papročiais. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba nuspalvinti iškirptą snaigę; 

2. Pažįsta ir pavadina pagrindines spalvas; 

3. Geba skaičiuoti; 

4. Gebai gerbti ir užjausti draugą; 

5. Domisi Advento papročiais ir tradicijomis 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, pasakojimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, stalo žaidimai, dėlionės,spalvotas ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės,žirklės, pieštukai, 

.klijai, plastelinas, įvairios knygos, paveikslėliai, žvakės, eglutės žaislai,girliandos,eglutė. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 

 Išklausyti skaitomo kūrinėlio, aptarti P.Mašioto,,Paukštelių laiškas“; 

 Pokalbis ,, Kaip aš galiu padėti silpnesniam?“; 

 Pokalbis ,, Ar aš tvarkingas“; 

 Kasdien atidaryti Adventinį raudoną maišelį, išklausyti nykštuko palinkėjimus, rastomis 

vaišėmis pavaišinti vaikus; 

 Mokytis mintinai A.Puišytės,,Zuikelis gruodžio pūgoje“, A.Vyšniauskienė-

Miltenienė,,Adventas“; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešti – aplikuoti,,Eglutė skarota, eglutė žalia“; 

 Nuspalvinti iškirptą snaigę; 

 Lipdyti ir piešti,,Advento žvakutės“ ; 

 Apžiūrint paveikslėlius juos įvardinti. 

 

7. NDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu pastebėti orų ir aplinkos pasikeitimus darželio teritorijoje; 

J. ž. ,,Paskui mane“,  ,,Kas greitesnis?“ 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas“Pasisveikinkim kartu“; 

 Mankštelė „Pirštukai šoka“; 
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 Dainelės „Jau žiemužė atkeliavo“, „Mes eglutę turime“; 

 Ratelis „Vaikų polka‘; 

 Žaidimas „Zuikeli, puikeli“; 

 Muzikos klausymas; „Su rogutėmis nuo kalniuko“; 

 improvizacija „Snaigės‘. 

 

10.VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Įvairiose  rikiuotės  formose  po signalo  surasti  savo  vietą. 

 Šuoliukas  nuo  nedidelio paaukštinimo  į  nurodytą  vietą. 

 Ridenti  kamuolį vienas  kitam . 

 Judrus  žaidimas  „ Uodega“. 

 Individualūs  žaidimai  su  kamuoliu. 
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4.3.2. ŽIEMA (3-4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA:  KALĖDOS. LABAS,KALĖDŲ 

SENELI ! 

 
1.1. TIKSLAS: Nuteikti gerai nuotaikai sutinkant Kalėdų senelį. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Susipažinti su Kalėdų tradicijomis; 

2. Įsijausti ir susigyventi su Šv.Kalėdų nuotaika, pasiklausyti 

giesmelių apie Kalėdas; 

3. Mokytis eilėraštukų, dainelių, šokių norint pradžiuginti tėvelius, Kalėdų senelį;   

4. Būti linksmais ir išradingais laukiant Kalėdų senelio. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Mokosi būti gerais draugais, žaidimų partneriais, gilina žinias apie Kalėdų papročius; 

2. Vaišinatis vartoja sąvokas: tiek pat, po lygiai, daugiau; 

3. Skaičiuoja iki 3; 

4. Mokosi dainelių ir atlika judesius atitinkančius dainelės turinį; 

5. Bando perteikti personažo kalbos ir elgesio bruožus; 

6. Deklamuoja trumpus eilėraščius.   

 

3. METODAI: 

Pokalbis, diskutavimas, rodymas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- žaidybinė veikla,  

,, minčių lietus“, piešinių paroda, įrašų klausymas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, spalvotas ir pieimo popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, paveikslėliai Kalėdų 

tema, nykštukų kepurės, kalėdinė staltiesė,eglutė, CD įrašai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbiai su vaikais apie artėjančias šventes – Kalėdas, skaičiuoti kiek dienų liko iki 

susitikimo su seneliu;  

 Mokytis ir vaidinti salėje pasaką,, Kaip zuikučiai sutiko naujus metus“; 

 Klausytis D.Čiurlionytės pasakojimo ,, Kalėdų senelio šalis“ ir jį aptarti; 

 Suskaičiuoti kiek ant eglutės yra pakabinta raudonų ir sidabrinių žaisliukų;  

 Mokytis  mintinai B.Masiliauskienės eil.,, Gerai, kad žiemą sninga“; 

 Didaktinis žaidimas,, Stebuklingas maišelis“; 

 Klausytis Just.Marcinkevičiaus ,,Žiema“, V. Nemunėlio,,Kalėdų senelis“, „Pelytės kalėdos“; 

 Žaidimas –ratelis,, O seneli, kur buvai“. 

  

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

Piešimas ,,Kalėdų senelis“; 

 Aplikacija ,, Miškas žiemą“; 

 Lipdyba ,,Senis besmegenis“; 

 Užduotys  smulkiajai motorikai lavinti; 

 Įvardyti eglutės žaisliukų spalvas; 

 Didaktiniai žaidimai,, Surask nykštuko kepurę“, ,,Dovanos“; 

 Pagal paveikslėlį paskyti apie kokias dovanas svajoja berniukas, mergaitė, šuniukas ir kt.; 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 
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8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu pasidžiaugti papuoštais darželio langais; 

 Stebėti besikeičiančią gamtą, ieškoti ir įvardinti žiemos požymius 

 Judrūs žaidimai,, Vėjas ir snaigės“, ,, Atsargiai-ledas“, ,,Vilkas ir zuikiai“ 

 Ramus žaidimas,, Milžinai- nykštukai“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas „Ankstų rytą“, vokalinės pratybos, pamėgdžiojant gyvus balsus; 

 Dainelės ‚Nešalta“, lopšinė „Pelytė“; 

 Klausytis kūrinėlio „Senio besmegeniosusimąstymas“; 

 Žaisti žaidimą „Su rogutėmis“, „Oi seneli“; 

 Goti akmenėliais, pritariant dainelei ‚Prie jūros“. 

 

10.VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Mesti kamuolį į žemę , sugauti. 

 Mesti  kamuolį  į  sieną , atšokusį  sugauti. 

 Po  signalo  rasti  savo  porą  ir  sustoti  į  rikiuotę. 

 Judrus  žaidimas „ Pametėk – pagauk“. 

 Judrus  žaidimas „ Senio  šluota“. 
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4.3.2. ŽIEMA (3-4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA:  ŽAIDIMŲ DIENELĖS. 
 

1.1. TIKSLAS: Pajusti malonumą žaidžiant. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Mokytis žaisti su naujais žaislais, žaidimais. 

2. Išbandyti įvairių rūšių žaidimus; 

3. Domėtis su kuo žaidžia draugai, dalintis žaislais, juos 

sutvarkyti; 

4. Mokytis pakviesti draugą žaidimui. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Bando žaisti vaidmeninius žaidimus; 

2. Geba pats paruošti žaidimo vietą, joje veikia, susitvarko; 

3. Pratinasi laikytis žaidimo taisyklių, žino kas leidžiama ir kokie daiktai gali būti 

pavojingi; 

4. Žaidžiant ugdosi supratimą apie daiktų dydį, formą, spalvą; 

5. ,,Skaito“ knygelių paveikslėlius, turtina žodyną. 

 

3. METODAI: 

Taisyklių aiškinimas, savarankiški žaidimai, ugdymasis bendraujant, knygų skaitymas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, dėlionės, domino, konstruktoriai, didaktiniai žaidimai,, Kas gerai ir kas blogai“, ,,Pavojingi 

daiktai“. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Mokytis žaisti su naujais žaislais, žaidimais, išsiaiškinti žaidimo taisykles; 

 Išklausyti eil. ,,Žaislai“, pasakas,, Žaislų parduotuvė“, ,, Šiandien žaisime namie“; 

 Istorijos,, Su kokiais žaislais žaidžia vaikai“; 

 Pagal užuominas rasti paslėptus žaislus; 

 Spalvinti įvairius žaislus, žaislų dėžę.  

 

 6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Kasdien susipažinti su vienu nauju stalo žaidimu, jo taisyklėmis; 

 Nupiešti ir nuspalvinti ,,Meškinas su balionu“; 

 Atrinkti žaislų poras; 

 Kūrybinis- vaidmeninis žaidimas,, Kavinė“; 

 Įvardinti su kokiais žaislais žaidžia vaikai. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu pastebėti gamtos pasikeitimus, juos įvardinti. 

 Judrūs žaidimai su rogutėmis, ,, Zuikeli, puikelį“, ,,Medžiotojas ir kiškiai“ 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas“ Labas, saule“; 

 Gamtos garsų pamėgdžiojimai (vėjas, pūga...) balsu, judesiu; 

 Rateliai, žaidimai ‚Kiškučių polka‘, „Šokėjai‘, ‚Mašinėlė‘; 
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 Groti barškučiais, akmenėliais, pritariant mokytojo grojimui. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Judrus  žaidimas „ Šilta  -  šalta „. 

 Judrus  žaidimas  „ Sniego  mūšis“. 

 



89 

 

4.3.2. ŽIEMA (3-4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: KAS TVARTELYJE 

GYVENA? 

 
1.1. TIKSLAS: Spažindinti su gyvuliais ir jų jauniklias. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Teisingai pavadinti naminius gyvūnus ir jų 

jauniklius; 

2. Aiškintis jų įpročius, pomėgius, naudą žmogui; 

3. Mokėti apibūdinti gyvulių išorinius požymius; 

4. Plėsti žodyną naujais žodžiais. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Domisi naminias gyvūnais, jų teikiama nauda; 

2. Atpažįsta gyvūnus paveikslėliuose, įvardija kūno dalis, spalvas; 

3. Sudaromos sąlygos ugdyti fizines kūno galias ir judesių kultūrą, vaizduojant gyvūnų 

judesius; 

4. Skatinama vaikų kūrybą,meninę raišką, inscenizuojant lietuvių l. pasaką ,,Vištytė ir 

gaidelis“. 

 

3. METODAI: 

Pasakų įrašų klausymas, pasakojimas, paveikslėlių demonstravimas, žaidimai. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, spalvotas ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, paveikslėliai, stalo 

loto žaidimai, dėlionės, CD įrašai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Klausytis pasakų įrašų,,Trys paršiukai“, ,,Katinėlis ir gaidelis“- aptarti jų elgesį; 

 Pakalbis ,,Kas tvartelyje gyvena?“- išsiaiškinti kokie tai gyvuliai, kaip vadinami jų 

jaunikliai, kokia jų nauda žmogui, kodėl jie gyvena šalia žmogaus; 

 Mokytis gyvūnų pamėgdžiojimų; 

 Inscenizuoti baltarusių l.pasaką,, Vištytės pyragas“; 

 Didaktinis žaidimas,, Atspėk, kas tai?“; 

 Išklausyti  lietuvių l.pasaką,,Vištytė ir gaidelis“; 

 Muzikinis žaidimas K.Binkis ,,O tai šitaip, o tai taip“. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešimas ,,Močiutės tvartelio gyventojai“; 

 Aplikacija ,,Naminiai gyvuliai“, ,,Vištytės pyragas“; 

 Lipdyba ,,Viščiukas“; 

 Užduotys  smulkiajai motorikai lavinti; 

 Loto žaidimas,, Gyvulių ūkis“; 

 Vartyti knygelę,, Naminiaigyvūnai ir jų jaunikliai“, atpažini ir pavadinti juos ir jų jauniklius. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Stebėti už darželio tvoros šunį, 

 Judrūs žaidimai,,Lapė vištidėje“,  
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 Ramus žaidimas,, Milžinai- nykštukai“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas „Pakilo saulelė, abas vaikeli“; 

 Vokalo pratybos – naminių gyvūnų ir paukščių balsų pamėgdžiojimas; 

 Dainelė „Ožiukai“ 

 Ratelis „Vaikščiojo gaidys“; 

 Klausytis l.l. dainos „Bū-bū-aš jaučiukas“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  gimnastikos  suoleliu . 

 Mesti  sviedinį  į  žemę  keletą  kartų  iš  eilės  ir  sugauti. 

 Imituoti  gyvūnų  judesius. 

 Judrus žaidimas „ Atspėk  figūrą“. 

 Judrus  žaidimas „ Avelės  namo“. 
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4.3.2. ŽIEMA (3-4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: KAIP GYVENATE 

ŽVĖRELIAI? 

 
1.1. TIKSLAS: Susipažinti su miško žvėrimis. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Teisingai pavadinti miško gyventojus; 

2. Žinoti jų panašumus ir skirtumus; 

3. Įgyti supratimą apie jų gyvenimo būdą, įpročius, tarpusavio santykius; 

4. Klausytis pasakų, eilėraščių. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Mokosi laikytis žaidimo taisyklų, žaidžiant judrius žaidimus; 

2. Geba atpažinti žvėrelius paveikslėluose, žino kur jie gyvena; 

3. Bando judesiu vaizduoti žvėrelius; 

4. Geba  teisingai pavadinti žvėris ir jų jauniklius, vartojant mažybinę formą; 

5. Deklamuoja išmoktus eilėraščius; 

6. Mokosi piešti gyvūnus. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, paveikslėlių demonstravimas ir aptarimas, pasakų skaitymas ir klausymas, eilėraščių 

mokymasis ir deklamavimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai , miško žvėrelių kaukės, minkšti žaislai, spalvotas ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės 

ir kitos priemonės meninei veiklai, knygos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Išklausyti ukrainiečių l.pasaką,, Pirštinė“,bandyti ją inscenizuoti; 

 ,, Dideli ir maži miško gyventojai‘- išvaizdos aptarimas pagal paveikslėlius; 

 Ddaktiniai žaidimai:,,Kas namelyje gyvena?“, pamėgdžioti balsą, eiseną, ,,Kieno ausys“, 

,,Suskaičiuok žvėris“; 

 Klausytis skaitomų kūrinėlių:  J.Avyžiaus,,Bėkim žvėrys pažiūrėti“, lietuvių l. pasaką,, 

Kiškis ir lapė“, K.Sakalausko- Vanagėlio,,Voverė ir vilkas“; 

 Užsidėjus kaukes vaizduoti žvėrelius, bandyti atkurti personažų kalbos ir elgesio bruožus; 

 Kalbos žaidimas,, Kaip vadinasi žvėrelių vaikai?“; 

 Mokytis skaičiuotę apie zuikį; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešimas ,,Kiškis“; 

 Aplikacija ,, Lapė“, ,, Voveratė“; 

 Lipdyba ,,Meškutė“; 

 Konstruoti žvėreliams būstus; 

 Stalo loto ,, Miško gyventojai“; 

 Vartyti knygelę,, Kas gyvena miške“- įvardinti koks tai žvėrelis, kaip jis vadinasi, pasakų 

knygutes,, Vilkas ir lapė“, ,, Pirštinė“; 

 Žaisti gyvūnų domino, teisingai pavadinant gyvūnus, pasakant kur jie gyvena. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 
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8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu  stebėti žmonių aprangą; 

 Judrūs žaidimai,,Meškute, pabusk“, ,,Medžiotojas ir kiškiai“; 

 Žaisti su sniegu: lipdyti senį besmegenį, gniūžtes ir jas mėtyti, kasti, pėduoti sniegą, 

atsigulus daryti,, angelus“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas „Labas rytas“; 

 Vokalo pratybos – laukinių žvėrių ir paukščių balsų pamėgdžiojimas; 

 Dainelės „Kiškio pyragai“, „Lopšinė meškučiui“; 

 L. l. ratelis „Voverėlė“; 

 Klausytis l.l. dainos „Oi, tu kiški“; 

 Groti bambukinėmis lazdelėmis „Polką“ (garsiai-tyliai). 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Ropoti  keturpėsčia  remiantis  dilbiais  ir  keliais. 

 Eiti  gimnastikos  suoleliu  su  smėlio  maišeliu  ant  galvos. 

 Imituoti  žvėrelių  judesius. 

 Judrus  žaidimas „Medžiotojas  ir  kiškiai“ 

 Judrus  žaidimas „Atspėk  figūrą“. 
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4.3.2. ŽIEMA (3-4 METAI) 

 
1. SAVAITĖS TEMA: ZYLUTĖ BELDŽIA 

SNAPELIU. 
1.1. TIKSLAS: Susipažinti su žiemojančiais paukščiais. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Žinoti, kas yra,, baltasis badas“, kaip galima padėti 

paukšteliams išgyventi žiemos metu; 

2. Surasti paukščių išvaizdos skirtumus ir panašumus; 

3. Stebėti paukščius gamtoje, paveikslėliuose, plakatuose. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Mokosi užjausti ne tik draugą , bet ir paukštelius; 

2. Geba įvardinti paukščio kūno dalis, spalvas; 

3. Išklauso grožinės literatūros kūrinėlių, pamėgdžioja balsus, deklamuoja; 

4. Domisi gamtos garsais ,atpažįsta girdėtus; 

5. Plėšo ir kljuoja įvairias geometrines formas. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, rodymas, knygų skaitymas ir klausymas, įrašų klausymas, stebėjmas, deklamavimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, spalvotas ir pieimo popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, kaladėlės- dėlionės 

,,Paukšteliai“, paukščių balsų įrašai, maistas paukščių lesinimui. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie paukščių bėdas žiemą, išsiaiškinti kas yra ,, baltasis badas“, kaip galime jiems 

padėti; 

 Paukščių balsų pamėgdžiojimas, skaičiuotės, palyginimai; 

 Mokytis mintinai V. Valsiūnienės,, Paukštelio prašymas“; 

 Klausytis paukščių balsų įrašų; 

 Klausytis P.Mašioto,,Paukštelių laiškas“, S. Gedos,, Žiema“, K.Maruko,,Senojo žvirblio 

pamoka“, juos aptarti; 

 Užsidėjus skraistes mėgdžioti paukštelius; 

 Žaidimai ,, Skrisk, plunksnele“, ,,Kas ką augina?“; 

 Išmokti priežodį: Lekia kaip varna. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Pasirinkus paukščio iškarpą, nuspalvinti ją guašu, pakartoti balso pamėgdžiojimą; 

 Lipdyti žiemojančius paukščius; 

 Vartant knygeles rasti žiemojančių paukščių paveikslėlius; 

 Iš kaladėlių statyti paukščiams namus; 

 Didaktiniai žaidimai,, Surask paukštelį“, ,, Padėk varniukui“.   

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti atskrendančius prie lesyklėlės paukščius, juos palesinti; 

 Pakabinti netoli lango lašinukų zylėms; 

 Stebėti paukščių pėdsakus ant sniego; 

 Judrūs žaidimai,,Žvirbliai ir automobilis“. 
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9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas „Labas rytas, suraitytas“; 

 Muzikinės mįslės apie žiemojančius  paukštelius, balsų klausymas, pamėgdžiojimas; 

 L. l. dainelės „Žvirbli, žvirbli“; 

 Žaidimas  „Atskrido paukšteliai“; 

 Klausytis l.l. dainos „Oi, tu kiški“; 

 Didaktinis žaidimas „Pelėda“ . 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Šuoliukai  vietoje  abiem  kojom , po  signalo  pasisukti  nurodyta  kryptimi. 

 Eiti  gimnastikos  suoleliu , sustoti , pritūpti . 

 Imituoti  paukštelių  judesius. 

 Judrus  žaidimas „ Paukšteliai  į  lizdelius“. 

 Judrus  žaidimas „ Lesu , lesu ...“. 
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4.3.2. ŽIEMA (3-4 METAI) 

 

 
1. SAVAITĖS TEMA: SAUGAU DRAUGĄ IR SAVE. 

ŽIEMOS PRAMOGOS. 
 

1.1. TIKSLAS: Susipažinti su žiemą tykančiais pavojais , 

mokytis jų išvengti. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Žinoti kaip saugiai pramogauti žiemą lauke, ko negalima daryti žiemą, kad nepakenktum 

sau ir draugui; 

2. Prisiminti kokie daiktai namuose pavojingi vaikams; 

3. Išmėginti įvairias žiemos pramogas; 

4. Stebėti žiemos spalvas, orus, vaizdus. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Skatinti vaikus vieniems su kitais saugiai žaisti, laikytis taisyklių; 

2. Atpažįsta pavojingus daiktus, žiemos pramogas; 

3. Susipažįsta su sąvokomis:smailas, bukas, aštrus; 

4. Patys kuria saugaus elgesio taisykles; 

5. Mokosi saugiai elgtis namuose, lauke, darželyje, siekiant išvengti traumų. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, diskutavimas, rodymas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- žaidybinė veikla, 

 ,, minčių lietus“. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, spalvotas ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, plakatai, 

enciklopedijos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis  apie žiemos orus(šerkšnas, pūga, šlabdriba, speigas); 

 Drauge sukurti saugaus elgesio žiemą lauke taisykles; 

 Išsiaiškinti iš kur atsiranda ledas; 

 Aptarti žiemos teikiamas pramogas, tykančius pavojus, prisiminti saugaus elgesio žiemą 

taisykles; 

 Išsiaiškinti kokios pramogas vaikai žino, kas labiausiai patinka, joms naudojamą 

inventoriu; 

 Išmokti mintinai B. Masiliauskienės,, Žiemužė reikalinga...“; 

 Didatinis žaidimas,, Kada tai būna?“; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešimas ,,Žiema“, ,,Pirštinė“; 

 Aplikacija ,, Žiemą miške, kieme“; 

 Lipdyba ,,Senis besmegenis“; 

 Vartant knygeles aptarti kokie daiktai, žaislai, rūbai reikalingi žiemą. 

 

7. NDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti ir tyrinėti sniegą, ledą; 
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 Stebėti besikeičiančią gamtą, ieškoti ir įvardinti žiemos požymius; 

 Judrūs žaidimai,, Vėjas ir snaigės“, važinėjimasis rogutėmis, sniego gniūžčių darymas ir 

mėtymas. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 -Muzikinis pasisveikinimas „Labas rytas“. pirštukų mankštelė „Pirštukai šoka“; 

 Dainelės: „Mašinėlė“, „Traukinukas“ 

 Žaidimas  „Barė Jonas katinėlį“; 

 Klausytis instrumentinio kūrinio „Išvyka rogėmis“; 

 Didaktinis žaidimas „Žalia šviesa – raudona šviesa“ . 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Perlipti  suolelį  ropojant  keturpėsčia. 

 Tempimo  pratimai  sėdint  ant  žemės. 

 Lipti  gimnastikos  sienele  pristatomu  žingsniu . 

 Judrus  žaidimas „Gelbėk  draugą“. 

 Judrus  žaidimas „Sniego  mūšis“. 
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4.3.2. ŽIEMA (3-4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: MILŽINAI- NYKŠTUKAI. 
 

1.1. TIKSLAS: Susipažinti su skirtingų dydžių daiktais. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Mokytis lyginti daiktus pagal dydį, plotį, ilgį; 

2. Susipažinti su sąvokomis: daugiau-mažiau, mažutis- mažulėlis, didžiulis, milžiniškas; 

3. Vartoti palyginimus: didelis kaip dramblys, stiprus kaip arklys, mažas kaip skruzdėlė ir kt.. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Žaidžia pirštukinius žaidimus, lavinančiais smulkiąją motoriką; 

2. Grupuojant pav. vienas kitam padeda, pataria; 

3. Geba grupėje ieškoti įvairaus dydžio daiktų; 

4. Išklauso grožinės lit. kūrinėlių , juos aptaria ir mokosi mintinai. 

   

3. METODAI: 

Pokalbis, diskutavimas, rodymas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- žaidybinė veikla, 

deklamavimas,did.ž. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, spalvotas ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, paveikslėliai su 

įvairaus dydžio daiktais, įv.ilgio tautinės juostos, įv. formų ir dydžių štampai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis ,,Kokie gali būti daiktai“, supažindinti su sąvokomis: didelis- mažas,aukštas- 

žemas, ilgas- trumpas ir surasti pvz. grupėje; 

 Išklausyti A.Matučio eil,, Milžinų šaukštas“ir ,,Milžino plūdė“ ,,Kai meškinas skuodė“, 

supažindinti su sąvokomis: nykštukas- milžinas; 

 Klausyti ir aptarti kūrinius:,,Kieno ilgiausios kojos“, ,,Našlaitė ir nykštukai“ 

 Klausytis skaitomos pasakos ,, Trys lokiai“, bandyti vaizduoti personažų  kalbos ir elgesio 

bruožus; 

 Didaktiniai ž.: ,,Nykštuko maišelis“ mokytis apibūdinti daiktus, derinti būdvardžius su 

daiktavardžiais, ,,Mažas- didelis“-surasti antonimus( pagal knygą,, Priešingybės“). 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Grupuoti pav., kaladėles, ir kt daiktus pagal dydį į 2 grupes, mokyti nustatyti kur daugiau, 

kur mažiau, kur po lygiai; 

 Statyti aukštus ir žemus bokštus iš įv. statybinės medžiagos; 

 Ant vieno lapo nupiešti 2 daiktus: didelį ir mažą; 

 Apvedžioti skirtingo dydžio daiktus; 

 Aplikacija,,Trys lokiai“; 

 Kolektyvinis darbas,,Nykštuko ir milžino kepurė“; 

 Dekoruoti tautinę juostą karpytomis geometrinėmis figūromis. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 
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  Pasivaikščiojimo metu stebėti sniegą, ledą; 

 Stebėti besikeičiančią gamtą, ieškoti ir įvardinti žiemos požymius; 

 Judrūs žaidimai pagal vaikų pageidavimus. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 -Muzikinis pasisveikinimas „Ankstų rytą“; 

 Mankštelė „Tūpk ir stok“; 

 Dainelė: „Aš mažiukas“; 

 Žaidimai  „Mažųjų ratelis“, „Nykštukai“; 

 Klausytis vaikų ir suaugusių atliekamų dainų; 

 Didaktinis žaidimas „Kieno žingsniai“ . 

 

10.VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti, bėgti peržiangiant  įvairaus  dydžio  kliūtis. 

 Tempimo  pratimai  stovint  ant  abiejų kojų. 

 Mesti  kamuolį  į  viršų  keletą  kartų  iš  eilės  ir  pagauti. 

 Judrus  žaidimas“Didysis  ir  mažasis  ratas“. 
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4.3.2. ŽIEMA (3-4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: MANO MIELIEJI NAMUČIAI. 
 

1.1..TIKSLAS: Įgyti žinių apie gimtinę. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Domėtis savo gyvenama aplinka( gatvė, miestas, šalis); 

2. Susipažinti su Lietuvos simboliais, atributika; 

3. Pasidalinti įspūdžiais apie žinomas miesto, Lietuvos vietas; 

4. Pasiklausyti liet. l.dainų, pasidžiaugti šokiais, ornamentais, vardais. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Susipažinti su Lietuvos simboliais: Lietuvos vėliava, įvardija jos spalvas; 

2. Klausosi  ketureilių apie Šiaulius, kalba apie gimtą miestą, jo įžymias vietas; 

3. Mokosi draugiškai žaisti liet.l.žaidimus; 

4. Klausydamas dainų  bando pritarti. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, diskutavimas, rodymas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- žaidybinė veikla, ,, 

minčių lietus“, piešinių paroda, įrašų klausymas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, stalo žaidimai, spalvotas ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, CD įrašai, foto 

albumai, nuotraukos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie gimtą miestą –Šiaulius. Klausytis dainos įrašo ,,Mes saulės miesto vaikai“; 

 Did. ž. ,,Kelionė autobusu po Šiaulius“- aplankyti grupės vaikų namus; 

 Mokytis ir aiškintis patarlę,,Visur gerai, bet namuose geriausia“; 

 Aptarti V.Palčinskaitės eil.,,Visi ką nors turi“; 

 Did. ž. ,,Kelionė po Lietuvą“ aplankyti vaikams žinomus miestus; 

 Susipažinti su Lietuvos veliava, įvardinti jos spalvas; 

 Siurprizas ,,Skrynelė“( įvardinti daiktus, juos apibūdinti); 

 Žaidimai- rateliai,, Jurgelis- meistrelis“, ,,Pupa“; 

 Klausytis liet.l.pasakų ,,Vaikų pasaka“, ,,Dangus griūva“; 

 Išsiaiškinti lietuviškų vardų kilmę( Rasa,Aušra,Eglė,Rytė ir kt.); 

 Minti mįslę. Juodas puodas verda.( skruzdėlynas), Medinis namelis ūžia( avilys); 

 Klausyti eil.:A.Matutis,,Apie gimtinę“, ,,Kodėl varnėnai grįžta“, M.Vainilaičio,,Nemunėlis“; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Žiūrėti iliustracijas su Šiaulių ir Lietuvos vaizdais; 

 Piešimas guašu,, Trispalvė“; 

 Kopijuoti savo vardą; 

 Aplikuoti, štampuoti liet. l. ornamentus. 

 

7.INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 
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 Pasivaikščiojimo metu matuoti sniego gylį, brendant; 

 Apžiūrėti savo ir draugų pėdų anspaudus ; 

 Judrus žaidimas ,,Pataikyk į taikinį“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas „Jau saulutė aukštai“; 

 Mankštelė „Patrepsėkime kojelėm“; 

 Dainelė: „Mano namelis“; 

 Žaidimai  „Namas kiškiukui, boružiukui...“; 

 Klausytis l.l. dainelių „Lietuvėle, tu graži“, „Tėviškėlė“;; 

 Ratelis  „Radastėlės ir bijūnėliai“ . 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  virve  padėta  vingiais. 

 Mesti  kamuolį  abiem  rankomis į  horizontalų  taikinį. 

 Šuoliukai  nuo  paaukštinimo. 

 Judrus  žaidimas „Avelės  namo“. 

 Judrus  žaidimas  „ Statome  namą“. 



101 

 

 

4.3.2. ŽIEMA (3-4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ KIEMO! 

 
1. TIKSLAS:Susipažinti su Užgavėnių tradicijomis. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Įsiungti į šventės šurmulį, pokštavimą, žaidimus; 

2. Pasimokyti kaukių darymo, burtų, spėliojimų; 

3. Susipažinti su Užgavėnių personažais, tradicijomis; 

4. Išmokti pokštavimų, žaidimų, įvairių ratelių. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba patiems nusipiešti Užgavėnių kaukes; 

2. Skatinti domėtis šventės tradicijomis, papročiais, apranga; 

3. Skatinti vaikų kūrybą, meninę raišką ruošiantis šventei ir po jos. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, diskutavimas, rodymas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- žaidybinė veikla, 

dalyvavimas šventėje. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, stalo žaidimai, spalvotas ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, kaukės, perukai, 

rūbai šventei. 

 

5.GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pasakojimas apie šventės personažus: kaip jie atrodo, ką jie veikia; 

 Pokalbis apie Užgavėnių šventę, jos prasmę; 

 Pasimokyti blynų prašymo ketureilių, vaidinti Užgavėnių personažus; 

 Pirštukinis žaidimas,,Blynų kepimas“; 

 Žaidimas,, Blynų mėtymas į keptuvę“; 

 Apibūdinti blynus( skanūs, gardūs, mieliniai, bulviniai ir .t.t), kaukes; 

 Aptarti pavasario požymius; 

 Liet.l.ž.,,Ožio pešimas“; 

 Skaičiuotė: Kepė boba blynus/Ir paliejo taukus/Iš to pasiutimo/Nusirovė plaukus.; 

 Minti mįslę: Kas su barzda gimė?(ožys). 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Vartyti knygas su nupieštomis Užgavėnių kaukėmis; 

 Piešimas,,Užgavėnių kaukės“, ,,Varvekliai“; 

 Aplikacija,,Užgavėnių kaukės“, ,,Užgavėnių blynai“; 

 Lipdyba: ,,Kačiukų šakelė“, ,,Riešutėliai“, ,,Blynai“; 

 Ruošti vaišes žydukams. 

 

7.INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu  ieškoti pavasario ženklų; 

 Išdykauti, linksmintis , užsidėjus kaukes, apsirengus; 
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 Žaisti liet. l. žaidimus. 

 Važinėjimasis rogutėmis. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas „Saulutė patekėjo“; 

 Mankštelė „Taip daryk“; 

 Dainelė: „Blynų prašymo daina“; 

 Žaidimai  „Blybai“, „Žiema, bėk iš kiemo; 

 Klausytis l.l. dainelių „Ubagų daina“; 

 Ratelis  „Ožiukai“ ; 

 Groti mušamaisiais, triukšmą sukeliančiais instrumentais. 

 

10.VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  gimnastikos  suoleliu , apsisukti  ir  sugrįžti  atgal. 

 Ropoti  keturpėsčia , pralįsti  pro  tunelį. 

 Individualūs  žaidimai  su  kamuoliais. 

 Judrus  žaidimas „Sniego  mūšis“. 

 Judrus žaidimas „ Nešu  blyną“. 
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4.3.3. PAVASARIS (3-4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: GURGU GURGU- Į KAZIUKO 

TURGŲ. 
 

1.1. TIKSLAS: Susipažinti su kasmetine muge, jos tradicijomis. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Nusiteikti išradingai, kūrybingai triūsti, gaminti įvairius 

darbelius mugei; 

2. Sužinoti, kodėl mugė vadinama Kaziuko muge; 

3. Susipažinti su amatais; 

4. Susipažinti su verbomis ir sužinoti iš ko jos daromos; 

5. Turtinti žodyną , žaidžiant kūrybinius žaidimus,, Mugė“, ,,Turgus“.  

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Pasidarius darbelius geba juos pasiūlyti kitiems įsigyti; 

2. Mokosi pažinti ir teisingai pavadinti aplinkoje dažniau ir rečiau naudojamus daiktus; 

3. Įgyja ir gilina supratimą apie žmonių bendruomenę ir ryšius joje; 

4. Naudoja daiktus, atkreipiant dėmesį į spalvą, formą, dydį; 

5. Taria aiškius ir teisingus gimtosios kalbos garsus.  

 

3. METODAI: 

Pokalbis, diskutavimas, rodymas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- žaidybinė veikla, 

demonstravimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, spalvotas ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, įvairios medžiagos 

darbelių kūrimui( popierius, siūlai, molis, modelinas, sūri tešla ir kt.); 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Siurprizas- pintinė su įvairiais daiktais iš mugės.Traukti po vieną , teisingai juos įvardinti ir 

apibūdinti; 

 Pasimokyti dialogo ,,Kius kius į Šakius“, ,,Gurgu gurgu į Kaziuko turgu“; 

 Vaišintis riestainiais  atsakant į klausymą: Į ką panašus riestainis?“; 

 Apžiūrėti Kaziuko mugės nuotraukas ir aiškintis pavadinimo kilmė; 

 Sužinoti amatų, meistrystės būdų, įrankių, darbo veiksmų pavadinimus; 

 Susipažinti su verba, išsiaiškinti iš ko ji daroma; 

 Muzikinis ž. ,,.Kur joji Jonai?“; 

 Klausytis M..Vainilaičio,, Į Kaziuko turgu“, ,,Moliniai ąsočiai“; 

 Did.ž.,,Iš ko pagamintas šis daiktas?“. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešimas ,,Ąsotis“, ,,Lėkštė“, ,,Vaza“; 

 Iš gamtinės medžiagos pasidaryti verbą;  

 Aplikacija ,,Verba“, ,,Ąsotėlis“, ,,Knygų skirtukai“; 

 Lipdyba ,,Verba“; 

 Vartant knygeles aptarti įvairius amatininkų pagamintus daiktus, parduodamus Kaziuko 

mugėje; 

 Iš sūrios tešlos lipdyti riestainius; 

 Taškuoti virėjų kepures; 
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 Kurti paveikslą ,, Nematomas piešinys“( sodos košė); 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti besikeičiančią gamtą: tirpsta sniegas, balos; 

 Prisirinkti šakelių verbų gamybai; 

 Judrūs žaidimai,, Saulė ir vėjas“, ,,Nuo kelmelio“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas „Labas, mergaitės, berniukai“; 

 Mankštelė „Bėgu, bėgu takeliu“; 

 Dainelė: „Į turgiuką“; 

 Žaidimas  „Mano tėvelis buvi kalvelis“; 

 Groti molinukais, medinėm švilpynėm, pritariant mokytojo grojimui „Pelkutė“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Linksmosios estafetės ( nešti  kamuoliukus , pralįsti  pro  tunelį , bėgti  poromis). 

 Judrus žaidimas „ Pasikinkius  kumelaitę“. 

 Individualūs  žaidimai  su  kamuoliais. 
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4.3.3. PAVASARIS (3-4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: RIED RATAI, RIED RATUKAI 

 
1.1.TIKSLAS: Susipažinti su  įvairiomis transporto priemonėmis. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

5. Susipažinti su įvairiomis transporto priemonėmis, bei jų judėjimo būdais; 

6. Sužinoti apie keliavimo galimybes; 

7. Turtinti žodyną naujais žodžiais; 

8. Prisiminti saugaus elgesio taisykles. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

7. Geba teisingai pavadinti transporto priemones, trumpai jas apibūdina; 

8. Tobulina rišlios kalbos įgūdžius, pabaigia sakinius; 

9. Žino kas skrenda, plaukia, važiuoja; 

10. Lavina skaičiavimo įgūdžius; 

11. Susipažįsta su kvadrato ir skritulio pavadinimais; 

12. Gilina supratimą apie žmonių keliavimo būdus. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, diskutavimas, rodymas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- žaidybinė veikla. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, spalvotas ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, plakatai, 

enciklopedijos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbiai :,,Kokias žinau transporto priemones?“, ,,Kaip aš atvykstu į darželį?“, ,,Mano 

šeimos mašina“; 

 Did. ž.,, Traukinukas“( skaičiuoti vagonėlius, keleivius); 

 Prisiminti ir aptarti saugaus elgesio taisykles važiuojant mašina: 

 Mokytis mintinai skaičiuotę,,Melagis melavo...“; 

 Vartyti knygas, žiūrėti plakatus, aptarti matomas transporto priemones; 

 Eil.,,Vieno rato mašina“. 

 Baikti sakinį( laivas... ( plaukia), mašina...( važiuoja) ir t.t.) 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Aplikacija,,Mašina“, ,,Traukinys“, ,,Sunkvežimis“( iš kvadratų ir skritulių); 

 Piešimas,,Autobusas“, ,,Oro balionas“; 

 Lipdyba,,Lėktuvas“; 

 Did.ž.,,Surask tokį pat“; 

 Dėlionės,,Traukinys“, ,,Laivas“, ,,Autobusas“; 

 Kurti mašinas iš geometrinių formų; 

 Iškirpti iš žurnalų automobilių paveikslėlius ir jas grupuojant klijuoti. 

 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

   Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 
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8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti pro darželio teritoriją pravažiuojančias mašinas; 

 Stebėti besikeičiančią gamtą, ieškoti ir įvardinti pavasario požymius; 

 Judrus žaidimas,, Automobilis ir žvirbliai“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis pasisveikinimas „ Saulės kamuoliukas“; 

  Įvairių transporto priemonių garsų pamėgdžiojimas; 

  Dainelės: „Aš turėjau dviratuką“, „Mašinėlė“; 

  Klausytis įvairių transporto priemonių skleidžiamų garsų; 

  Žaidimas „Traukinukas“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE: 

  Eiti , bėgti  susikibus  rankomis , keičiant  kryptį. 

  Ropoti  keturpėsčia gimnastikos  suoleliu. 

  Judrus žaidimas „ Eine , eina , eina – stop“. 

  Judrus  žaidimas „ Rateliu“. 
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4.3.3. PAVASARIS (3-4 METAI) 

 

 

1.. SAVAITĖS TEMA: MUS KALBINA KNYGOS 

LAPELIAI. 

 
1.1. TIKSLAS: Supažindnti su knygų įvairove. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Nusiteikti džiaugsmingam susitikimui su knyga; 

2. Susipažinti su įvairių pasakų veikėjais; 

3. Susipažinti su knygos turiniu,iliustracijomis, jų įvairiomis formomis. 

4. Mokytis gerbti ir saugoti knygas; 

5. Pastebėti knygų įvairovę. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

 

1. Geba pasirinkti mėgstamą knygą,  pasako apie ką rašoma knygoje; 

2. Mokosi tausoti, dalintis knygomis 

3. Pats bando ,,skaityti“ knygas draugams, žaislams; 

4. Bando pats kurti knygas; 

5. Geba deklamuoti, išreikšti save judesiu. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, rodymas, knygų skaitymas ir klausymas, įrašų klausymas, stebėjmas, deklamavimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, spalvotas ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės,įvairių dydžių, formų knygos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Siurprizas- dėžė su naujomis knygomis. Įšsirinkus vieną paskaityti, aptarti veikėjus, turinį; 

 Klausytis eil. ,,Mano knygelės dar plonos...“; 

 Did. ž. ,,Raidžių slėpynės“, ,,Parodyk“; 

 Inscenizuoti pasaką,, Ropė“; 

 Kasdien 2-3 vaikai supažindina su savo mėgstamomis knygutėmis: iliustracijomis, 

skleidžiamais garsais, įvairiomis jų formomis; 

 Pasiūlyti apibūdinti knygos formą, dydį, sugalvoti knygai pavadinimus; 

 Sekti pasaką ,,Pagrandukas“- stebėti iliustracijas, inscenizuoti; 

 Vartyti su knygelę ,, Du gaideliai“: aptarti spalvingas iliustracijas, jose pavaizduotus 

gyvūnus, daiktus, dainuoti imituojant judesius  ir pristatyti knygą šventėje; 

 Klausytis skaitomos knygelės ,, Pažink Lietuvos gyvūnus“, aptarti iliustracijas, dalintis 

turimomis žiniomis. 

 

6.  VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Pasiūlyti pasekti žinomą pasaką stebint iliustracjas; 

 Aplikacija,, Knygos skirtukas“; 

 Pasigaminti knygas:,, Naminiai gyvūnai“, ,,Naminiai paukščiai“; 

 Tapyti paveikslą pagal dainelę,, Du gaideliai“; 

 Kolektyvinis darbas,,Katinėlis ir gaidelis“; 

 Rūšuoti knygas pagal storį, dydį; 

 Kūrybinis- vaidmeninis žaidimas,,Knygynas“; 
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 Pagal paveikslėlius atpažinti žinomą pasaką. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Lauke pastebėti pasikeitimus : sode, gėlyne; 

 Piešti ant asfalto kreidelėmis; 

 Judrūs žaidimai: ,,Krepšinis“, ,,Futbolas“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas „laba diena , visiems“; 

    Judesio ir vokalo pratimai; 

 Dainelė „Mano knygutė“; 

 Ratelis „Dvi vištytės baltos“; 

 Didaktinis žaidimas „Raganėlė“; 

 Klausytis dainelės „Iš pasakų knygelės“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE: 

 Pusiausvyros  pratimai  stovint  ir  sėdint; 

 Šuoliukai  vietoje  ir  bėgant , siekiant  pakabinto  daikto; 

 Ridenti  kamuolį  koja; 

 Judrus  žaidimas „Pasiek  barškutį“; 

 Judrus  žaidimas „Ryto  pasaka“. 
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4.3.3. PAVASARIS (3-4 METAI) 

 

 
1. SAVAITĖS TEMA: VANDENS LAŠELIO PASAKOJIMAS. 

 

1.1. TIKSLAS: Susipažinti su vandens svarba mus supančiai aplinkai 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Sužinoti apie švarų ir užterštą vandenį; 

2. Susipažinti su vandenyje gyvenančiais gyvūnais; 

3. Sužinoti apie vandens grožį, naudą aplinkai ir žmogui. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Skatina domėjimąsi vandeniu, jo nauda; 

2. Įvardija vandenyje gyvenančius gyvūnus; 

3. Skatina vaikų glaudesnį ryšį su gamta; 

4. Turtina vaikų žodyną. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, rodymas, knygų skaitymas ir klausymas,  stebėjmas, žaidimai. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, spalvotas ir pieimo popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, akmenukai, 

kriauklytės. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbiai: ,, Kur gyvena vandenėlis?“, ,,Iš kur atsiranda lietus?“: 

 Aptarti kuo vanduo naudingas mums ir mus supančiai aplinkai: 

 Susipažinti su vandens gyvūnija, juos aptarti; 

 Apžiūrėti ir aptarti paveikslėlius , kuriuose nupiešta: debesys, lietus, lietaus lašeliai ir kt.; 

 Minti mįsles: Kai mėlynas- juokias, kai pilkas- verkia( debesėlis); 

 Did. ž. ,,Kiek lašelių nukrito iš debesėlio?“; 

 Klausytis  S.Vanagėlio,,Lietus“; 

 Mokytis V.Nemunėlio,,Lyk, lietuti“.  

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Žiūrint knygelę,, Vandens lašelio nuotykiai“ aptarti kam reikalingas vanduo; 

 Piešimas,, Lietus“, ,,Varlytės“; 

 Lipdyba,,Žuvytės“; 

 Individualios užduotys smulkiosios motorikos lavinimui. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti oro pokyčius, bandyti juos įvardinti; 

 Judrūs žaidimai lauke pagal vaikų pageidavimus. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas „Labas rytas“; 
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 Mankštelė „Švarūs kiškučiai“; 

 Žaidimas „Upytėlė teka“; 

 Dainelės: „Nusiprausiu“, „Lietutis“; 

 Klausytis įvairių vandens skleidžiamų garsų; 

 Groti metalofonų plokštelėmis, varpeliais, trikampiais, pritariant dainelei  „Lietutis“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE: 

 Stovint  vietoje , gulint  ant  gimnastikos suolelio  imituoti  plaukimo  judesius; 

 Mesti  kamuolį  abiem  rankomis  į  horizontalų  taikinį; 

 Ridenti  kamuolį  kojomis po signalo sustabdyti; 

 Judrus  žaidimas „Žuvys ir tinklas“; 

 Judrus  žaidimas „ Greitesnis už  vėją“. 
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4.3.3. PAVASARIS (3-4 METAI) 

 
 

1. SAVAITĖS TEMA: VELYKŲ MARGUČIAI RITAS. 

 
1.1. TIKSLAS: Susipažinti su šv.Velykų švente, jos tradicijomis. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Nusiteikti  laukti Šv.Velykų šventės; 

2. Sužinoti kokia tai šventė, susipažinti su jos papročiais ir tadicijomis; 

3. Džiaugtis šv.Velykų žaidimais, burtais, pramogomis; 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Žaidžia komandinius žaidimus; 

2. Skiria spalvas, randa jas aplinkoje, marginant kiaušinius; 

3. Įgyja žinių apie Velykų tradicijas ir papročius; 

4. Meninės raiškos priemonėmis reiškia savo įspūdžius.  

 

3. METODAI: 

Pokalbis, rodymas, knygų skaitymas ir klausymas, įrašų klausymas, stebėjmas, deklamavimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, spalvotas ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, įvairi Velykinė 

atributika. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie šv.Velykų šventę, kaip ją švenčia žmonės, kodėl dažo kiaušinius; 

 Susipažinti su margučiais, jų spalvomis, raštais ir jų reikšmėmis; 

 Žiūrėti ir aptarti Velykinius atvirukus, iliustracijas; 

 Žaidimai:,, Kepti kiaušinius“, ,,Jau viščiukai išperėti“; 

 Klausytis pasakų,,Velykų pyragai“, ,,Velykų bobutė“ ir jas aptarti; 

 Did.ž.,,Kur zuikis paslėpė margutį?“, ,,Kas po suolu?“; 

 Minti mįslę:Pramušiau ledą, radau sidabrą, pramušiau sidabrą, radau auksą( kiaušinis). 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Did.ž.,,Stebuklinga pintinėlė“( spalvų pažinimui); 

 Piešimas,,Velykų margutis“; 

 Aplikacija,,Viščiukas“, ,,Margučiai“; 

 Dekoruoti atsineštus išpūstus kiaušinius; 

 Štampuoti užrištomis akimis; 

 Žaidimas ,, Margutį nešu“; 

 Iš geometrinių figūrų sudėti margutį“. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE: 

 Lauke stebėti pražydusias snieguoles; 

 Piešti kreidelėmis ant asfalto; 

 Judrūs žaidimai: ,, Pagauk zuikutį“, ,,Aš Velykų bobutė“, ,,Nešu, nešu kiaušinį“. 
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9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis pasisveikinimas „Pasisveikinkim kartu“; 

 Mankštelė „Patrepsėkime  kojelėm“; 

 Žaidimas „Kamuoliukas“; 

 Dainelė „Laukiame Velykų“; 

 Ratelis „Po mūsų kojelėm“; 

 Klausytis dainelės „Velykos atėjo“. 

 

10.VEIKLA SPORTO SALĖJE: 

 Judriųjų  žaidimų  ir  linksmųjų  estafečių „Būk greitesnis už  Velykinį  zuikutį“ savaitė. 
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4.3.3. PAVASARIS (3-4 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: AŠ MYLIMAS IR SUPRASTAS. 

MAMYTE,  AŠ TAVE MYLIU. 

 
1.1. TIKSLAS: Plėsti žinias apie šeimos tradicijas, pagarbą vienas kitam. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Dalintis įspūdžiais apie šeimoje išgyventus smagius įspūdžius; 

2. Komentuoti atsineštas šeimos nuotraukas; 

3. Rodyti meilę, pagarbą tėvams ir seneliams; 

4. Pasveikinti mamas ir močiutes Motinos dienos proga. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Dalinasi mintimis apie veiklą  namie, pagalbą vienas kitam; 

2. Geba demonstruoti savo šeimos nuotraukas, jas komentuoti; 

3. Palaiko gerą nuotaiką, lavina smulkiąją motoriką, estetinį skonį, orentuojasi popieriaus lape; 

4. Pasakoja apie teigiamas emocijas bendraujant šeimoje.   

 

3. METODAI: 

Pokalbis, rodymas, knygų skaitymas ir klausymas, stebėjmas, deklamavimas, plakatų 

demonstravimas,,,minčių lietus“. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, spalvotas ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, plakatai,nuotraukos, 

štampai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Minčių lietus,, Kada mano mamytė būna laiminga?“, ,,Kai aš grįštu iš darželio...“; 

 Pokalbis  ,, Mano šeima“ išvardinti savo šeimos narius, juos suskaičiuoti; 

 Auklėtojos pasakojimas apie vaikų namus; 

 Pasakyti savo tėvų, brolių, sesių  vardus; 

 Pasidomėti kur ir kuo dirba tėvai; 

 Did.ž.,,Kieno tai vardas“; 

 Mintinai mokytis V.Palčinskaitės eil.,,Tau, mamyte“, A.Baltakio,,Mamos rankos“; 

 Klausytis V.Petkevičiaus,,Senatvė“ ir aptarti šeimos narių amžių; 

 Malonybinių žodžių mokymasis ir kartojimas, atsakakant į klausimą: .Kokia mamytė?. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Lipdyba ,,Gėlytė“; 

 Piešimas,, Mamos portretas“; 

 Aplikacija,, Gėlės mamai“; 

 Žiūrint paveikslėlius su įvairiomis gėlėmis , pasirinkti tą kurią norėtų dovanoti mamai 

( sužinoti ir stengtis prisiminti jos pavadinimą); 

 Pagal pvz.iš įvairių medžiagų dėlioti raides M ir T; 

 Iš geometrinių formų dėlioti mamai gėles; 

 Užduotys smulkiajai motorikai – apvedžioti raidę M. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 
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8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti gėlyną, medžius ir krūmus; 

 Gėlyne rasti pažįstamas gėles  jas pavadinti, apibūdinti jų spalvą; 

 J.ž.,, Katė ir pelė“, ,,1-2-3...bėk!“; 

 Ramus žaidimas,,Valgomas- nevalgomas. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas„Labas rytas , suraitytas“; 

 Mankštelė „Kojytės greituolytės; 

 Dainelė „Mano mamytė“; 

 Rateliai;  „Pyragas mamytei“, „Kviečiame mamą“; 

 Klausytis dainos „Švelnumas“; 

 Improvizacija „Gėlių šokis “ su spalvotom skarelėm. 

 
10. VEIKLA SPORTO SALĖJE: 

 Ropoti  gimnastikos  suoleliu  pirmyn  ir  atgal; 

 Ridenti kamuolį  koja , po  signalo sustabdyti ir  spirti  į  vartus; 

 Pristatomu  žingsniu  bėga į  priekį  ir  atgal; 

 Judrus žaidimas „Surask  sau  porą“; 

 Judrus  žaidimas „Dėmesio – šviesoforas“. 
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4.3.3. PAVASARIS (3-4 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: AŠ SKAIČIUOJU: 1,2,3... 

 

1.1. TIKSLAS: Skaičiavimo iki 3 įtvirtinimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Skaičiuoti iki 3 ( ir daugiau), priskiriant juos skaičiuojamiems daiktams; 

2. Susipažinti su skaitmenimis; 

3. Lyginti daiktų grupes; 

4. Vartoti žodžius: tiek, kiek, daugiau, mažiau. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Įgija supatimą apie kiekį ir skaičių; 

2. Geba sudaryti daiktų eilę pagal vieną požymį; 

3. Kalboje vartoja sąvokas: tiek pat, po lygiai, daugiau , mažiau, tiek, kiek; 

4. Skaičiuoja savo kūno dalis , jas teisingai įvardija; 

 

3. METODAI: 

Pasakojimas, demonstravimas, pratybos, savarankiškas darbas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, spalvotas ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės, guašas, knygos, paveikslėliai, 

skaitmenys, kaladėlės, skaičių bokštelis, dėlionės iš 2 ir daugiau detalių, skaičių dėlionės, spalvotos 

skarelės, muzikos įrašai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pirštų žaidimai, parodant daiktų kiekį; 

 Did.ž.,, Labas, ar pažįsti mane?“; 

 Pasakos,,Trys paršiukai“ klausymas ir aptarimas; 

 Animacinis filmukas,, Ožiukas, kuris mokėjo skaičiuoti iki 10“ žiūrėjimas ir aptarimas; 

 Klausosi skaitomos pasakos,,Kaip skaičius 1 ieškojo draugo“; 

 Did.ž. ,,Padovanok gėlytę“, ,,Suskaičiuok, kiek sagų turi“, ,,Pasakyk koks mano vardas?“ 

( skaičių  pavadinimas), ,,Aprenk skaičiukus“. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Padaryti savo rankos anspaudą ir ,,nulakuoti“ nagus; 

 Apvedžioti ir nuspalvinti skaitmenį 1; 

 Anspauduoti skaitmenis1,2,3; 

 Aplikacija.Suklijuoti po 3 skrituliukus ant atitinkamos spalvos brūkšnio; 

 Lipdyti sagas ir įspausti po 2 ar 4 skylutes; 

 Verti po 3 karoliukus;   

 Ant atitinkamos spalvos virvutės užsegti nurodytą skaičių segtukų. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 
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8. VEIKLA LAUKE: 

 Aikštelės aplinkoje suskaičiuoti gėles, medžius ir kt. 

 J.ž.,,Traukinukas“, ,,Avelės mano“; 

 Ramus žaidimas,, Ko neliko?“; 

 Piešti kreidelėmis ant asfalto; 

 Žaisti krepšinį ir futbolą. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas „Pasisveikinkim kartu“; 

 Mankštelė „Viens, du , trys, keturi“; 

 Dainelė „Mano batai buvo du“; 

 Ratelis „Dvi pelytės šoka“; 

 Klausytis solisto ir choro atliekamų kūrinių . 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE: 

 Eiti  gimnastikos suoleliu  pakaitiniu  žingsniu  ir  pristatomu; 

 Mėtyti  kamuolį  vienas  kitam  ir  pagauti; 

 Ridenant  kamuolį  koja apeiti  kliūtis ir spirti  į  vartus; 

 Judrus  žaidimas „Mažasis  futboliukas“; 

 Judrus  žaidimas „Viens , du ,trys  - bėgte marš“. 
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4.3.3. PAVASARIS (3-4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA:  ŽEMELĖ BUNDA. 

 
1.1. TIKSLAS: Supažindinti su pavasario požymiais. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Stebėti gamtos atbudimo ženklus; 

2. Džiaugtis pirmomis pavasario gėlėmis ir teisingai jas pavadinti; 

3. Pastebėti prabudusius ropotojus: skruzdes, boružes, vorus ir kt.; 

4. Prisiminti parskridusius paukščius ir jų giesmes. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI 

1. Mokosi pastebėti pirmus pavasario ženklus; 

2. Vartoja daiktavardžius ir jų mažybines formas pavadinant gamtos reiškinius; 

3. Pasakojant kalba sakiniais; 

4. Savo įspūdžius reiškia įvairiomis meninėmis priemonėmis.  

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, rodymas, knygų skaitymas ir klausymas, įrašų klausymas, stebėjmas, 

deklamavimas, savarankiškas darbas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, spalvotas ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, paveikslėliai 

pavasario tema, įvairių vabaliukų maketai, ,,Metų laikų gaublys“,įvairios karūnos, dėlionės, 

muzikos įrašai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie saulę. Kokia ji? ; 

 Did. ž. ,,Nupiešti 3 spindulius“; 

 R.Skučaitės eil. ,,Saulutės karieta“; 

 Did.ž. ,,Ką pažadino saulytė?“, ,,Suskaičiuok boružės taškelius“; 

 Dainelės ,,Boružiukai mes maži“ klausymas ir judesių kūrimas; 

 Vaizduoti varlę, vorą, musė, uodą ir kt.; 

 Klausyti pasakos ,, Voro vestuvės“, įsiminti veikėjus, jų veiksmus; 

  

6. AIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešimas ,,Saulė“; 

 Spalvinti žibutę, užverti ant šiaudelio, pamerkti; 

 Anspauduoti drugelius; 

 Skaičiuoti boružes; 

 Aplikuoti,, Boružė“; 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA :  

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 
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8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti pabudusius vabalus; 

 Pastebėti pavasario ženklus: brinkstantys pumpurai, gėlių daigai , dygstanti žolė ir kt.; 

 J. ž. pagal vaikų sumanymą ir pageidavimą. 

 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

    Muzikinis pasisveikinimas „ Teka saulelė“; 

 Mankštelė „Bėgu, bėgu takeliu“; 

 Dainelės; „Varlytė“,  „Lietutis“, „Boružiukai“; 

 Klausytis  „Kamanės skridimas“; 

 Ratelis  „Mes dainuojam dainą gražią“; 

 Improvizacija  „Vabalai“.  

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE: 

 Lipti  gimnastikos sienele  pristatomu  žingsniu; 

 Ropoti  keturpėsčia  gimnastikos  suoleliu; 

 Imituoti  vabalų , vabzdžių  judesius; 

 Judrus  žaidimas „ Diena  -  naktis“; 

 Ramus  žaidimas  „ Pasveikinkime  saulutę“. 
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4.3.3. PAVASARIS (3-4 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: VABALAI, VABALIUKAI, KUR 

TAIP SKUBATE LABAI?  

 
1.1. TIKSLAS: Žinių apie ropotojus suteikimas. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Stebėti ir tyrinėti ropotojus; 

2. Išsiaiškinti  kaip jie juda, kur gyvena; 

3. Įsijausti į jų būseną, jais gėrėtis; 

4. Stegtis juos vaizduoti judesiu. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Susipažįsta su vabalų pasauliu, jų gyvenimo būdu; 

2. Lygina vabalus pagal spalvą, dydį; 

3. Turtina žodyna naujais žodžiais; 

4. Supranta kas yra bloga ir kas gera. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, rodymas, knygų skaitymas ir klausymas, stebėjmas, demonstravimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Knygos, plakatai, baltas ir spalvotas popierius, klijai, žirklės, sraigių kriauklės, plasmasinių vabalų 

rinkinys, didaktiniai žaidimai, žaislai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie vabalų atsiradimą, gyvenimo būdą ir elgesį su jais, įvairovę; 

 Pabūti vabalais, varlėmis ir kt. pamėgdžioti judesius, garsus; 

 Paskraidinti boružėlę: ,,Boružėle, lėk, lėk...“; 

 Did.ž. ,,Kas čia?“, ,,Vabaliukai“, ,,Varlių lenktynės“; 

 Vartant knygą,, Ropotojai“ teisingai pavadinti  esančius gyvius; 

 Plačiau pakalbėti apie bitutę, kuo ji ypatinga; 

 Klausytis skaitomų kūrinėlių,,Mažas draugas“, ,,Nykštukas ir vabalai“, ,,Kirmėlytė“; 

 Prisiminti elgesio lauke taisykles; 

 Klausytis A.Matučio eil ,,Grok, žiogeli, smuikeliu“,  ,,Varlytės gripas“, ,,Boružė“ 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešimas ,,Boružės“( guašas, štampai); 

 Aplikacija,,Kirmėlaitė“; 

 Žaidimas,, Vabalėlių loto“; 

 Su sraigių , boružių, drugelių trafaretais, įkišus į juos pieštukus, žaisti; 

 Apvedžioti boružėlių piešinį ir užklijuoti tiek taškelių koks skaitmuo parašytas; 

 Dėlioti korteles su vabaliukų paveikslėliais ir įvardinti jų judėjimo būdus. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 
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8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti su lūpa pabudusius vabalus  ir juos skaičiuoti; 

 Judrus žaidimas ,,Drugeliai ir boružės“; 

 Žaisti krepšinį ir futbolą. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas  „Saulės kamuoliukas“; 

 Mankštelė „Vabalų mankšta“; 

 Dainelės „Vabalas ropojo“, „Skruzdėliukai“; 

 Klausytis instrumentinio kūrinio „Žiogelis‘; 

 Improvizuotas šokis „Boružiukai“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE: 

 Eiti , bėgti  vorele  su  gimnastikos lazda  ant  pečių; 

 Šuoliukai  abiem  kojomis  peršokant  iš lanko į  lanką; 

 Pusiausvyros pratimai su gimnastikos lazda; 

 Estafetė „Vabaliukų  olimpiada“. 
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4.3.3. PAVASARIS (3-4 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA:  ŽYDI SODAI- KAIP GRAŽU! 

 
1.1. TIKSLAS: Spalvų, kvapų, gaivos pajautimas žydint sodams. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Stebėti ir aiškintis, kas sode žydi, kvepia, šlama, dūzgia, čiulba; 

2. Aapžiūrėti įvairius žiedus, skaičiuoti žiedlapius, įsižiūrėti į jų viduriukus; 

3. Mokytis vaizdingų žodžių; 

4. Turtinti žodyną kalbant ir džaugiantis ,,šiltu pavasario sniegeliu“; 

5. Gilinti supratimą apie kiekį ir skaičių, skaičiuojant gėles, medžius, žiedlapius. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Išreiškia save judesiu vaizduojant įvairius reiškinius; 

2. Emociniam ir pažintiniam turiniui išreikšti naudoja įvairias komunikacines priemones; 

3. Atkreipia dėmesį į augalus, stebėti juos, tyrinėti augalų gyvybės ratą; 

4. Randa spalvų pasaulį žydint sodams, aplikuoja, štampuoja, lipdo žiedus; 

5. Klausosi grožinės literatūros kūrinėlių ir bando juos įsiminti. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, knygų skaitymas ir klausymas, stebėjmas, deklamavimas, demonstravimas ir aptarimas, 

didaktiniai žaidimai, stebėjimai. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, spalvotas, krepinis ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, didaktiniai 

žaidimai,,Žiedeliai“, ,,Skaičiai“, dėlionės, paveikslėliai, natūralios žydinčios šakelės. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Klausytis ir aptarti K.Jakubėno eil.,,Pumpurėlis“; 

 Pagal paveikslėlį aptarti obuolio atsiradimą nuo pumpuro iki vaisiaus; 

 Did.ž.,,Pasakyk, kiek žiedlapių“, ,,Uždėk nurodytą skaičių žiedų“; 

 Klausytis pasakos,, Sniegelis“ ir atsakyti į klausimą ,,Kada pavasarį sninga? Kaip galima 

pavaizduoti sniegą?“, išsiaiškinti metaforą ,, šiltas sniegelis“; 

 Mokytis mintinai eil. ,,Pienė“. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Štampavimas,,Žydinti obelis“; 

 Kolektyvinis darbas,, Obelis žydi“; 

 Lipdyba iš plastilino,,Gėlytė“; 

 Užduotys smulkiajai motorikai lavinti; 

 Skaičiuoti žiedlapius, atrinkti žiedus pagal duotą skaitmenį. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu rinkti į kibirėlius žiedlapius, juos barstyti vaizduojant snigimą; 

 Stebėti įvairių vaismedžių žiedlapius; 
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 Prisiminti ir pakartoti žydinčių gėlių pavadinimus; 

 J.ž.,,Pagauk mane“; 

 Žaisti krepšinį ir futbolą; 

 Piešti kreidelėmis ant asfalto. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas „Labas, kaip tu gyveni? “; 

 Mankštelė „Tūpk ir stok“; 

 Dainelė „Žalia dainelė“; 

 Ratelis „Radastėlės ir bijūnėliai“; 

 Klausytis dainos „Gėlytės gimimo diena“; 

 Groti barškučiais „linksmučiai“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE: 

 Grupiniai  pratimai  su  parašiutu; 

 Ridenti  kamuolį  į  vartus  kojomis ; 

 Individualūs  žaidimai  su  kamuoliais; 

 Judrus  žaidimas „Tvarka – netvarka“. 
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4.3.3. PAVASARIS (3-4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: VAIKYSTĖS SPINDULĖLIS. 

 
1.1. TIKSLAS: Džiugių emocijų, smagių akimirkų išgyvenimas. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Nusiteikti bendravimui, smagiems žaidimams, pramogoms; 

2. Būti geros nuotaikos, šokti, žaisti, dainuoti, sportuoti; 

3. Išreikšti save judesiu ; 

4. Eksperimentuoti ant balto ir spalvoto popieriaus piešiant pirštais ir teptuku. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Lavina fizines kūno galimybes, tobulinant judesių koordinaciją, žaidžiant judrius žaidimus; 

2. Žaidžia  įvairius žaidimus , kuriuose reikia savito kūrybinio sprendimo; 

3. Geba klausytis grožinės literatūros kūrinių; 

4. Įgyja supratimą apie daiktų dydį, formą. Pažįstamas formas nadoja dailės darbuose; 

5. Įspūdžius reiškia piešiant, lipdant, aplikuojant, dainuojant, šokant. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, rodymas, grožinės lit. kūrinių  klausymas ir aptarimas, stebėjmas, deklamavimas, 

demonstravimas, ,,minčių lietus“, sportinai ir didaktiniai žaidimai.  

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, spalvotas ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės, guašas, balionai, knygos, 

paveikslėliai, štampai, spalvoti kamuoliukai, parašiutas, did. ž.,,Sudėk žaislus į lentynas“, įvairios 

dėlionės. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 ,,Minčių lietus“ ,,Kas man patinka darželyje?“, ,,Ką mėgstu daryti ir ko ne“; 

 Skaityti pasakas,, Saulutė“, ,,Žozefina, padauža raganėlė“; 

 Klausytis pasakojimo ,, Mokosi žaisti“; 

 Minkyti tešlą, kepti pyragus, tortus iš suglamžytų popierėlių; 

 Mokytis mandagiai pavaišinti draugus; 

 Dainuoti daineles, šokti ratelius,,Katinėlis miau“, ,,Ančiukai“; 

 Mokytis skaičiuotę: Buvo katinas Martynas...; 

 Mokytis žaisti slėpynes grupėje; 

 Mokytis eil.,,Tėvelio delnas“. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešimas ant balionų guašu ,,Saulutė“ 

 Did.ž.,,Sudėk žaislus į lentynas“; 

 Dėlioti patikusią dėlionę; 

 Nuspalvinti pasirinktą paveikslėlį; 

 Dovana tėveliui,, Kaklaraištis“ 

 

7. NDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 



124 

 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Stebėti pasikeitusią aplinką, ją puošti savo spalvintais balionais; 

 J.ž.,,Zuikiai puikiai“, ,,Mes išvirsim obuolienę; 

 Piešti kreidelėmis ant asfalto; 

 Žaisti krepšinį ir futbolą. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas „Labas , saulyte“; 

 Mankštelė „Plok delnais“; 

 Dainelės „Kiškio pyragai“, „Varlytės“, ‚Mano mama“; 

 Žaidimai: „Zuikeli puikeli“, „Upytėlė teka“; 

 Klausytis dainos „Mes saulės miesto vaikai“; 

 Groti tyliai – garsiai, greitai – lėtai, pritariant mokytojo grojimui. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE: 

 Judrieji  žaidimai  ir  linksmosios  estafetės  sporto  salėje  ir  lauke. 
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4.3.4. VASARA  (3-4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: MANO MYLIMAS TĖTĖ. 

 
1.1.TIKSLA: paminėti tėčių dieną, pasveikinant tėvelius, senelius. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

5. Papasakoti kokį darbą dirba tėtis, senelis; 

6. Žinoti tėčio vardą, profesiją, pomėgius; 

7. Mokyti mintinai K. Kubilinsko eil. „Aš nevarginu tėvelio“; 

8. Padaryti tėčiams ir seneliams sveikinimą. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba trumpai pasakoti; 

7. Vartoja mažybinius žodžius; 

8. Moka reikšti savo jausmus, nuotaikas; 

9. Žaidžia žaidimus - ratelius; 

10. Geba nusakyti daiktų savybes: šlapias, sausas, debesuotas, giedras, šviesus, tamsus; 

11. Žino, kad mamytės ir tėvelio tėtis – senelis. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, pasakojimas, apibendrinimas, rodymas, skaitomų kūrinėlių  klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, knygelių vartymas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Siužetiniai žaislai, smėlio žaislai, nuotraukos, profesijų paveikslėliai,  žaidimai, spalvotas ir piešimo 

popierius, akvarelė, kreidelės, flomasteriai, klijai, knygos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis, pasakojimas „Koks mano tėtis“; 

 Apžiūrėti, aptarti šeimos nuotraukas, aiškintis ką tėvelis dirba, ką mėgsta veikti; 

 „Kas ką daro“ – pavadinti atliekamus darbus ( vairuotojas – vairuoja, gydytojas – gydo, 

statybininkas – stato); 

 Žaisti stalo žaidimą „Kaip pavadinsim“ (gyvūnai ir jų mažyliai); 

 Mintinai išmokti eil.  „Aš nevarginsiu tėvelio“; 

 Klausytis skaitomų kūrinėlių: A. Matučio „Milžinų šaukštas“, D. Kudžmaitės „Mano tėtė“, 

l.l. pasaka „Senelis ir ožka“; 

 Lietuvių l. d. „Išėjo tėvelis į mišką“. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Kūrybinis – vaidmenimis žaidimas „Vairuotojas“; 

 Piešti, kurti sveikinimo atviruką „Kaklaraištis“; 

 D. ž. „Kur mano tėtis? (sujungti linija suaugusį gyvūną ir jauniklį)“; 

 Lipdyba „Medakis“ (molis, modelinas). 

 

7. VEIKLA LAUKE : 

   Žaidimai smėlio dėžėje : „iškepti“ tėčiams tortą; tiesti kelius, statyti pilis. 

   Žaisti judriuosius žaidimus. 
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4.3.5. VASARA  (3-4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA.  SVEIKA, VASARĖLE! 

 
1.1. TIKSLAS: Džiugių akimirkų išgyvenimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinant 

svarbiausius poreikius: bendravimo, judėjimo, pažinimo, 

saviraiškos; 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Sugeba išvengti susižalojimų, trauma; 

2. Įgyja elementarių savikontrolės įgūdžių; 

3. Tobulina judesių koordinaciją žaisdamas judrius žaidimus; 

4. Mokosi bendraiti ir bendradarbiauti žaidžiant įvairius žaidimus; 

5. Stebi ir vertina įvairius gyvojoje  gamtoje vykstančius  reiškinius: įv. vabalai, augalai, 

tyrinėja vandenį, smėlį; 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, rodymas, grožinės lit. kūrinių  klausymas ir aptarimas, stebėjmas, demonstravimas, 

,,minčių lietus“, judrieji ir didaktinia žaidimai, kūrybinė vaiko ir pedagogo sąveika. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai,  smėlio žaislai, didinamieji stiklai, priemonės judriai veiklai lauke : kamuoliai, 

skarelės, krepšinio lankas, kreida, kilimėliai poilsiui, muzikos įrašai . 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

  Pokalbis, ,,minčių lietus“ apie vasaros požymius; 

 Klausytis grožinės literatūros kūrinėlių: K. Kubilinsko „Godūs meškučiai“, „Du ožiukai“, 

„Kiškio lūpos“, K. Maruko „Kur tas kibiras“, l.l. pasaka „Jaučiukas“. 

 Mokytis mintinaiV. Palčinskaitės eil.,,Sraigė“; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Knygelių vartymas, iliustracijų aptarimas; 

 Skatinti žaisti įvairius vaidmeninius-siužetinius  žaidimus; 

 Gyvosios gamtos stebėjimas; 

 

7. NDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE:  

 Judrūs žaidimai „Pagauk draugą“, „Medžiotojas ir kiškis“, „Pataikyk į taikinį“, „Metu-

gaudau“, „Kas greičiau“; 

 Žaidimai su smėliu ir vandeniu,; 

  Piešimas su kreida ant asfalto; 

 Gamtos reiškinių stebėjimas, tyrinėjimas. 
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4.3.5. VASARA  (3-4 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: LIJO LIJO LIETUS. 

 
1.1.TIKSLA: stebint lietų, susipažinti su gamtos reiškiniais vasarą. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

9. Mokytis nusakyti gamtos reiškinius, orus; 

10. Išsiaiškinti, kaip rengtis, kai lyja lietus; 

11. Turtinti žodyną naujais garsažodžiais; 

12. Prisiminti saugaus elgesio taisykles. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

13. Geba nusakyti vasaros orus; 

14. Žaidžia imitacinius žaidimus; 

15. Žino kaip rengtis, atsižvelgiant į orus; 

16. Lavina skaičiavimo įgūdžius iki 3; 

17. Geba nusakyti daiktų savybes: šlapias, sausas, debesuotas, giedras, šviesus, tamsus; 

18. Vartoja veiksmažodžius: lyja, lynoja, pliaupia ir t.t.. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, pasakojimas, apibendrinimas, rodymas, skaitomų kūrinėlių  klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, knygelių vartymas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Siužetiniai žaislai, smėlio žaislai, žaidimai, spalvotas ir piešimo popierius, akvarelė, kreidelės, 

knygos, plakatai, enciklopedijos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Klausytis skaitomų kūrinėlių: V. Palčinskaitės „Lietučio pasaka“, M. Vainilaičio 

„Dundulis“, K. Marukas „Kur tas kibiras“, J.Jakubėnas „Lietutis“; 

 Deklamuoti  eil. V. Palčinskaitės „Lietučio pasaka“, pritaikant judesius, vartojant 

garsažodžius.); 

 Prisiminti ir aptarti saugaus elgesio taisykles vasaros metu; 

 Išmokti erzinimą: „Lijo lijo lietus, per karaliaus pietus / karaliukai verkė, o karalius knarkė“;  

Skaičiuotė ,,Šoko kiškis per virvutę / Ir įkrito į balutę./ Bėk, bėk paskubėk. / Lipt iš balos 

jam padėk“; 

 Vartyti knygeles, aptarti paveikslėlius; 

 Žaidimas „Saulė ir lietus“. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Did.ž.,,Padėk tiek pat“ ( prie debesėlio pažymėto taškeliais, padėti tiek pat lašelių); 

 Piešimas ( kreidelės, akvarelė) „Skėtis“; 

 Užduotėlė rankytės lavinimui „Papuošk lietaus batus“; 

 Konstruoti iš lego kaladėlių laivelius. 

 

7. VEIKLA LAUKE : 

   Plukdyti laivelį kiemo balutėje. 
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 Semti vandenį iš balutės, pilti į smėlį, darant vandens telkinius, stebėti, kaip sausas smėlis 

tampa šlapiu; 

 Statyti iš šlapio smėlio užtvankas, daryti bandeles; 

 Stebėti, kur slepiasi vabaliukai nuo lietaus, kaip šliaužia sraigės, sliekai 
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4.3.6. VASARA  (3-4 METAI) 

 

2. SAVAITĖS TEMA.  SVEIKA, VASARĖLE! 

 
1.1. TIKSLAS: Džiugių akimirkų išgyvenimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

2. Saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinant 

svarbiausius poreikius: bendravimo, judėjimo, pažinimo, saviraiškos; 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

6. Sugeba išvengti susižalojimų, trauma; 

7. Įgyja elementarių savikontrolės įgūdžių; 

8. Tobulina judesių koordinaciją žaisdamas judrius žaidimus; 

9. Mokosi bendraiti ir bendradarbiauti žaidžiant įvairius žaidimus; 

10. Stebi ir vertina įvairius gyvojoje  gamtoje vykstančius  reiškinius: įv. vabalai, 

augalai, tyrinėja vandenį, smėlį; 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, rodymas, grožinės lit. kūrinių  klausymas ir aptarimas, stebėjmas, demonstravimas, 

,,minčių lietus“, judrieji ir didaktinia žaidimai, kūrybinė vaiko ir pedagogo sąveika. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai,  smėlio žaislai, didinamieji stiklai, priemonės judriai veiklai lauke : kamuoliai, 

skarelės, krepšinio lankas, kreida, kilimėliai poilsiui, muzikos įrašai . 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

  Pokalbis, ,,minčių lietus“ apie vasaros požymius; 

 Klausytis grožinės literatūros kūrinėlių: K. Kubilinsko „Godūs meškučiai“, „Du ožiukai“, 

„Kiškio lūpos“, K. Maruko „Kur tas kibiras“, l.l. pasaka „Jaučiukas“. 

 Mokytis mintinaiV. Palčinskaitės eil.,,Sraigė“; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Knygelių vartymas, iliustracijų aptarimas; 

 Skatinti žaisti įvairius vaidmeninius-siužetinius  žaidimus; 

 Gyvosios gamtos stebėjimas; 

 

7. NDIVIDUALI VEIKLA : 

 Planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE:  

 Judrūs žaidimai „Pagauk draugą“, „Medžiotojas ir kiškis“, „Pataikyk į taikinį“, „Metu-

gaudau“, „Kas greičiau“; 

 Žaidimai su smėliu ir vandeniu,; 

  Piešimas su kreida ant asfalto; 

 Gamtos reiškinių stebėjimas, tyrinėjimas. 
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4.4. IKOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMAS  

 

4.4.1. RUDUO (4-5 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: DARŽELIS MAN 

YPATINGA VIETA. 
 
1.1. TIKSLAS: Džiaugsmingas susitikimas su draugais. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

5. Dalintis vasaros ir susitikimo įspūdžiais, žaislais; 

6. Sužinoti, kas ir kaip rūpinasi juo ir draugais darželyje; 

7. Pagalvoti kuo privalo pasirūpinti pats vaikas; 

8. Prisiminti saugaus elgesio taisykles darželyje. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba bendrauti ir bendradarbiauti; 

2. Laikosi tam tikrų taisyklių; 

3. Piešia žmogų ir pavadina kūno dalis; 

4. Klausosi auklėtojos skaitomų kūrinėlių. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,aiškinimas, rodymas, demonstravimas, ,,minčių lietus“, žaidybinė veikla, mįslių minimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, flomasteriai ir kitos meninei veiklai reikalingos priemonės spalvinimo 

knygelės, knygos, nuotraukos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS“ 

 Pokalbiai su vaikais apie vasaros įspūdžius,patirtus malonumus; 

 Prisiminti pasisveikinimo- susitikimo žodžius; 

 Prisiminti ir aptarti grupės taisykles papildyti jas naujomis: 

 Žaisti žaidimus, prisimenant draugų vardus ,,Tupi tupi kelmas“, ,,Mes susėdome ratu“; 

 Klausytis skaitomų R.Kašausko kūrinio,,Draugai“; 

 Išsiaiškinti kas rūpinasi vaikais darželyje, prisiminti grupės, darželio pavadinimus; 

 Didaktnis žaidimas,, Rask porą“. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS: 

 Kolektyvinis darbas ,,Aš ir tu –draugaukime kartu“; 

 Piešimas akvarele ,, Vasaros spalvos“; 

 Žaidimai su draugais grupelėmis įvairius žaidimus; 

 Nuotraukų su vasaros įspūdžiais žiūrėjimas; 

 Konstruoti dviejų aukštų pastatus ,,Mano darželis“. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 
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8. VEIKLA LAUKE: 

 Atrasti ir išbandyti su draugais įvairias žaidimo su kamuoliu galimybes; 

 Judrus žaidimas ,,Bite, bite, duok medaus“ 

 Išsiaiškinti grupės žaidimo aikštelės ribas. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 -Muzikinis pasisveikinimas,,Labas rytas“, ,,Draugystės ratelis“, ,,Aš ir tu“; 

 Sveikuolių mankšta; 

 Dainelės,, Mes- saulės miesto vaikai“,Varlytė“, ,, Vabalas ropojo“; 

 Vaikų pamėgti rateliai, žaidimai; 

 Girdėtų kūrinėlių atpažinimas.  

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Pokalbis  „Sportuodamas saugau  draugą  ir  save“. 

 Garsiniai  ,vaizdiniai  signalai  ir  jų  reikšmės. 

 Eiti , bėgti  vorele , po  signalo  kaitalioti  ėjimą  su  bėgimu. 

 Judrus  žaidimas „Diena – naktis“. 

 Judrus  žaidimas „Vienas , du  trys“. 
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4.4.1. RUDUO (4-5 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: MANO MYLIMAS 

ŽAISLIUKAS. 
 

1.1. TIKSLAS: Savo mylimiausio žaisliuko pristatymas 

draugams. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

9. Mokytis apibūdinti, papasakoti apie savo žaisliuką; 

10. Išsiaiškinti iš ko ir kur gaminami žaislai, kur parduodami; 

11. Mokytis paprašyti, padėkoti draugui; 

12. Prielinksnių:už, prieš, po, šalia vartojimo įtvirtinimas. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba paskojant vartoti sudėtinius sakinius; 

2. Padada daiktus už, prieš, šalia saves; 

3. Kai reikia paprašo auklėtojos ir vaikų pagalbos; 

4. Aiškinasi daiktų paskirtį. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla,  

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, flomasteriai, modelinas, konstruktoriai, akvarelė, guašas, spalvotas 

popierius, žirklės klijai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Klausytis skaitomų V.Palčinskaitės ,,Žaislų parduotuvė“, K.Papečkio,, Mūsų žaisliukas“; 

 Surasti vietą ir apgyvendinti savo atsineštą žaislą; 

 Apibūdinti ir papasakoti apie savo žaislą( koks jo vardas, iš kur gavo, kokios spalvos, iš ko 

padarytas ir t.t.); 

 Išsiaiškinti, kaip reikia elgtis su žaislais; 

 Mokytis paprašyti draugo žaislo, padėkoti pažaidus; 

 Žaidimas,,Už, prieš,šalia...“; 

 Mokytis mintinai K.Kubilinsko eil. ,, Lėlė“; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS: 

 Apžiūrėti ir komentuoti žaislines knygutes; 

 Piešimas akvarele ,, Mano mylimas žaisliukas“; 

 Didaktiniai  žaidimai,, Atspėk ką aš tau dovanosiu“, ,,Rask porą“; 

 Aplikacija ,,Mašina“. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Atrasti ir išbandyti su draugais įvairias žaidimo su kamuoliu galimybes; 

 Judrus žaidimas,,Medžiotojas ir kiškiai“; 

 Stebėti gėlyne žydinčias gėles, bandyti prisiminti bent vienos pavadinimą. 
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9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas,,Tekėjo saulelė“; 

 Mankšta,, Mažųjų mankšta“; 

 Dainelė,, Žaisliukai“; 

 Žaidimas,, Mašinėlė“; 

 Groti pamėgtais instrumentais, pritaikant mokytojos grojimui; 

 Kūrybinis žaidimas,,Spalvų karalystėje“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti  salės  pakraščiu , keičiant  vedančiuosius. 

 Šokinėti  vietoje  abiem  kojom , po  signalo pasisukti  nurodyta kryptimi. 

 Judrus  žaidimas „ Didysis ir  mažasis  ratas“. 

 Judrusis žaidimas „  Šalta , šilta , karšta...“ 
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4.4.1. RUDUO (4-5 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA:DYGO ŠIMTAS 

BARAVYKŲ. 
 

1.1. TIKSLAS: Supažindinimas su miško gėrybėmis, 

grybais. 

 

1. 2.UŽDAVINIAI: 

13. Sužinoti apie grybų sandarą, naudą ir pavojus; 

14. Įtvirtinti spalvų pavadinimus; 

15. Ugdyti gebėjimą skaičiuoti iki 10, paimti nurodytą skaičių daiktų( nuo1 iki 5); 

16. Ugdyti meninius gebėjimus piešiant, lipdant, klijuojant; 

17. Mokytis eilėraščių apie grybus. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

4. Geba skaičiuoti iki 10 ir paima nurodytą daiktų skaičių; 

5. Vartoja nesudėtingus sudėtinius sakinius pasakojant; 

6. Mokosi skaičiuotę ir ją pritaiko žaidimuose; 

7. Pasako trūkstamą paskutinį sakinio žodį. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla,  

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, flomasteriai, modelinas, grybų paveikslėliai, plakatai, knygos, 

plastilinas. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie miško gėrybes- grybus,, Ką slepia miškas“; 

 Apžiūrėti ir apibūdinti auklėtojos atneštus grybus; 

 Klausytis M.Vainilaičio ,,Baravykas“, K.Kubilinsko ,,Pagirūnas baravykas“; 

 Mokytis mintinai B.Lenktytės eil.,, Grybavimas“; 

 Išmokti skaičiuotę: Aš ieškojau baravyko/ Man tik lepšį rast pavyko/Tu esi grybas!; 

 Išmokti pirštukinį žaidimą ,, Šitas pirštukas į mišką išėjo...“; 

 Didaktinis žaidimas ,,Pabaik sakinį“; 

 Pokalbis,, Kaip paukšteliai ir žvėreliai kaupia atsargas žiemai“; 

 Prisiminti žinomų grybų pavadinimus, sužinoti naujų, skirti nuodingą grybą- musmirę; 

 Klausytis lietuvių liaudies dainos,, Raudonikis raudonuoja“ ir bandyti judesiais 

improvizuoti. 

  

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS: 

 Piešimas ,,Grybas“; 

 Skaičiuoti grybus, paimti nurodytą skaičių grybų; 

 Užduotis raštu: nuspalvinti grybą, debesėlius, nupiešti lietaus lašus, neatkeliant 

rankos,sujungiant taškus; 

 Lipdyba ,,Grybas“; 

 Kolektyvinis darbas,,Miške“; 

 Žaidimai,,Grybų loto“, ,,Grybų-uogų domimo“. 
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7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Stebėti orų permainas, kiemsargio darbą; 

 Judrūs žaidimai ,,Kas greičiau?“, ,, Sviedinį į vartus“, ,,Pas lokį miške“; 

 Pastebėti medžių ir krūmų pokyčius; 

 Rinkti gamtinę medžiagą ir ją naudoti meninėje veikloje. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis pasisveikinimas,, Pasisveikinkim kartu“; 

 Mankšta,, Aš turiu“; 

 Lietuvių l.d. ,,Baravykas“; 

 Groti iš gamtinės medžiagos pagamintais instrumentais; 

 Klausyti instrumentinio kūrinio,, Miške“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Įvairiose  rikiuotės  formose  po  signalo  surasti  savo  vietą. 

 Šuolis  nuo  paaukštinimo į  nurodytą  vietą( lanką ). 

 Pusiausvyros  pratimai  sėdint  ant  žemės. 

 Judrus  žaidimas  „ Per  balutes“. 

 Ramus žaidimas „Sveikiname  saulytę“. 
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4.4.1. RUDUO (4-5 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: Į PINTINĘ DĖSIU OBUOLĮ 

IR KRIAUŠĘ. 
 

1.1. TIKSLAS: Supažindinimas su rudens gėrybėmis: 

daržovėmis ir vaisiais. 

 

1.2 UŽDAVINIAI: 

18. Atpažinti vaisius ir daržoves; 

19. Vartoti apibendrinamuosius žodžius; 

20. Sužinoti apie jų naudą žmogui; 

21. Apžiūrėti, apibūdinti, ragauti auklėtojos ir pačių atsineštus vaisius ir daržoves.. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba deklamuoti eilėraščius šventės metu; 

2. Sužino kas naudinga ir kas kenkia sveikatai; 

3. Žino vaisių ir daržovių pavadinimus; 

4. Pasakoja tai ką mato paveikslėlyje ; 

5. Geba kūrybišai panaudoti gamtos gėrybes. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, 

tyrinejimai, stebėjimai.  

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, flomasteriai, modelinas, gamtinė medžiaga( vaisiai ir daržovės), 

žirklės, spalvotas popierius. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Pokalbis ,, Rudenėlio dovanos“, pasakojant naudoti būdvardžius, palyginimus; 

 Klausytis A.Karosaitės eil.,,Tai bent derlius“, išvardijant ir suskaičiuojant daržo ir sodo 

gėrybes; 

 Ragauti atsineštas daržoves ir vaisius lyginti pagal skonį, dydį, spalvą; 

 Išmokti ir inscenizuoti B.Masiliauskienės eil.,,Obuoliai“; 

 Didaktinis žaidimas,,Daržovių ir vaisių parduotuvė“; 

 Vaisių ir daržovių rūšiavimas pagal augimo vietą, spalvą, dydį; 

 Ruoštis Rudenėlio šventei; 

 Išsiaiškinti, kodėl reikia valgyti daug daržovių ir vaisių, jų nauda žmogaus sveikatai; 

 Mokytis mintinai Just.Marcinkevičiaus,,Rudens skundas“; 

 Žaidimas,, Daržas- sodas“ 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS: 

 Aplikacija ,,Obuolys“(patiems iškirpti obuolį); 

 Kolektyvinis darbas,,Rudens kraitelė“; 

 Didaktiniai žaidimai,,Pažink ir pavadink“, ,,Kas auga sode“; 

 Dėti obuolius į krepšį pagal nurodytą skaičių; 

 Kurti rudenines kompozicijas, panaudojant vaisus, daržoves ir kt. gamtinę medžagą. 
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7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Atrasti ir išbandyti su draugais įvairias žaidimo su kamuoliu galimybes; 

 Judrus žaidimas ,,Vėjas ir lapai“ 

 Rinkti lauke įvairią gamtinę medžiagą. 

 Gėrėtis sodo vaisiais; 

 Dalyvauti kelmo puošimo šventėje,, Kelmo linksmadienis“, daryti kompoziciją. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Rytas dailiai suraitytas“; 

 Mankšta,,Viens, du, trys“; 

 Dainelė ,,Dėkoju rudenėliui“; 

 Ratelis,,Takeliu į soda“; 

 Klausyti dainelės,,Obuoliukas“; 

 Groti ritminiais instrumentais, pritariant mokytojos grojamam kūriniui. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  , bėgti poromis  susikibus  rankomis , po  signalo  keičiant  kryptį. 

 Mesti  sviedinį  į  viršų  , į  žemę  keletą  kartų  iš  eilės  ir  pagauti. 

 Pusiausvyros  pratimai  asistojus. 

 Judrus  žaidimas „Pilna  kraitelė  gėrybių“. 

 Judrus  žaidimas „ Surask  porą“.  
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4.4.1. RUDUO (4-5 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: MANO AUGINTINIAI.AŠ 

AUGINU NAMUOSE. 
 
1.1. TIKSLAS: Žinių apie naminius gyvūnus suteikimas ir 

įtvirtinimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

22. Džiaugtis gyvūnų įvairove, pratintis bendrauti, globoti juos; 

23. Aiškintis gyvūnų įpročius, pomėgius; 

24. Sužinoti  apie jų globą, atsakomybę ir naudą žmogui, ; 

25. Sužinoti saugaus elgesio su gyvūnais taisykles. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba pasakoti trumpas istorijas apie savo augintinį; 

2. Turi elementarių žinių apie saugų elgesį su gyvūnais; 

3. Kalba apie priežastis vartodami jungtukus: nes, todėl, kad; 

4. Parenka žodžiams antonimus; 

5. Vartoja nesudėtingus sudėtinius sakinius; 

6. Mokosi mintinai eilėraščių. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, 

stebėjimai.  

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, flomasteriai, modelinas, enciklopedijos, vaikų atsineštas gyvūnas, 

gyvūnų paveikslėliai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Pokalbis ,, Mano augintinis“.Pasakojimo metu derinti daiktavardį ir skaitvardį; 

 Paruošti stendą iš vaikų atsineštų nuotraukų su savo augintinu; 

 Apibūdinat augintinius, vartoti daugiau priesaginių būdvardžių(gauruotas, vilkinis, pūkuotas 

ir t.t), veiksmažodžių( urzgia, meilinasi, amsi, murkia ir kt); 

 Klausytis skaitomų kūrinėlių,, Senutė ir katinukas“, Geriausias draugas“ ir juos aptarti; 

 Išmokti skaičiuotę: Do,rė, mi, fa ,sol, la, si/ Laukė katinas taksi/Kam tau katine taksi?/Kad 

tu mažas dar esi.; 

 Pasaka be galo,, Molio kainėlis“; 

 Mokytis pasakoti apie savo augintinį pagal nuotrauką; 

 Prielinksnių vartojimas: už, prieš, šalia; 

 Žaidimai,, Miau“, ,,Paukšteliai narvelyje“. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS: 

 Piešimas guašu ,,Mano katytė“; 

 Vartyti knygas,, Mano augintinis“, ,,Mikės Pūkuotuko enciklopedija. Gyvūnai“. 

 Aplikacija,,Akvariumas“; 

 Lipdyba,,Kamuoliukas katinėliui“; 
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 Mokytis žaisti gyvūnų domino; 

 Prisiminti įvairių naminių gyvūnų skleidžiamus garsus ir su auklėtojos pagalba ieškoti pirmo 

garso, raidės. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pastebėti už darželio teritorijos gyvenančius  ar vedžiojamus gyvūnus; 

 Judrūs žaidimai ,,Žuvys ir tinklas“, ,,Katinas ir pelė“. 

 Pastebėti oro pokyčius. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas rytas“; 

 Mankšta,,Aš turiu“; 

 Dainelė ,,Katytė Meri“; 

 Žaidimai,,Barė Jonas katinėlį“; 

 Klausyti kačiukų, šuniukų, jūros kiaulyčių, pelių balsų; 

 Kūrybinė užduotis- išdainuoti savo augintinio vardą. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  , bėgti  vorele.Pagal  signalą  kaitalioti  ėjimą  su  bėgimu. 

 Ropoti  keturpėsčia  , remiantis  dilbiais  ir  keliais. 

 Lankstumo  pratimai – imituoti  naminių  gyvūnų  judesius. 

 Judrus  žaidimas „ Pelės  ir  katinas“. 

 Ramus  žaidimas  „ Kas aš?“. 

 



140 

 

4.4.1. RUDUO (4-5 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: IR JUOKSIS DANTUKAI, 

SVEIKUČIAI BLIZGĖS. 
 
1.1. TIKSLAS:  Higieninių įgūdžių įtvirtinimas 

kasdieninėje veikloje. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Domėtis kas sveika ir kas kenkia sveikatai; 

2. Mokytis taisyklingai valytis dantis; 

3. Susipažinti su dantims naudingais ir žalingais maisto produktais; 

4. Suprasti, kad reikia saugoti savo ir draugų sveikatą; 

5. Susitikti su burnos higieniste ir praktiškai išbandyti dantukų valymą. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Žino kas naudinga ir kas kenksminga sveikatai; 

2. Laikosi higienos reikalavimų; 

3. Mokosi paprašyti suaugusių pagalbos kai to reikia; 

4. Dalyvauja grupiniuose žaidimuose; 

5. Geba kirpti žirklėmis. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, 

stebėjimai, praktinė veikla.  

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, flomasteriai, modelinas, dantų šepetukas ir pasta. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Pokalbis apie savo dantukus,, Ar dar visus turi?“; 

 Susitikimas su burnos higieniste, kuri papasakojo ir parodė kaip reikia teisingai valyti 

dantukus; 

 Apžiūrėti savo dantukus veidrodyje išsižioję, sukandę dantis, rimtu veidu, šypsodamiesi; 

 Sužinoti dantukų pavadinimus: pieniniai, nuolatiniai, viršutiniai, apatiniai; 

 Žūrint iliustracijas aptarti kas dantukams padeda išlikti sveikiems, o kas jiems kenkia; 

 Pasidalinti įspūdžiais apie vizitą pas dantų gydytoją. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS: 

 Aplikacija- kirpimas,,Daržovės pintinėje“; 

 Kolektyvinis darbas,,Padeda- kenkia“; 

 Kiekvienas po pusryčių valosi dantukus, skalauja burnas; 

 Iškerpa dantuko trafaretą ir jį papuošia . 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE: 

 Judrus žaidimas ,,Vėjas ir lapai“ 
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 Rinkti lauke įvairią gamtinę medžiagą. 

 Stebėti kaip pučia vėjas, krinta nuo medžių lapai; 

 Pakalbėti kodėl negalima lauke šūkauti. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Ankstų rytą saulė kyla“; 

 Mankšta,,Kiškiai sveikuoliai“; 

 Dainelė ,,Vytukas ir dantukas“; 

 Ratelis,,Pelytės šoka“; 

 Klausyti dainelės,,Krokodilo dantys“; 

 Groti ritminiais instrumentais,,Mažųjų polką“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti  atliekant  paprasčiausius  rankų  ir  liemens  judesius. 

 Mėtyti  kamuolį   vienas  kitam  ir  gaudyti. 

 Ridenti  kamuolį  kojomis. 

 Judrus  žaidimas „Medžiotojai  ir  kiškis“. 

 Individualūs  žaidimai  su  kamuoliais. 
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4.4.1. RUDUO (4-5 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: GELSTA LAPAS KLEVO. 
 

1.1. TIKSLAS: Žinių suteikimas apie supančią aplinką, 

pirmus rudens požymius. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Domėtis artimiausia gamtine aplinka; 

2. Išskirti joje augančius medžius, krūmus gėles; 

3. Pastebėti skirtingas gamtos spalvas ir jas įvardinti; 

4. Tyrinėti, stebėti, rinkti gamtinę medžiagą. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Prisimena ir deklamuoja išmoktus eilėraščius apie rudenį grupės draugams; 

2. Įvardija aplinkoje esančias spalvas; 

3. Kerpa  žirklėmis; 

4. Žino kelių medžių pavadinimus; 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, 

stebėjimai.  

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, flomasteriai, modelinas, gamtinė medžiaga, žirklės, spalvotas 

popierius. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Aptarti kokie medžiai, krūmai, gėlės auga mūsų darželio kieme; 

 Bandyti įsiminti medžių, krūmų pavadinimus; 

 Klausosi ir bando inscenizuoti pasaką,, Ąžuolas ir baravykas“; 

 Mokosi mintinai B.Masiliauskienės eil.,,Rudens pokštas“; 

 Didaktinis žaidimas,,Kokios spalvos?“; 

 Rūšiuoti medžių sėklas ir lapus pagal auklėtojos nurodymus; 

 Skaičiuotė: Stovėjo medelis, nukrito lapelis.Bumt!; 

 Didaktiniai žaidimai,, Pasakyk priešingai“, ,,Lapai ir vaisiai“.  

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS: 

 Naudojant klevo lapus ir guašą daryti lapų anspaudus; 

 Aplikacija ,,Rudens medis“, kirpti medžio siluetą iš popieriaus ir apklijuoti įvairių spalvų 

lapais; 

 Mokytis žaisti,,Medžių loto“; 

 Vartyti knygeles,,Ar pažįsti medžius?“ ieškant pažįstamų medžių; 

 Didaktinis žaidimas,,Suskaičiuok lapelius“. 

  

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 
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8. VEIKLA LAUKE: 

 Judrūs žaidimai ,,Vėjas ir lapai“, ,,Surask tokį pat“;  

 Rinkti lauke įvairią gamtinę medžiagą. 

 Surasti auklėtojos parodytus lapus, juos pavadinti; 

 Sustoti prie įvardinto medžio; 

 Stebėti medžius, krūmus, gėles, nusakant jų dydį, formą, spalvą; 

 Vaikštant klausytis lapų šiugždenimo. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas, saule, žeme...“; 

 Pirštukų mankšta,,Pirštukai šoka“; 

 Dainelė ,,Rudens lapai“( su spalvotomis skarelėmis); 

 Žaidimas,,Rudenėlio takeliu“; 

 Klausyti gamtos garsų; 

 Groti bambukinėmis lazdelėmis,,Polka op-op“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  , bėgti  apeinant  ir  apibėgant  kliūtis  pakaitiniu  ir  pristatomu  žingsniu. 

 Grupiniai  pratimai  su  parašiutu. 

 Ridenti  kamuolį  kojomis , po signalo  sustabdyti. 

 Judrus  žaidimas „Kamuoliukų  lietus“. 

 Judrus  žaidimas  „Tvarka – netvarka“. 
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4.4.1. RUDUO (4-5 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: RYTAS VEJA DIENĄ, 

DIENA- VAKARĄ. 

 
1.1. TIKSLAS: Supažindinimas su metų laikais, dienos ir 

nakties kaita, para.  

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Suprasti iš ko susideda para, skirti keturis metų laikus ir juos pavadinti; 

2. Aptarti savo grupės dienotvarkę; 

3. Sąvokų: vakar, šiandien, rytoj kartojimas ir įtvirtinimas; 

  

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Kalba apie priežastis vartodamas junktukus: nes, todėl, kad; 

2. Paskoja apie tai ką mato iliustracijose; 

3. Bando skaičiuoti iki 7; 

4. Pasako paros meto pavadinimą ir su tuo susijusią veiklą; 

5. Piešia ir tapo įvairiomis priemonėmis. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė-

žaidybinė veikla, stebėjimai.  

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, flomasteriai, modelinas, plakatai, enciklopedijos, pieštukai, kreidelės, 

spalvotas popierius. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Išsiaiškinti kas sudaro parą, kada šviečia saulė, o kada mėnulis ir žvaigždės; 

 Stengtis suvokti kas yra savaitė, sužinoti savaitės dienų pavadinimus; 

 Išsiaiškinti grupės dienotvarkę ir ką žmogus veikia visą parą; 

 Minti mįsles apie saulę ir mėnulį; 

 Skaityti kūrinėlį,,Aušrinė ir vakarinė“ ir jį aptarti; 

 Apibūdinti dieną ir naktį( kai lyja- lietinga, vėjas- vėjuota ir t.t.); 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS: 

 Aplikacija-kirpimas ,,Saulutė“, ,,Mėnulis ir žvaigždės“; 

 Lipdyti saulę, mėnulį ir žvaigždes; 

 Žiūrėti paveikslėlius, įvardijant paros laiką ir su tuo susijusią veiklą; 

 Didaktinis žaidimas,,Pabaik sakinį...“ 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Stebėti vakare patekėjusį mėnulį; 

 Pasivaikščiojimo metu atkreipti dėmesį į dangų, debesis; 
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 Judrus žaidimas,, Diena- naktis“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Teka saulelė“; 

 Mankšta,,Bėgu, bėgu takeliu“; 

 Dainelė ,,Mano darbai“, ,,Vakarėlis“; 

 Ratelis,,Šokam polką“; 

 Klausyti kūrinį ,, Nustabūs sapnai“; 

 Groti varpeliais, trikampiais,,Vakarėlis ramus“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti , po  regimojo  signalo  atlikti  nurodytą  veiksmą ar  judesį. 

 Šuoliukai  vietoje  abiem  kojom, bėgant , siekiant  pakabinto  daikto. 

 Ridenti  kamuolį  kojomis , po  signalo  stabdyti  ir  spirti  į  vartus. 

 Judrus  žaidimas „Diena – naktis“. 

 Ramus  žaidimas „ Po  dienos  darbų...“. 
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4.4.1. RUDUO (4-5 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: DRABŽĖLIŲ PILNA 

SPINTA. 
 

1.1. TIKSLAS: Žinių plėtimas apie drabužius ir jų 

rengimosi veiksmus. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Žinoti drabužių paskirtį,taisyklingai juos pavadinti; 

2. Prisiminti kokie drabužiai dėvima kai šalta, karšta, vėjuota, lyja, kasdien ir einant į svečius; 

3. Nusiteikti drabužius tausoti, tinkamai juos prižiūrėti. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Piešia, tapo įvairiomis primonėmis; 

2. Kopijuoja savo vardą; 

3. Pasakoja apie tai ką mato iliustracijose; 

4. Laikosi asmens higienos igūdžių ir įpročių. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas,praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius. , lėlių 

rūbeliai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Apžiūrėti kaip apsirengę į grupę atėję draugai, aptarti kuo skiriasi megaičių ir berniukų 

apranga; 

 Išsiaiškinti kaip vaikai rengiasi esant įvairiam orui; 

 Sužinoti iš ko gaminami drabužiai ir avalynė, kur jie perkami; 

 Žaidimas,,Atspėk“- atpažinti save arba draugą pagal drabužių apibūdinimą; 

 Išsiaiškinti ką reiškia sąvoka,,pora“, kokie drabužiai turi porą; 

 Žaidimas ,, Pora“; 

 Lietuvių liaudies žadimas ,, Bitute, pilkoji“; 

 Klausyti skaitomų kūrinėlių: K.Maruko,,Kaip Margiukas pirko batukus“, E.Balionienė 

,,Nauja suknelė“, Č.Jančerskis,, Kas kur perkama“, V.Barausko ,, Batukai“, M.Vainilaitis 

       ,, Vėjas ir siuvėjas“; 

 Mįslės apie drabužius ir apavą; 

 Žiūrėti ir aptarti senosios animacijas filmuką,, Kartūno gatvė“; 

 Pasakojant naudoti daug būdvardžių, nusakančių drabužių paskirti ( laukinis, kambarinės, 

naktiniai, šventiniai), išvaizdą( languotas, gėlėtas, purvinas, dėmėtas); 

 Skaičiuotė: Adata padata, po padu vadata. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešimas ,,Pirštinė“; 

 Aplikacija,,Mano suknelė“; 
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 Vartyti knygelę,,Drabuželiai puošia ir ir šildo“, taisyklingai pavadinti rūbelius ir rengimosi 

veiksmus; 

 Lipdyba,, Sagė“; 

 Užduotys rankai lavinti; 

 Kūrybinis vaidmeninis žaidimas,, Aprenk lėlytę“. 

 

7. NDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu atkreipti dėmesį į praeinančių žmonių  ir kitų savo draugų aprangą: 

 Judrus žaidimas,, Raganėle, pamotėle“. 

 Pastebėti orų pokyčius. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Sveiki gyvi“, ,,Draugystės ratelis“, ,,Aš ir tu“; 

 Mankšta,,Atsitūpk, atsistok“; 

 Dainelė ,,Apsirengsiu pats“; 

 Ratelis,,Nykštukas“; 

 Klausyti dainelės,,Rožinė suknytė“; 

 Groti trikampiais, metalinėmis plokštelėmis,,Lietutis“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  plokščiu  lanku , padėtu  ant  grindų  tiesiai  ir  šonu( pristatomu  žingsniu). 

 Mėtyti  sviedinį  nuo  žemės  vienas  kitam ir  pagauti. 

 Individualūs  žaidimai  su  kamuoliais. 

 Judrus  žaidimas „Siuvėjai“. 

 Judrus  žaidimas „Tvarka – netvarka“. 
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4.4.1. RUDUO (4-5 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: ŽAIDIMŲ DIENELĖS. 
 

1.1. TIKSLAS: Žaidimo įgūdžių įtvirtinimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Mokytis žaisti stalo, kūrybinius, judriuosius 

žaidimus; 

2. Žaisti grupelėmis, visi kartu, po vieną; 

3. Laikytis žaidimo taisyklių, netrukdyti kitiems; 

4. Dalintis grupėje esančiais ir pačių atsineštais žaislais, 

žaidimais; 

5. Papasakoti, paaiškinti kaip reikia žaisti draugams.  

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Dalyvauja grupiniuose žaidimuose; 

2. Pasidalija žaislais su bendraamžiais; 

3. Netrukdo žaisti kitiems; 

4. Žaidžia su 2-3 vaikais bendrą žaidimą. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, žaidybinė veikla, aiškinimas, demonstravimas.  

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai,  stalo žaidimai, popierius, kreidelės ir kitos priemonės meninei veiklai, knygos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Džiaugtis, demonstruoti iš namų atsineštus žaislus ir žaidimus; 

 Prisiminti saugaus elgesio žaidžiant taisykles; 

 Žaidimai- rateliai,, Pelė ir katinas“, ,,Zuikelis“, ,,Tupi, tupi kelmas“; 

 Mokytis skaičiuotės: Lepečkojai meškinai,laižo medų dovanai... 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Kūrybiniai- vaidmeniniai žaidimai,, Šeima“,  ,,Mano augintinis“; 

 Susipažinti su stalo žaidimų taisyklėmis ir mokytis žaisti grupelėmis, išlaukiant savo eilės; 

 Piešimas ir spalvinimas pagal vaikų norą. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Judrus žaidimas,, Ganau, ganau aveles“. 

 Pastebėti orų pokyčius. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Graži mūsų šeimynėlė“; 

 Mankšta,,Draugystės ratelis“, ,,Aš ir tu“; 

 Muzikinis rytmetys,, Siunčiu linkėjimą...“( dainelės, žaidimai, muzikinės mįslės). 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

Linksmųjų  estafečių  ir  judriųjų  žaidimų diena. 
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4.4.1. RUDUO (4-5 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: UŽ LANGO TAMSU, 

PASIILGAU SPALVŲ. 

 

1.1.TIKSLAS: Spalvų pavadinimų įtvirtinimas.  

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Pažinti pagrindines spalvas; 

2. Džiaugtis, žaisti spalvomis; 

3. Išsiaiškinti ir išmėginti naujų spalvų atsiradimą; 

4. Ugdyti meninius gebėjimus, atliekant įvairius dailės darbelius; 

5. Nuotaikingai dalyvauti spalvų šventėje. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Piešia, tapo, eksperimentuoja atrasdamas įvairias raiškos būdus ir spalvas; 

2. Pasako trūkstamą paskutinį sakinio žodį; 

3. Pažįsta ir randa aplinkoje pagrindines spalvas; 

4. Pasakojant vartoja nesudėtingus sudėtinius sakinius. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai, eksperimentai. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius,guašas, vaškinės  

kreidelės, krepinis popierius. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Pokalbis apie šios savaitės savitumą, nusiteikimas išradingai dalyvauti ,,Spalvų šventėje“; 

 Skaityti vaikams knygą,, Saulės spalvų pasakos“ ir aptarti; 

 Pasimokyti ketureilį apie rožinę ir geltoną spalvas; 

 Pasimokyti  skaičiuotę: Ant aukšto kalnelio sėdėjo mažas žmogelis/Kokios spalvos jo 

švarkelis? 

( žalias)/ Ar turi tokią spalvą?, Guli žirniukas ant lėkštės/ Kokią spalvą tu renkies?; 

 Klausytis pasakos apie Spalviuką ir aptarti; 

 ,,Minčių lietus“ ,, Kas būtų jei išnyktų spalvos?“ 

 Įšsiaiškinti, kad spalvos skiriasi pagal intensyvumą; 

 Derinti daiktavardžius ir būdvardžius pagal giminę( žalias lapas, raudona gėlė). 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Vartyti knygą,, Vaikų langas į pasaulį“, ,,Spalvos ir spalviukai“; 

 Piešimas: ,,Spalvų vestuvės“, piešinėliai į spalvų namukus; 

 Piešti paršelį, drugelį, gėlytę- nuspalvinant rožine spalva, meškiuką, voveraitę, riešutą, 

grybus, medžius- ruda spalva; 

 Dėlionė ,, Spalvos aplink mane“-sudėti 12 spalvotų gėlyčių. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 
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 Pasivaikščiojimo metu stebėti supančią aplinką, nusakyti kokios spalvos yra daugiausiai; 

 Judrus žaidimas,, Pagauk mane“, ,,Paskui auklėtoją“. 

 Pastebėti orų pokyčius. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Ankstų rytą“; 

 Mankšta,,Labas rytas tau galvyte...“; 

 Dainelė ,,Mano spalvos“, ,,Žalia dainelė“; 

 Klausyti dainelės,,Bambukai“( juoda spalva); 

 Žaidimas,, Spalvų traukinukas“; 

 Improvizuotas šviesos ir tamsos šokį su spalvotomis skarelėmis. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti ,bėgti  įveikiant  nesudėtingas  kliūtis. 

 Šuoliukai  abiem  kojom,  judant  į  priekį , nurodyta  kryptimi. 

 Grupiniai  pratimai  su  parašiutu. 

 Judrus  žaidimas  „Kamuoliukų  lietus“. 

Judrus  žaidimas „ Žalia , geltona , raudona“ 
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4.4.1. RUDUO (4-5 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: RUDENĖLIO KAIP 

NEBŪTA...  
 

1.1.TIKSLAS: Supažindinimas su vėlyvo rudens 

požymiais. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Domėtis metų laikų kaita; 

2. Suvokti kaip ruošiasi žiemai gamta, gyvūnija, žmonės; 

3. Ugdyti meninius gebėjimus kerpant, piešiant įvairius meninius darbelius; 

4. Išbandyti įvairias raiškos priemones. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

5. Pasakoja trumpas istorijas, pasakas; 

6. Parenka žodžiams antonimus; 

7. Išmano medžių ir krūmų pavadinmus; 

8. Kerpa nesudėtingas formas, linijas, klijuoja. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės kreidelės, plakatai, knygos, enciklopedijos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Pokalbis kaip pasikeitė gamta baigiantis rudeniui(šalnos, stiprus vėjas, dargana ir kt.); 

 Diskusija,,Kaip žvėreliai ruošiasi žiemai?“, sužinoti kurie užmiega žiemos miegu, o 

kurie ne; 

 ,,Minčių lietus“ ,, Kaip žmonės ruošiasi žiemai?“, kokias ruošia atsargas; 

 Lietuvių liadies pasaka,,Jaučio trobelė“inscenizacija; 

 Mįslė: Kai mėlynas-juokiasi, kai juodas- verkia.(dangus); 

 Didaktiniai žaidimai: ,,Aidas“-įsiminti ir pakartoti 3-4 žodžius, ,,Kas miega žiemą, o kas 

ne“; 

 Supažindinimas su Adventu-išsiaiškinant kas yra laukimas. 

 

 6.VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Panaudojant lego detales pastatyti žiemos būstus žvėreliams; 

 Didaktiniai žaidimai:,,Atspėk koks gyvūnas?“- atspėti iš apibūdinimo, ,,Koks metų laikas?“-  

 pasakant pagrindinius požymius įvardinti metų laiką; 

 Aplikacija,,Medžiai“, 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

 

8. VEIKLA LAUKE: 



152 

 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti vėlyvo rudens požymius; 

 Judrus žaidimas,, Pas lokį miške“ 

 Ramus žaidimas,,Suskaičiuok žingsnius“ 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Ankstų rytą“; 

 Mankšta,,Viens, du, trys“; 

 Dainelė ,,Rudenėlio takeliu“, lopšinė,,Meškos miegas“; 

 Klausyti gamtos garsų ( vėjas, lietus); 

 Žaidimai su bambukinėmis lazdelėmis ,,Namas kiškiukui, ežiukui...“; 

 Groti instrumentais, tinkančiais pavaizduoti vėją, lietų, audrą... 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  virve  padėta  vingiais  pristatomu  žingsniu. 

 Mėtyti  mažą  kamuoliuką  viena  ranka  aukštyn , į  grindis  ir  pagauti. 

 Ropoti  gimnastikos  suoleliu  pirmyn  ir  atgal. 

 Judrus  žaidimas „ Diena  -  naktis“. 

 Individualūs  žaidimai  su  kamuoliais. 
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4.4.2. (4-5 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: TVARTELIO DURELES 

ATIDARAU- IR KĄ AŠ PAMATAU? 

 
1.1. TIKSLAS: Žinių plėtimas apie naminius gyvūnus. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Teisingai pavadinti naminius gyvūnus, jų jauniklius; 

2. Išsiaiškinti, kodėl jie gyvena šalia žmogaus ir kuo naudingi žmogui, kuo minta; 

3. Mokytis žaismingai juos pamėgdžioti. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Pasakoja tai ką mato iliustracijose; 

2. Pasako paskutinį sakinio žodį; 

3. Pasako gyvūnų ir jų jauniklių pavadinimus, mėgdžioja juos; 

4. Turi elementarių žinių apie saugų elgesį su gyvūnais. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, plakatai, plastmasinės gyvūnų figūrėlės,CD įrašai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS“: 

 Žaidimas ,,Kartą aš mačiau...“; 

 Papasakoti apie kokį nors naminį paukštį ar gyvūną; 

 Panaudojant plastikinių gyvūnų figūras , rūšiuoti pagal tai , kur jie gyvena; 

 Mokytis apibūdinti gyvūnus, vartojant sudurtinius žodžius( karvė- žalmargė ir kt.); 

 Išsiaiškinti, kad karvė- mūkia, jautis – baubia ir kt.; 

 Žaidimai: ,,Ganau, gaunu aveles“, ,, Vaikščiojo gaidys“; 

 Klausytis K.Kubilinskas,, Ožka ragoška“, ,,Kas pasakė miau“; 

 Klausytis pasakų įrašų,, Trys paršiukai“, ,,Vilkas ir septyni ožiukai“ ir jas aptarti; 

 Didaktinis žaidimas,,Kas ką ėda?“; 

 Didaktinis žaidimas tobolinantis daugiskaitos sudarymą, įtvirtinantis mažybines formas. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Vartyti knygą,, Kas tvartelyje gyvena“, ,, Skaičiuoju kaime“, ,,Mano sodyba“ ir kt.; 

 Užduotys ,,Gyvūno nauda žmogui“; 

 Piešti ,,Avytės kailiukas“, ,,Karvytė“; 

 Aplikuoti katinėlį ( pripiešiant trūkstamas detales); 

 Atrinkti iš daugybės žvėrelių paveikslėlių naminius ir juos pavadinti; 

 Didaktinis žaidimas,, Kas ką daro?“; 

 Mokytis pakviesti, nubaidyti įvairius gyvūnus. 

 

7. NDIVIDUALI VEIKLA : 



154 

 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE:  

 Lauke stebėti naminius gyvūnus( katiną, vištas, šunį). 

 Judrus žaidimas,, Bite, bite, duok medaus“, ,,Kas greitesnis“, ,, Kas aš?“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas rytas“; 

 Mankšta,,Visi sportuoja“; 

 Dainelė ,,Turim mes kačiuką“; 

 Ratelis,,Žvėrelių šokis“; 

 Naminių gyvūnų balsų klausymas, pamėgdžiojimas; 

 Inscenizacija,,Viščiukų auklė“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Pagal  signalą  kaitalioti  ėjimą  su  bėgimu. 

 Imituoti  gyvūnų  judesius. 

 Lipti  gimnastikos  sienele  pristatomu  ir  pakaitiniu  žingsniais. 

 Judrus  žaidimas „Avelės  į  namus“. 

 Judrus  žaidimas „Arkliukai“. 
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4.4.2. ŽIEMA (4-5 METAI) 

 

1.1.SAVAITĖS TEMA: NORIU BŪTI GERAS 

DRAUGAS. 

 
1.1. TIKSLAS: Gerumo, švelnumo, draugiškumo, 

užuojautos ugdymas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Siekti, kad vaikai būtų pakantūs vieni kitiems; 

2. Mokytis tinkamo elgesio prie stalo: 

3. Bandyti save išreikšti gerais darbais; 

4. Pastebėti kitų vaikų nuotaikas, pomėgius; 

5. Stengtis būti gerais draugais Advento laikotarpiu. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Mokosi mintinai eilėraščius; 

2. Kopijuoja savo ir bando kopijuoti draugo vardą; 

3. Kerpa nesudėtingas formas ir jas klijuoja; 

4. Kuria dainų, ratelių personažams judesius; 

5. Dalyvauja grupiniuose žaidimuose, netrugdo kitiems; 

6. Dalijasi žaislais. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, antrinės žaliavos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Išsiaiškinti , koks laikotarpis yra Adventas, kiek jis tęsiasi, kaip reikia elgtis jo metu; 

 Susitarti , nusiteikti gerų, švelnių jausmų, gerų darbų metui; 

 Prisiminti gero elgesio taisykles, gražius ,,stebuklingus“ žodžius, pagalbą, globą kitiems; 

 Aptarti paveikslėlius iš knygos ,,Gero elgesio abėcėlė“; 

 Klausytis skaitomų kūrinėlių,,Senelio davanos“, Čepienė,, Pasaka apie baltuosius 

senelius“,,Pasakojimas apie Kristaus gimimą“; 

 Grupėje paskelbti gerų darbų savaitę ir už atlikttus gerus darbus dovanoti raudoną širdutę; 

 Puošti gerų darbų eglutę žaisliukais; 

 Draugystės ratelis,, Aš ir tu“; 

 Skaityti kūrinėlius,,Draugai“ ir ,,Stebuklingas žodis“. 

  

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Daryti Advento vainiką , skaičiuoti žvakutes; 

 Iš antrinių žaliavų konstruoti angeliukus, pakabinamas konstrukcijas,, Nykštukus“; 

 Piešimas ,,Eglutės žaisliukai“; 

 Didaktinis žaidimas,,Eglutė ir žaisliukai“( suskaičiuoti skirtingų spalvų žaisliukus); 

 Spalvinti įvairius paveikslėlius, stengiantis neperžengti kontūrų, spalvinti viena kryptimi;  

 Žaidimas,, Jausmų ABC“; 
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 Aplikacija,,Angelas“. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti vėlyvo rudens požymius; 

 Judrus žaidimas,, Pas lokį miške“ 

 Ramus žaidimas,,Suskaičiuok žingsnius“ 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas...kaip tu gyveni?“; 

 Mankšta,,Sportuoti- smagu“; 

 Dainelė ,,Jau žiemužė atkeliavo“; 

 Žaidimai,,Tykiai, ramiai“, ,,Kiškelis nabagėlis“; 

 Klausyti  advento dainų ,,Ir atvažiuoja šv.Kalėda“; 

 Groti ritminiais instrumentais, pritariant mokytojos grojamam kūriniui. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  ir  bėgti  dviese , po  vieną , po  signalo  atlikti  nurodytą  veiksmą. 

 Pusiausvyros  pratimai  ant  gimnastikos  suolelio. 

 Mėtyti  kamuoliuką  viena  ranka  aukštyn , į  grindis , pagauti  abiem  rankomis. 

 Judrus  žaidimas „Broleli  vaduok“. 

 Ramus  žaidimas „Sveikinam  saulytę“. 
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4.4.2. ŽIEMA (4-5 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: EGLUTĖ ŽALIASKARĖ 

ATĖJO Į SVEČIUS. 

 
1.1..TIKSLAS:Šventinės nuotaikos išgyvenimas, staigmenų ir 

netikėtumų laukimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Ruoštis šventei, nusiteikti būti drąsiems, pasitikintiems savimi ir draugais; 

2. Linksmintis kartu su draugais, išradingai elgtis susitikime su Kalėdų seneliu; 

3. Susipažinti su Kalėdų tradicijomis. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

7.  Mokosi mintinai eilėraščius; 

8. Kerpa nesudėtingas formas ir jas klijuoja; 

9. Kuria dainų, ratelių personažams judesius; 

10. Kuria šventinę nuotaiką sau, draugams, tėvams; 

11. Žaidžia, vaidina, deklamuoja. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, apranga Kalėdiiam vakarui, CD įrašai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Pokalbis ,, Kai mes ruošiamės Kalėdoms?“; 

 Pastebėti ir papaskoti kaip šventei pasipuošė miestas, kaip joms ruošiasi tėveliai ir 

vaikai; 

 Papasakoti vaikams apie Kalėdų tradicijas; 

 Klausytis įrašo ,,Pasaka apie dievo vaikelį“; 

 Pokalbio metu išsiaiškinti kur gyvena ir ką veikia Kalėdų senelis, ,,rašyti“ jam laiškus; 

 Pasikartoti šventinius eilėraščius, daineles, šokius; 

 Aptarti vaikų elgesį šventės metu; 

 Didaktinis žaidimas,,Aš tau dovanoju...“; 

 Po šventės papasakoti apie Kalėdines dovanas; 

 Mįslės: Balta drobulė visą pasaulį užgulė(sniegas), Be rankų, be kojų į medį 

įsikorė(snaigė). 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Aplikacija ,, Eglutė“; 

 Užduotys rankos smulkiajai motorikai lavinti; 

 Susitvarkyti grupės žaislus, surandant jiems tinkamą vietą; 

 ,,Žvėrelių Kalėdos“- paskirstyti paveikslėlius su įvairiais produktais.(zuikiui- morką, stirnai- 

šieno ir t.t.). 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 
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8. VEIKLA LAUKE: 

 Lauke stebėti ledu apsitraukusias balas, išbandyti jo tvirtumą; 

 Prisiminti saugaus elgesio kieme taisykles; 

 J . ž. pagal vaikų pasirinkimą. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas rytas“; 

 Mankšta,,Sveikuoliai“; 

 Dainelė ,,Kiškučio skundas“, ,,Eglutė“; 

 Ratelis,,Pasakyk, seneli“, ,,Nykštukai“; 

 Klausyti instrumentinio kūrinio,,Pirmosios snaigės“; 

 Groti akmenėliais, pritariant dainelei,, Grojame kartu“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Einant  ir  bėgant  ridenti  kamuolį  tiesia  kryptimi  . 

 Šuoliukai  abiem  kojomis  judant  į  priekį . 

 Judrus  žaidimas „Sniego  mūšis“. 

 Linksmoji  estafetė : apibėgti kliūtis , pereiti  gimnastikos  suoleliu , nunešti  ir  parnešti  

kamuoliuką. 
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4.4.2. ŽIEMA (4-5 METAI) 

 

 

1 SAVAITĖS TEMA: ŽAIDIMŲ DIENELES. 
1.1. TIKSLAS: Žaidimo įgūdžius tobulinimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Mokytis žaisti stalo, kūrybinius, judriuosius žaidimus; 

2. Saugoti ir tausoti didaktinius žaidimus ir žaislus, žinoti jų 

vietą; 

3. Susipažinti ir laikytis žaidimo taisyklių, netrukdyti kitiems; 

4. Dalintis grupėje esančiais ir pačių atsineštais žaislais, žaidimais. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Dalyvauja grupiniuose žaidimuose; 

2. Pasidalija žaislais su bendraamžiais; 

3. Netrukdo žaisti kitiems; 

4. Žaidžia su 2-3 vaikais bendrą žaidimą. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, žaidybinė veikla, aiškinimas, demonstravimas.  

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, priemoės vaikų meninei veiklai, knygos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Apžiūrėti Kalėdų Senelio padovanotus žaislus ir žaidimus grupės vaikams; 

 Susipažinti su naujų žaidimų taisyklėmis, parinkti ir žinoti jų vietą grupėje; 

 Pasižadėti saugoti , tausoti žaislus; 

 Mokytis skaičiuotę: Zuiki puiki, bėk iš dvaro/ Jei  nebėgsi- būsi mano!; 

 Klausytis B.Lenktytės,, Pelytės Kalėdos“; 

 Vartyti knygėlę su judančiais paveikslėliais,,Naktis prieš Kalėdas“; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Kūrybinis- vaidmeninis žaidimas,, Parduotuvė“,vartojant prekybininko profesijai būdingus 

žodžius; 

 Spalvinti paveikslėlius,, Drakonas“; 

 Susipažinti su stalo žaidimų taisyklėmis ir mokytis žaisti grupelėmis, išlaukiant savo eilės; 

 Piešimas ir spalvinimas pagal vaikų norą. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti gamtos pokyčius; 

 Judrus žaidimas,,Katė ir pelė“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Pakilo saulelė“; 

 Muzikinė mankšta, pirštukiniai žaidimai; 

 Mėgstamiausios dainelės rateliai, muzikinės mįslės; 

 Improvizacija su spalvotomis skarelėmis, kaspinai. 
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10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Judriųjų  žaidimų  ir  linksmųjų  estafečių  dienelės. 
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4.4.2. ŽIEMA (4-5 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: AŠ IR MANO ARTIMIEJI. 
 

1.1. TIKSLAS: Dalintis turima patirtimi apie šeimą. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Suprasti, kad šeimoje yra saugus ir mylimas, juo 

rūpinasi,jis gerbiamas; 

2. Pratintis teisingai įvardinti šeimos narus; 

3. Aiškintis giminstės ryšius; 

4. Pratintis rūpintis šeimos nariais, reikšti jausmus 

5. Prisiimti atsakomybę apie pavestus darbus. 

  

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Pasakodamas naudoja nesudėtingus sakinius; 

2. Geba pasakoti apie tai ką mato paveikslėliuse, iš patirties; 

3. Piešia save ir savo šeimą; 

4. Geba žaisti su draugais bendrą žaidimą; 

5. Geba kurti ratelių personažų judesius. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, knygos, plakatai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 ,,Minčių lietus“- diskutuoti, svarstyti kas yra šeima, kodėl šeimoje gera; 

 Išsiaiškinti kiek narių yra šeimoje, kokie vardai, giminystės ryšiai; 

 Žaidimas,,Graži mūsų šeimynėlė“; 

 Pokalbis apie šeimos narius, kiek narių yra šeimoje, kiek suaugusių ir kiek vaikų; 

 Prisiminti savo giminaičius, kur jie gyvena , ką veikia; 

 Žaidimas,, Aš esu“; 

 Sugalvoti gražių vardų, mažybinių formų savo šeimos nariams pavadinti; 

 Supažindinti su skirtingo dydžio daiktų apibūdinimu( didelis, mažesnis, mažiausias); 

 Klausytis skaitomų kūrinėlių: V.Gricienė,,Būsiu mamai padėjėja“, Peliukas Lukas neklauso 

mamos“, ,,Trys lokiai“, ,,Raudonkepuraitė“, A. Matučio eil.,,Ta mamytė, ta mama“; 

 Supažindinti su raidėmis:T ir M; 

 Atkreipti dėmesį kiek ir kokius darbus namuose dirba mama, tėtis, vaikai. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešimas ,,Mano šeima“, ,,Mano portretas“; 

 Kūrybiniai- vaidmeniniai žaidimai,, Šeima“;  

 Didaktinis žaidimas,,Surask šeimą“; 

 Užduotys smuliajai motorikai lavinti. 

 Žaisti kūrybinį- vaidmeninį žaidimą ,, Šeima“; 
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 Žiūrėti knugutėse spausdinamas šeimos nuotraukas, aptarti , įvardinti  jų narius, pasakoti ką 

jie veikia. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti praeivius; 

 Judrus žaidimas,, Paskui mane“, ,,Kas greičiau“; 

 Sustojus poromis po signalo šokinėti vietoje, į priekį; 

 Prisiminti saugaus elgesio taisykles žaidžiant lauke. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Pasisveikinkim kartu“; 

 Draugystės ratelis,,Aš ir tu“; 

 Dainelė ,,Aš- mažiukas“; 

 Ratelis,,Kviečiam mamą ir tėvelį“; 

 Klausyti vaikų ir suaugusių atliekamų dainų; 

 Kūrybinė užduotis,,Kas kaip šoka“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  , bėgti  peršokant  neaukštą  kliūtį. 

 Lipti  gimnastikos  sienele  aukštyn , žemyn  pakaitiniu  žingsniu. 

 Mėtyti  kamuolį  vienas  kitam  iš  įvairaus  atstumo. 

 Judrus  žaidimas „ Ledo  ritulys“. 

 Judrus  žaidimas „ Mes  kartu“. 
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4.4.2. ŽIEMA (4-5 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: ČIRŠKIA ŽVIRBLIS IR 

ZYLUTĖ. 

 
1.1. TIKSLAS: Plėsti turimas žinias apie paukščius. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Prisiminti žiemojančių paukščių pavadinimus; 

2. Žinoti kokie paukščiai žiemoja pas mus, kaip jie prisitaikę prie šalto klimato; 

3. Išsiaiškinti kuo minta, kaip vaikai gali jiems padėti išgyventi žiemos sunkumus. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba parinkti duotiems žodžiams antonimus; 

2. Suskaičiuoja 10 ribose, paima nurodytą daiktų skaičių iki 5; 

3. Žino paukščių pavadinimus; 

4. Geba meninėmis priemonėmis išreikšti save; 

5. Mokosi pasirūpinti ne tik savimi, bet ir kitais; 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, antrinės žaliavos meninei veiklai, plakatai, knygos, enciklopedijos, nuotraukos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie žiemojančius paukščius, prisimenant jų vardus, išvaizdą, išsiaiškinti kodėl 

neišskrido į šiltus kraštus, kaip jie apsisaugo nuo šalčio, bado, priešų; 

 Aptarti kaip vaikai gali padėti peržiemoti paukščiams; 

 Pamėgdžioti paukščių balsus: žvirblio, varnos, zylės; 

 Vartyti knygas, enciklopedijas, žiūrėti nuotraukas, stengiantis atpažinti paukščius; 

 Pasaka be galo,,Žvirblis ant krantelio“; 

 Klausytis kūrinių: pasaka ,,Varna ir sūris“, P.Mašioto,,Paukštelių laiškas“, 

M.Vainilaičio,,Žvirblių džiaugsmas“; 

 Didaktinis žaidimas,, Paukštelis turi...“; 

 Išmokti skaičiuotę: Prie klojimo ant tvoros/ Tupi zylė be skaros/Kas tą zylę pabaidys/Mūsų 

tas nebematys/Tu!; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Aplikacija,,Paukštis“ pripiešiant smulkias detales; 

 Lipdyti iš plastilino paukštį; 

 Aplikacija,,Paukštis“; 

 Užduotys skaičiavimo, rankos ir akies koordinacijai lavinti; 

 Panaudojant smulkią statybinę  medžiagą konstruoti lesyklėlę; 

 Skaičiuoti, atrinkti nurodytą daiktų( paukštelių pav.) kiekį; 

 Žiūrėti paveikslėlius, knygutes su paukščių paveikslėliais, juos aptarti. 
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7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti į lesyklą atskrendančius  paukščius, jų pėdsakus ant sniego; 

 Į lesyklą paberti lesalo, zylėms pakabinti lašinukų; 

 Judrus žaidimas,,Paukštelis be namelių“; 

 Važinėtis rogutėmis, žaisti su sniegu. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas rytas“; 

 Mankšta,,Pasisveikinkim kartu“; 

 Dainelė ,,Žvirblis ir zylutė“; 

 Ratelis,,Skrido žvirblis per ulyčią“; 

 Muzikos klausymas,,Paukščių balsai“; 

 Did.ž.,,Į namus“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti  vingiais  apibėgant  kliūtis. 

 Šuolis  iš  vietos  į  tolį. 

 Imituoti  paukščių  judesius. 

 Judrus  žaidimas „Paukšteliai  į  lizdelius“. 
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4.4.2. ŽIEMA (4-5 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: KAS PRAĖJO MIŠKE  PER 

SNIEGĄ? 

 
1.1. TIKSLAS: Supažindinimas su laukinių gyvūnų 

gyvenimu žiemą. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Atpažinti  žvėris ir nusakyti išorinę kūno sandarą; 

2. Sužinoti kaip jie prisitaiko prie žiemos sąlygų, kuo minta, kaip apsisaugo nuo priešų; 

3. Išsiaiškinti kokią pagalbą gali suteikti žmogus miško žvėrims; 

4. Iš pėdsakų bandyti atspėti žvėris. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Mokosi mintinai skaičiuotę; 

2. Žino keleto miško gyventojų pavadinimus; 

3. Mėgdžioja žinomus žvėris balsu, judesiu; 

4. Geba išklausyti kūrinėlių ir papasakoti savo įspūdžius; 

5. Yra smalsus daug klausinėja apie jį dominančius daiktus, reiškinius. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, paveikslėliai, enciklopedijos, knygos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Prisiminti ir aptarti viduržiemio požymius; 

 Pokalbis,,Kas miške gyvena?“; 

 Išsiaiškinti, kam reikia pagalbos žiemą ir kaip žmonės gali jiems padėti; 

 Pokalbis apie tai kaip žvėrys pasiruošė žiemai, kurie iš jų užmiega žiemos miegu; 

 Sužinoti kurie žvėrys yra žolėdžiai, plėšrūnai, kaip vadinasi jų jaunikliai; 

 Aptarti palyginimus: Alkanas kaip vilkas. Gudri kaip lapė. Bailus kaip kiškis. 

 Klausytis skaitomų kūrinėlių: P.Cvirkos,,Lapės gudrumėliai“, ,,Vilkas ir vilko kelionė“, 

,,Kaip lapė mokėsi skaityti“ , lietuvių l. pasakos,,Lapės rogutės“, A.Karosaitės eil.,,Pėdos 

sniege“; 

 Didaktiniai žaidimai,,Atspėk, koks žvėris“, ,,Pabaik žodį“; 

 Mokytis skaičiuotės: Eiki, eiki per miškus/ Kol atrasi du takus/ Vienu eisi- pagirys/ Kitu 

eisi- vilks prarys/ Bėk!; 

 Žvėrių pamėgdžiojimai; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Vartyti knygeles,,Kas čia praėjo?“, ,,Ar pažįsti gyvūnus?“, ,,Ką aš sutikau miške“, ,,Labas, 

aš esu tavo draugas iš miško“; 

 Piešimas,,Kiškutis“, ,,Ežiukas“; 

 Aplikacija,,Miško gyventojas“; 

 Lipdyba,, Miške“; 

 Lauke pastebėtus pėdsakus sniege  pabandyti nupiešti popieriuje.  
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7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti žiemos požymius; 

 Pasivažinėjimas rogutėmis; 

 Judrus žaidimas,,Kas greitesnis“ 

 Spausti batų anspaudus sniege, kurti ornamentus. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas balso ir judesio pratybos, imituojant žvėrelius; 

 Dainelė ,,Kiškučio laiškas“, lopšinė ežiukui; 

 Ratelis,,Čiužina lapė“; 

 Groti ,,Miško varpeliai“. 

 

10. EIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti  ratu , po  signalo  keisti  kryptį. 

 *  Imituoti   miško  žvėrelių  eiseną , veiksmus. 

 Judėti  į  priekį  peršokant  iš  lanko  į  lanką. 

 Pusiausvyros  pratimai  su  gimnastikos  lazda. 

 Judrus  žaidimas „Lapė  vištidėje“. 
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4.4.2. ŽIEMA (4-5 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: ŽIEMUŽĖ REIKALINGA, 

KAD DŽIAUGTŲSI VAIKAI. 

 
1.1. TIKSLAS: Žinių apie žiemą ir jos požymius plėtimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Nusiteikti bendravimui, džiugiems išgyvenimams, 

smagiems žaidimams, pramogoms; 

2. Kurti sniego ir ledo figūras; 

3. Tyrinėtų ledo ir sniego kitimą, jų savybes. 

4. Stebėti oro permainas, bandyti nusakyti žodžiais. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

12. Mokosi mintinai eilėraščius; 

13. Kopijuoja savo ir bando kopijuoti draugo vardą; 

14. Kerpa nesudėtingas formas ir jas klijuoja; 

15. Dalyvauja grupiniuose žaidimuose, netrukdo kitiems; 

16. Dalijasi žaislais. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai, eksperimentas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, plastilinas, paveikslėliai, knygos, plakatai.  

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Klausytis skaitomos B. Masiliauskienės pasakos ,,Į ką panašus sniegas“, sužinoti ir aptarti 

sniego ir ledo sąvybes, atsinešti juos į grupę; 

 Aptarti, kokius žaidimus galima žaisti žiemą lauke, kokius darbus žmonės dirba žiemą 

kieme; 

 Gėrėtis ir aptarti apšarmojusius medžius, užšalusių langų raštus; 

 Išsiaiškinti, kokių taisyklių vaikai turi laikytis žiemos metu; 

 Mokytis mintinai B.Masiliauskienės eil.,,Gerai, kai žiemą sninga“; 

 Klausytis M.Vainilaičio eil.,,Mes nulipdėm sniego senį“, A.Karosaitės eil,,Jei tavęs nebūtų“; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Vartyti knygeles,,Keliaukime metų laikai“, ,,Į ką panašus sniegas?“; 

 Užduotys rankos lavinimui: sukurk snaigę, suridenk sniego kamuolį; 

 Piešimas,,Spalvotos snaigės“; 

 Aplikacija,,Senis besmegenis“; 

 Lipdyba,, Mes nulipdėm sniego senį“. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

 

8. VEIKLA LAUKE: 
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 Pasivaikščiojimo metu stebėti žiemos požymius, klausytis, kaip girgžda po kojomis sniegas; 

 Spaudžiant pėdas sniege, lyginti auklėtojos ir savo pėdas, aptarti jų raštus;  

 Ramus žaidimas,,Suskaičiuok žingsnius“ 

 Važinėtis rogutėmis. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas balso ir judesio pratybos( vėjo, pūgos ir kt. gamtos garsai); 

 Mankšta ,,Vaikų mankšta“; 

 Dainelė ,,Balta žiema“; 

 Žaidimas ,,Su rogutėm“; 

 Muzikos klausymas,,Čiuožykloje“, ,,Senio besmegenio susimąstymas“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti  dviese , trise  išlaikant  atstumą (vorele , ratu). 

 Ropoti, šlaužti  ant  pilvo  gimnastikos  suoleliu. 

 Mesti  viena  ranka  iš  už  galvos  kamuoliuką. 

 Judrus  žaidimas „Tvarkom kiemą“. 

 Ramus  žaidimas su  skarelėmis. 
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4.4.2. ŽIEMA (4-5 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: MANO ŠALELĖ- 

LIETUVA. 

 
1.1. TIKSLAS: Žinių apie Lietuvos valstybę, tradicijas, 

papročius plėtimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Kurti šventinę nuotaiką, dalintis mintimis apie 

Lietuvą,; 

2. Stengtis daugiau sužinoti apie Lietuvą, jos tradicijas, papročius; 

3. Susipažinti su šalies vėliavą, himnu, herbu, tautiniais rūbais, padavimais, legendomis, 

pasakomis, dainomis, šokiais. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Žino savo miesto pavadinimą, bando įsiminti savo adresą; 

2. Mokosi orentuotis savo artimoje aplinkoje; 

3. Domisi valstybės simboliais: vėliava, himnu, herbu ir juos įsimina; 

4. Geba perimti tradicijas, papročius. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, plastilinas, paveikslėliai, knygos, plakatas su herbu, trispalvė, pasakų, dainų 

įrašai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie savo gimtą šalį-Lietuvą; 

 Supažindinti su pagrindiniais simboliais: vėliavą, herbu, himnu; 

 Apžiūrėti nuotraukas kur žmonės apsirengę tautiniais drabužiais; 

 Kalbant apie miestus, prisiminti kokiuose miestuose esame buvę, gyvena giminės; 

 Žinoti apie savo gimtąjį miestą, mokytis pasakyti savo namų adresą; 

 Apžiūrint Šiaulių miesto nuotraukas atpažinti pažįstamas vietas; 

 Mokytis mintinai A.Puišytės,,Lietuva“, Just.Marcinkevičiaus,,Tai gražiai mane augino“, 

J.Nekrošiaus,, Keturi žodžiai“; 

 Foto albumo,, Neregėta Lietuva“ žiūrėjimas ir aptarimas; 

 Klausytis lietuvių l. dainų, pasakų įrašų.  

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešimas,,Trispalvė“; 

 Lipdyba,, Mūsų pilis“( kolektyvinis darbas); 

 Štampavimas ,, Tautinė juosta“; 

 Apžiūrint knygas su Lietuvos vaizdais pasakoti naudojant būdvardžius, prielinksnius: ant, 

po, už, prie, šalia; 

 Išvardinti spalvas, kurios vyrauja lietuvių l. juostų raštuose. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 
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planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti žiemos požymius; 

 Žaidimai su sniegu: senio besmegenio, tvirtovių lipdymas; 

 Ramus žaidimas,,Suskaičiuok žingsnius“; 

 Judrus žaidimas,,Pataikyk į taikinį“; 

 Važinėtis rogutėmis. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Teka saulelė“; 

 Mankštelė ,,Labas rytas, tau...“; 

 Dainelė ,,Mano namelis“, ,,Tėviškėlė 

 Ratelis,,Pučia vėjas“, ,,Barė Jonas“; 

 Muzikos klausymas,,Namai namučiai“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  ir  bėgti  atliekant  įvairius  judesius rankomis. 

 Mesti  smėlio  maišelį  į horizontalų  taikinį . 

 Šliaužti pilvu  gimnastikos  suoleliu suspaudus  tarp  kojų  smėlio  maišelį. 

 Judrus  žaidimas „Surask  sau  porą“. 

 Judrus  žaidimas „Išsaugok  vėliavą“. 
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4.4.2. ŽIEMA (4-5 METAI) 

 

 
1. SAVAITĖS TEMA: ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ 

KIEMO. 

 
1.1. TIKSLAS:Žinių apie Užgavėnių papročius ir tradicijas 

plėtimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Nusiteikti šurmuliui, pokštavimams, žaidimams; 

2. Pasitikti Užgavėnių šventę ir joje aktyviai dalyvauti; 

3. Išsiaiškinti šventės papročius ir tradicijas; 

4. Pasimokyti šokių, dainų, žaidimų, kaukių gaminimo, blynų kaulijimo eilėraščių. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba prisitaikyti prie bendos šventės šurmulio: šokti, dainuoti; 

2. Patys pasiruošia šventės atributiką; 

3. Mokosi tradicinių dainų, šokių, pajuokavimų;  

4. Ieško artėjančio pavasario požymių. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, plastilinas, paveikslėliai, knygos, plakatai, atributika reikalinga persirengimui. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Apžiūrėti Užgavėnių kaukes, nuotraukas iš praeitų švenčių; 

 Išsiaiškinti, kad tai žiemos pasitraukimo ir pavasario žadinimo šventė; 

 Susipažinti su šventės personažais, įsiminti jų vardus, laikytis papročių ir tradicijų; 

 Mokytis blynų kaulijimo eilėraščių, minti mįsles, mokytis skaičiuočių; 

 Ruošti šventinį stalą, išsiaiškinant, kokie yra Užgavėnių valgiai, kiek kartų reikia valgyti, 

kokie bus Gavėnios valgiai; 

 Klausyti skaitomų kūrinėlių,,Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, ,,Pasipūtėlis varvelkis“. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Vartyti paveikslėlius, nuotraukas su Užgavėnių personažais ir apie juos pasakoti naudojant 

būdvardžius; 

 Piešimas,,Užgavėnių personažai“; 

 Daryti Užgavėnių kaukes(laikraščiai, kartonas, guašas,siūlai ir kt.).  

  

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti žiemos požymius; 

 Dalyvauti Užgavėnių šventėje ir pasidžiaugti žiemos malonumais; 

 Važinėtis rogutėmis. 
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9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas rytas, suraitytas“; 

 Mankšta ,,Ožiukas“; 

 Dainelė ,,Turėjo bobutė“, blynų prašymo dainos; 

 Ratelis,,Ėjo žydas“, ,,Striuks buks“; 

 Grojimas ,,Maršas“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti  vorele , po  signalo  išsisklaidyti  . 

 Einant  ir  bėgant  ridenti  kamuolį  tiesia  kryptimi  ir  vingiais  tarp  daiktų. 

 Šuoliukas  iš  vietos  į  tolį  peršokant  neaukštą  kliūtį. 

 Judrus  žaidimas „ Sniego  mūšis“. 

 Linksmoji  estafetė „ Per pusnis“. 
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4.4.2. ŽIEMA (4-5 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: SKAIČIUKŲ ŠALYJE. 

 
1.1. TIKSLAS: Skaičiuoti daiktus ir pažinti skaitmenis 5 

ribose. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Žasti su daiktais ir juos skaičiuojant, grupuojant, 

lyginant; 

2. Mokytis sieti daiktų skaičių su skaitmeniu; 

3. Sužinoti, kad yra kairė ir dešinė pusės. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Skaičiuoja 10  ribose; 

2. Geba sieti daiktų skaičiu su skaitmeniu; 

3. Mokosi paimti nurodytą daiktų skaičių; 

4. Kasdieninėje veikloje naudoja skaičiavimo elementus;  

5. Skiria dešinę ir kairę puses. 

   

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, plastilinas, paveikslėliai, daiktai skaičiavimui, skaitmenys. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Tyrinėdami grupės erdvę, skaičiuoti daiktus aplinkoje ir stengtis juos susieti su 

skaitmeniu; 

 Klausytis K.Kubilinsko,, Mano skaičiai“, A.Navicko ,,Skaičiuotė“; 

 Supažindinti su kaire ir dešine puse; 

 Žaidimas,, Jei smagu vaikų būrely“, ,,Rask savo namučius“( skaičius ir skaitmuo); 

 Prisiminti piršukinius žaidimus,,Nykštukas miegalius“; 

 Sužinoti apie Kaziuko mugę ir šventėje atstovauti puodžius. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Vartyti knygelę,, Pabiručių skaičiai, ,,Skaičuoju kaime“; 

 Didaktiniai žaidimai: ,,Skaičiukų ratukas“, ,,Skaičių traukinys“, ,,Avilys ir bitės“; 

 Atpažinti  ir įvardinti skaitmenis paveikslėliuose; 

 Piešimas,,Puodynė“; 

 Lipdyba,,Riestainis“(plastilinas); 

 Lipdyba iš molio,,Puodas“. 

  

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE: 

 Lauke stebėti sniegą, pagalvoti kodėl nuo stogų laša vanduo; 
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 Judrūs žaidimai ,,Kas greitesnis?‘, ,,Brolelį, vaduok“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Viens, du, trys“; 

 Dainelė ,,Man nereikia keturių“; 

 Ratelis,,Varlytės ir pelytės“; 

 Muzikos klausymas,,Išvyka rogėmis“; 

 Did.ž.,,Laikrodis ir varpas“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti  vorele , ratu , po  garsinio  ir  regimojo  signalo atlikti  nurodytą  veiksmų  

skaičių. 

 Šuolis  vietoje  į  viršų  siekiant  pakabinto  daikto. 

 Varyti  kamuolį  dešine  ranka  vietoje. 

 Individualūs  žaidimai  su  kamuoliais. 

 Judrus  žaidimas „Viens  , du , trys“. 
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 4.4.3. PAVASARIS (4-5 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: AŠ SAUGUS KAI ŽINAU.  

 
1.1 .TIKSLAS:Žinių apie saugų elgesį suteikimas, galimus  pavojus ir jų išvengimo būdus . 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Gebėti saugiai elgtis namie, gatvėje, grupėje, kieme; 

2. Žinoti saugaus elgesio taisykes gatvėje, gebėti paprašyti pagalbos suaugusių; 

3. Žinoti kaip reikia elgtis atsitikus nelaimei. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba saugoti save ir šalia esantį draugą; 

2. Žino kas naudingair kas kenksminga sveikatai; 

3. Geba įsiminti pagrindines saugaus elgesio taisykles; 

4. Geba paprašyti pagalbos suaugusių ir vaikų. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, plastilinas, paveikslėliai, kompaktiniai diskai, plakatai, enciklopedijos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie elgesį namie, mieste, gatvėje, grupėje, kieme; 

 Aptarti kur vaikai gali susižeisti, imdami, žaisdami su tam neskirtais daiktais; 

 Pavojai, kuriuos kelia: elektros prietaisai, aštrūs, sunkūs daiktai,gyvūnai, ledas, sniegas, 

varvekliai, nepažįstami žmonės; 

 Išsiaiškinti kur reikia kreiptis ištikus nelaimei, pasiklydus; 

 Prevencinė programa ,,Kaip nepakenkti sau“(vaistai), aptarti žalą ir pasekmes; 

 Klausyti M.Vainilaičio,, Ežio namas“ įrašo ir  aptarti; 

 Išmokti skaičiuotę: Virė zuikis kopūstus/ Neįdėjo druskos/Bėgo vyrai paragauti/Ir nupliko 

ūsus. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Vartyti knygeles L.Radzijevskaja,,Kaip dera elgtis su ugnimi“, ,,Kaip dera elgtis mieste“ , 

,,Kaip dera elgtis namie“; 

 Užduotys rankos lavinimui: ,,Karšta- šalta“, ,,Kirpimas-klijavimas“,; 

 Aplikacija,, Telefonas“; 

 Stalo žaidimas,,Pavojingi daiktai“. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 
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 Pasivaikščiojimo metu apžiūrėti ir įvertinti aikštelę, saugotis ir saugoti draugą; 

 Judrūs žaidimai pagal vaikų sumanymą  

 Važinėtis rogutėmis. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Per kalnelį“; 

 Mankšta,,Sportas-jėga“; 

 Dainelė ,,Vitaminai“; 

 Rateliai-žaidimai,,Ratelyje smagu“, ,,Stok ir vaikščiok“; 

 Klausyti  gamtos garsų, įspėjančių apie pavojų; 

 Groti ritminiais instrumentais, pritariant mokytojos grojamam kūriniui. 

 

10.VEIKLA SPORTO SALĖJE: 

 Eiti  ir  bėgti  peršokant  iš  lanko  į  lanką; 

 Varyti  kamuolį  judant  į  priekį  dešine  ir  kaire  rankomis; 

 Ropoti  gimnastikos suoleliu , nušokti  į  nurodytą  vietą; 

 Judrus  žaidimas  „Šviesoforas  akį  merkia“; 

 Judrus  žaidimas „Broleli  vaduok“. 
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4.4.3. PAVASARIS (4-5 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: AŠ SAUGUS KAI ŽINAU.  

 
1.1 .TIKSLAS:Žinių apie saugų elgesį suteikimas, galimus  pavojus ir jų 

išvengimo būdus . 

1.2. UŽDAVINIAI: 

4. Gebėti saugiai elgtis namie, gatvėje, grupėje, kieme; 

5. Žinoti saugaus elgesio taisykes gatvėje, gebėti paprašyti pagalbos suaugusių; 

6. Žinoti kaip reikia elgtis atsitikus nelaimei. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

5. Geba saugoti save ir šalia esantį draugą; 

6. Žino kas naudingair kas kenksminga sveikatai; 

7. Geba įsiminti pagrindines saugaus elgesio taisykles; 

8. Geba paprašyti pagalbos suaugusių ir vaikų. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, plastilinas, paveikslėliai, kompaktiniai diskai, plakatai, enciklopedijos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie elgesį namie, mieste, gatvėje, grupėje, kieme; 

 Aptarti kur vaikai gali susižeisti, imdami, žaisdami su tam neskirtais daiktais; 

 Pavojai, kuriuos kelia: elektros prietaisai, aštrūs, sunkūs daiktai,gyvūnai, ledas, sniegas, 

varvekliai, nepažįstami žmonės; 

 Išsiaiškinti kur reikia kreiptis ištikus nelaimei, pasiklydus; 

 Prevencinė programa ,,Kaip nepakenkti sau“(vaistai), aptarti žalą ir pasekmes; 

 Klausyti M.Vainilaičio,, Ežio namas“ įrašo ir  aptarti; 

 Išmokti skaičiuotę: Virė zuikis kopūstus/ Neįdėjo druskos/Bėgo vyrai paragauti/Ir nupliko 

ūsus. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Vartyti knygeles L.Radzijevskaja,,Kaip dera elgtis su ugnimi“, ,,Kaip dera elgtis mieste“ , 

,,Kaip dera elgtis namie“; 

 Užduotys rankos lavinimui: ,,Karšta- šalta“, ,,Kirpimas-klijavimas“,; 

 Aplikacija,, Telefonas“; 

 Stalo žaidimas,,Pavojingi daiktai“. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu apžiūrėti ir įvertinti aikštelę, saugotis ir saugoti draugą; 

 Judrūs žaidimai pagal vaikų sumanymą  
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 Važinėtis rogutėmis. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Per kalnelį“; 

 Mankšta,,Sportas-jėga“; 

 Dainelė ,,Vitaminai“; 

 Rateliai-žaidimai,,Ratelyje smagu“, ,,Stok ir vaikščiok“; 

 Klausyti  gamtos garsų, įspėjančių apie pavojų; 

 Groti ritminiais instrumentais, pritariant mokytojos grojamam kūriniui. 

 

10.VEIKLA SPORTO SALĖJE: 

 Eiti  ir  bėgti  peršokant  iš  lanko  į  lanką; 

 Varyti  kamuolį  judant  į  priekį  dešine  ir  kaire  rankomis; 

 Ropoti  gimnastikos suoleliu , nušokti  į  nurodytą  vietą; 

 Judrus  žaidimas  „Šviesoforas  akį  merkia“; 

 Judrus  žaidimas „Broleli  vaduok“. 
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4.4.3. PAVASARIS (4-5 METAI) 

 

 

1 SAVAITĖS TEMA: AŠ AUGINU. 

 
1.1. TIKSLAS: Supažindinimas su augalų pasauliu. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Nusiteikti prižiūrėti, globoti, auginti augalus, domėtis jais; 

2. Stebėti dygstančias sėklas, sprogstančius medžių pumpurus; 

3. Įsitikinti, kad pumpure, sėkloje, svogūne slypi gyvybė; 

4. Klausytis pasakojimų, eilių, pasakų apie augalus.  

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Pastebi gamtos pokyčius lauke ir grupėje; 

2. Mokosi sodinti ir prižiūrėti augalus; 

3. Išsiaiškina augalų poreikius, augimo sąlygas. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, plastilinas, paveikslėliai, sėklos, svogūnai, vazonai, žemė augalų sodinimui, 

kortelės augalų pavadinimams užrašyti, medžio šakos, padidinamasis stiklas. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie ankstyvo pavasario požymius; 

 ,,Kaip priartinti pavasarį?“- jo kūrimas ant grupės palangės; 

 Išsiaškinti augalo gyvenimo ratą( sėkla, daigas, lapija, žiedas ir t.t); 

 Sėti įvairių augalų sėklas, įšsiaiškinant, ko reikia, kad augalas augtų( žemės, šilumos, 

vandens ir t.t.); 

 Merkti medžių šakas ir stebėti, kaip brinksta, sprogsta pumpurai; 

 Klausytis skaitomų kūrinėlių ,,Kodėl žibutės žydi pavasarį?“, ,,Pumpurėliai“, 

B.Masiliauskienės,,Kaip sprogsta pumpurai?“; 

 Mokytis mintinai ,,Pavasaris“, skaičiuotę ,,Guli žirnis ant lėkštės...“ 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Vartyti knygeles, žiūrint paveikslėlius, ieškant pavasario vaizdų; 

 Merkti svogūnus, juos puošti plastilinu, stebėti kaip leidžia šaknis, augina laiškus; 

 Sudėti aguonos augimo ratą; 

 Piešimas,,Svogūnas“; 

 Aplikacija,,Tulpės“. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti pražydusias snieguoles, apžiūrėti medžių ir krūmų pumpurus; 

 Judrūs žaidimai pagal vaikų sumanymus. 
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9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas... kaip tu gyveni?“; 

 Mankšta,,Kojytės greituolytės“; 

 Dainelė ,,Žirniukai“; 

 Ratelis,,Po mūsų kojelėm“; 

 Klausyti dainelės,,Gėlytės gimtadienis“; 

 Improvizacinis šokis su spalvotomis skraistėmis. 
 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE: 

 Eiti  , bėgti  gimnastikos  suoleliu; 

 Pusiausvyros  pratimai  ant  gimnastikos  suolelio  su  lazda; 

 Mesti kamuolį  abiem  rankomis  nuo  krūtinės  į  krepšį; 

 Judrus  žaidimas „Didysis  ir  mažasis  ratas“; 

 Judrus  žaidimas  „Pagauk  uodegą“. 
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4.4.3. PAVASARIS (4-5 METAI) 

 

 

1 SAVAITĖS TEMA:MANO KNYGELĖS 

 
 1.1.TIKSLAS:Supažindinimas su knygų įvairove. 
1.2.UŽDAVINIAI: 

1. Nusiteikti džiaugsmingam susitikimui su knyga, jos veikėjais; 

2. Susipažinti su knygų įvairove( dydžiu, forma); 

3. Aptarti kaip gerbti ir saugoti knygas; 

4. Susipažinti su sąvokomis: viršelis, lapai, autorius, pradžia, pabaiga, knygos skirtukas ir 

kt. 

 

2.UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

6. Geba pasirinkti mėgstamą knygą,  pasako apie ką rašoma knygoje; 

7. Mokosi tausoti, dalintis knygomis 

8. Pats bando ,,skaityti“ knygas draugams, žaislams; 

9. Bando pats kurti knygas. 

 

3.METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4.PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, plastilinas, paveikslėliai, įvairų dydžių, formų, turinio knygos. 

 

5.GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbio metu parodyti vaikams įvairių knygų. Pavarčius, atkreipti dėmesį į formą, spalvą, 

stotį, dydį, išskirtinumą; 

 Turtinti žodyną naujais žodžiais: viršelis, lapai, autorius, pradžia, pabaiga, knygos skirtukas 

ir kt.; 

 Žiūrint iliustracijas atspėti apie ką rašome knygoje; 

 Bandyti patiems ,, skaityti“ knygas draugams, žaislams; 

 Pristatyti savo mėgstamą, atsineštą iš namų knygą; 

 Ruoštis lietuvių pasakos ,,Pelės ir katinas“ pristatymui knygos šventėje; 

 Mįslės, patarlės apie knygas; 

 Sužinoti kur galima įsigyti ar pasiskolinti knygų (knygynas, biblioteka), turtinti žodyną šiais 

žodžiais. 

 

6.VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Spalvinti pasakų iliustracijas; 

 Prielinksnių ant, po, už, prie, šalia vartojimas pasakojant apie knygos veikėjus; 

 Aplikacija,,Knygos skirtukas“; 

 Gaminti įvairaus turinio, formos knygeles; 

 Kolektyvinis darbas,,Pelės ir katinas“ pasakos iliustracija. 

  

7.INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 
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8.VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu apžiūrėti ir įvertinti aikštelę, saugotis ir saugoti draugą; 

 Pastebėti oru permainas ir bandyti juos įvardinti; 

 Judrūs žaidimai pagal vaikų sumanymą  

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas rytas“; 

 Mankšta,,Viens, du, trys“; 

 Dainelė ,,Spalvota knygutė“; 

 Ratelis,,Penkios pelės“; 

 Žaidimas ,,Muzikuoti smagu“; 

 Klausyti dainelės,,Vilkas ir 7 ožiukai“; 

 

10.VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti  vorele , ratu , po signalo išsisklaidyti , keisti  judėjimo  kryptį. 

 Šuolis  į  aukštį  įsibėgėjus. 

 Mėtyti  sviedinį  į  viršų , į  žemę  ir  sugauti  keletą  kartų  iš  eilės. 

 Judrus  žaidimas „Žuvys  ir  tinklas“. 

 Judrus  Žaidimas „Pelėda“. 
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4.4.3. PAVASARIS (4-5 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA. VELYKOS ATĖJO. 

 
 1.1. TIKSLAS:Žinių plėtimas apie Velykų tradicijas, papročius. 
 

1.2.UŽDAVINIAI: 

1. Nusiteikti Velykų laukimui, ruoštis joms; 

2. Sužinoti apie tradicijas, papročius; 

3. Susipažinti su kiaušinių marginimo būdais, raštais, spalvomis; 

4. Aplinkoje ieškoti pavasario ženklų. 

 

2.UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

5. Žaidžia komandinius žaidimus; 

6. Skiria spalvas, randa jas aplinkoje, žino jų reikšmę, marginant kiaušinius; 

7. Įgyja žinių apie Velykų tradicijas ir papročius; 

8. Meninės raiškos priemonėmis reiškia savo įspūdžius.  

 

3.METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4.PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės kreidelės, plastilinas, paveikslėliai, spalvoti kiaušiniai. 

 

5.GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie Velykų šventimą. Pasakojimai iš patirties apie kiaušinių, jų dažymą, ridenimą; 

 Sužinoti kaip ir kokiais būdais, spalvomis ir raštais galima puošti margučius; 

 Sužinoti ką reiškia margučių spalvos; 

 Patarlės, priežodžiai, mįslės apie Velykas, kiaušinius ir kt.; 

 Klausyti S.Sasnaukaitės,,Margučių spalvos ir raštai“, pasakų,,Velykos“ ir ,,Velykų 

pyragas“; 

 Grupę puošti savo darbeliais, žalumynais; 

 Gėrėtis po Velykų švenčių atsineštais margučiais; 

 Didaktinis žaidimas,, Kur velykaitis?“; 

 Margučių ridenimo varžybos. 

 

6.VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Skaičiuoti margučius iki 10-ies; 

 Individualios užduotys rankos lavinimui,, Velykų rytas“; 

 Aptarti iliustracijas, Velykiniai atvirukai; 

 Karpinys,,Kiaušinis“; 

 Aplikacija ,,Velykinis atvirukas“, ,,Velykų zuikis“; 

 Darbeliai parodai darželyje,,Velykų belaukiant“; 

 Puošti velykinę žolytę savo darbeliais. 
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7.INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti gamtos pokyčius medžiuose, krūmuose, gėlyne; 

 Estafetė,,Būk greitesnis už Velykinį kiškutį“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Pasisveikinkim kartu“; 

 Mankšta,,Švatūs kiškučiai“; 

 Dainelė ,,Pūsk vėjeli“, ,,Margučiai“; 

 Ratelis,,Pupa“; 

 Klausyti supuoklinių dainų; 

 Žaidimas ,,Kuliniuka, kuliniuka“; 

 Groti ,,Linksmųjų nykštukų polka“. 

 

10.VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Judriųjų  žaidimų  ir  linksmųjų  estafečių  savaitė. 
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4.4.3. PAVASARIS (4-5 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA. SVEČIUOSE PASAKA. 

  
1.1.TIKSLAS:Supažindinimas su įvairių pasakų vaikėjais.  
 

1.2.UŽDAVINIAI: 

1. Vartyti atsineštas naujas pasakų knygas, komentuoti iliustracijas; 

2. Žiūrėti vaidinimus, klausytis skaitomų pasakų; 

3. Savitai pajusti girdėtų pasakų turinį, dalintis įspūdžiais. 

 

2.UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Pasakojant  vartoja nesudėtingus sudėtinius sakinius; 

2. Geba sekti nesudėtingas pasakas draugams, žaislams; 

3. Kalboje vartoja būdvardžius, priekinksnius; 

4. Žaidžia, vaidina trumpas improvizacijas. 

 

3.METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai. 

 

4.PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, plastilinas, paveikslėliai, lėlės- pasakų veikėjai. 

 

5.GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Apžiūrėti, patyrinėti auklėtojos atneštą slaptą laišką, kurį perskaičius, galima sužinoti kuo 

bus įdomi ši savaitė; 

 Išmokti linksmų pokštų, burtažodžių : pvz.Šakar makar, viens , du , trys- kas dabar 

pasidarys?; 

 Tapti kokiais nors pasakų veikėjais, daiktais, įsijausti į įsivaizduojamą būseną, nuotaiką; 

 Dalyvauti šventėje,, Augu su knyga“ ir pristatyti liet.l.pasaką,, Pelės ir katinas“. 

 

6.VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Atrasti ir pakomentuoti piešinėlyje pasislėpusus įvairius gyvūnus, daiktus, raides, skaičius; 

 Jungti taškus ir nuspalvinti išryškėjusius siluetus; 

 Piešti pasakos,, Katinėlis ir gaidelis“ veikėjus; 

 Lipdyba,,Pagrandukas“ 

 

7.INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti  žydinčius narcizus, tulpių daigelius, apžiūrėti krūmų 

pumpurus; 

 J.ž. su kamuoliais ir kitu sportiniu inventoriumi. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas rytas“; 

 Mankšta,,Sveikuoliai“; 
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 Dainelė ,,Kur kiškučių pasakėlė“; 

 Žaidimas,,Vilkas ir avelės“, ,,5 pelės“; 

 Klausyti dainelės,,Iš pasakų knygelės“; 

 Inscenizuoti dainelę,, Pelytės šoka“. 

 

10.VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  ir  bėgti  , išsisklaidyti , po signalo sustoti  nurodytu  rikiuotės  būdu. 

 Eiti  gimnastikos  suoleliu  tiesiai ir  šonu  pristatomu  žingsniu. 

 Eiti  gimnastikos  suoleliu  prasilenkiant  su  draugu. 

 Individualūs  žaidimai  su  kamuoliais. 

 Judrus  žaidimas „Spąstai“. 
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4.4.3. PAVASARIS (4-5 METAI) 

 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA:VANDENS LAŠELIO 

PASAKOJIMAS.  
 
1.1. TIKSLAS:Susipažindinimas su vandens savybėmis, jo paskirtimi . 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Sužinoti apie vandens naudą žmogui, gyvūnams, augalams; 

2. Išsiaiškinti vandens savybes; 

3. Suprasti, kad reikia taupyti vandenį, neteršti; 

4. Sužinoti saugaus elgesio prie vandens taisykles. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Savarankiškai laikosi asmens higienos; 

2. Geba žaisti laisvai pasitikint savimi; 

3. Plečia žodyną naujais žodžiais,apibūdinančiais vandenį , jo sąvybes; 

4. Žino saugaus elgesio prie vandens taisykles. 

 

3. ETODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4. RIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, plastilinas, paveikslėliai, įvairūs indai  vandeniui. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Mankšta pagal V.Palčinskaitės eil. ,,Lietučio pasaka“; 

 Pokalbis ,, Kam reikalingas vanduo? Kokia jo nauda?“; 

 Išsiaiškinti kokie gyvūnai gyvena vandenyje; 

 Klausytis R.Skučaitės ,,Lietutis“, A.E.Puišytės,,Lietus“; 

 Mįslės,,Kai mėlynas- juokiasi, kai pilkas – verkia( debesis); 

 Did. ž.,,Plaukia, skrenda, ropoja“; 

 Mokytis skaičiuotę: Ežere, ežere/Gaudžiau žuvį vakare/Neilgai žuvavau/Nemažai 

pagavau/Viens, du, trys.../Pats skaniausias ešerys.; 

 Skaitant K.Abariaus pasaką,, Lašiuko kelionė“ aptarti vandens ratą ir savybes; 

 Pasakojimas pagal plakatą,, Žmogaus poveikis vandens ratui“; 

 Išsiaiškinti, kodėl reikia taupyti vandenį, neteršti; 

 Sužinoti ir išsiaiškinti saugaus elgesio prie vandens taisykles. 

  

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Did. ž.,, Suskaičiuok lašelius“, ,,Skęsta- plaukia“; 

 Vartyti knygeles:,, Mokausi su Živile“, ,,Vandens lašelio  nuotykiai“, ,,Sykiu su upeliu“; 

 Aplikacija ,,Laivelis“, ,,Vandens lašelis“( pripiešiant smulkias detales); 

 Piešimas ,,Žuvytės“; 

 Stebėti ant palangės pamerktus augalus; 

 Stebėti lietų per grupės langą. 
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7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti po lietaus atsiradusias balas ir jose esančią gyvybę; 

 Esant galimybei pabraidyti po balas, plukdyti laivelius; 

 J.ž. ,,Žuvys ir tinklas“, ,,Jūra banguoja“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Ankstų rytą“; 

 Mankšta,,Strykt, pastrykt“; 

 Dainelė ,,Nusiprausiu“; 

 Ratelis,,Tykiai ramiai“; 

 Žaidimas ,,Plauk žuvytėle“; 

 Klausytis instrumentinės muzikos,,Jūra“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Einant  ir  bėgant  ridenti  kamuolį  tiesiai , aplenkiant  kliūtis. 

 Grupiniai  pratimai  su  parašiutu. 

 Stovint ir  atsigulus  ant  gimnastikos  suolelio  imituoti  plaukimo  judesius. 

 Judrus  žaidimas „Žuvys  ir  tiklas“. 

 Judrus  žaidimas „Kamuoliukų  lietus“. 
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4.4.3. PAVASARIS (4-5 METAI) 

 

1 SAVAITĖS TEMA. VISI ŽIEDAI MAMYTEI. 

 
1.1. TIKSLAS:Pagarbos motinai ugdymas.  

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Pratintis parodyti meilę ir pagarbą mamai; 

2. Suprastų kam skirta Motinos diena ir kada ji švenčiama; 

3. Pradžiuginti savo mamą pasveikinimu. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Žino kas yra šeima, gali nusakyti šeimos narių giminystės ryšį; 

2. Mokosi ryšliai pasakoti pagal paveikslėlį; 

3. Jaučiasi drąsiai dalyvaudamas šventėje, pasitiki savimi ir draugais; 

4. Geba save išreikšti įvairiomis meninės raiškos priemonėmis. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, šeimų nuotraukos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis ,,Mano mama“- jos darbai namie, profesija, pomėgiai; 

 Pavadinti savo mamą švelniais žodžiais; 

 ,,Minčių lietus“ ,,Kaip aš galiu pagelbėti savo mamytei kasdien“, ,,Kaip pasveikinsiu mamą 

Motinos dienos proga“, 

 Papasakoti kaip mama rengiasi kasdien, kaip puošiasi eidama į svečius, koncertą ; 

 Pokalbis ,, Mano močiutė“(  kas yra močiutė, kur gyvena , koks vardas ir kt.); 

 Klausyti K.Kubilinsko eil.,,Mamytei“, ,,A.Baltakio,,Mamos rankos“, ,,R.Skučaitės,, 

Mačiutė“; 

 Paruošti mamoms dovanėles, ruoštis Motinos dienai. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Did.ž.,,Ką mama veikia?“; 

 Aplikacija,, Atvirukas mamai“; 

 Piešimas,,Mano mama“; 

 Pagaminti gėles  grupės aikštelei pasipuošti. 

 

7.I NDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu pasipuošti aikštelę pačių paarytomis gėlėmis; 

 J.ž.,,Brolelį, vaduok!“, ,,Medžiotojas ir kiškiai“; 

 Žaidimai su kamuoliais: futbolo ir krepšinio elementai. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 
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 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas rytas“; 

 Dainelės ,,Mama, mamytė“, ,,Aš dainuoju“; 

 Ratelis,,Aš ir tu“; 

 Ratelis,,Pupa“, ,,Su mama ir tėčiu“; 

 Groti varpeliais, metalinėmis plokštelėmis, molinukais instrumentinį kūrinį,, Prie upelio“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  ir  bėgti reaguojant  į  garsinius  ir  regimuosius  signalus. 

 Ridenti  kamuolį  vienas  kitam(kojomis) ir  sustabdyti. 

 Perduoti  kamuolį  į  priekį (kojomis). 

 Judrus  žaidimas „ Traukinukas“. 
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4.4.3. PAVASARIS (4- 5 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA.KAS SKENDA, ROPOJA, ŠLIAUŽIA?  

 
1.1. TIKSLAS:Susipažindinimas su vabzdžių įvairove, gyvenimo būdu.  

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Susipažinti su pavasarį prabudusiais vabzdžiais; 

2. Susipažinti su darželio teritorijoje gyvenančiais vabzdžiais, 

sužinoti ir įsiminti jų pavadinimus; 

3. Prisiminti saugaus elgesio gamtoje taisykles; 

4. Minti mįsles, išmokti patarlių, priežodžių, eilėraščių. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Žino kaip saugiai jaustis supančioje aplinkoje; 

2. Žino apie gyvūnų prisitaikymą, jų teikiamą naudą ir žalą; 

3. Geba pažinti ir pavadinti aplinkoje esančius gyvius; 

4. Meninės raiškos priemonėmis perteikia savo įspūdžius, patirtį. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, paveikslėliai, ropotojų plastmasinės figūros, nuotraukos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie darželio teritorijoje, paveikslėliuose, nuotraukose matytus vabzdžius: jų 

įvairovę, spalvas, judėjimo būdus; 

 Išsiaiškinti kaip atrodo, kur gyvena, kuo minta, ko naudingi ar žalingi šie gyviai; 

 Sužinoti drugelio vystymosi ciklą; 

 Prisiminti saugaus elgesio gamtoje taisykles, jas aptarti; 

 Did.ž.,,Atspėk kas aš“; 

 Klausytis skaitomų kūrinėlių Z.Gaižauskaitės,,Bitutė“ , ,,Uodas musę prausė“ ir juos aptarti; 

 Žaidimas- ratelis,,Žydi bičių rožė“; 

 Išmkti boružėles dainelę,, Boružėle, lėk, lėk...“ 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Vartyti knygeles: ,, Ropotojai“, ,,Mikės Pūkuotuko enciklopedija“ ir kt.; 

 Aplikacija,,Boružė“; 

 Piešimas- aplikacija,,Pieva“; 

 Užduotys rankos lavinimui. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti pievoje gyvenančius, aplink skaidančius vabzdžius, juos 

aptarti; 
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 Stebėti medžiais ropojančias skruzdes, boružes , jas skaičiuoti. 

 J.ž.,,.Bite, bite, duok medaus“, žaidimai su kamuoliais ir kitu sportiniu inventoriumi. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Aš saulutę ridenu“; 

 Vabalų mankšta; 

 Dainelė ,,Boružiukai“, ,,Mes dainuojam dainą gražią“; 

 Ratelis,,Skruzdėliukai“; 

 Klausyti dainelės,,Bitutė“ ir inscenizuoti; 

 Groti ritminiais instrumentais,, Mes esam muzikantai“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  ir  bėgti  imituojant  skrendančių  vabzdžių  judesius. 

 Ropoti , šliaužti  gimnastikos  suoleliu. 

 *  Linksmoji  estafetė   „Vabaliukų  olimpiada“. 
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4.4.3. PAVASARIS (4-5 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA. SODAI ŽYDI.  

 
1.1. TIKSLAS:Susipažinimas su artimiausia gamtine aplinka.  

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Pajusti, pastebėti  sodų, gėlių žydėjimą, jų spalvingumą; 

2. Patirtus įspūdžius parteikti meninėmis priemonėmis; 

3. Sužinoti žydinčių medžių, gėlių pavadinimus ir juos 

įsiminti; 

4. Stebėti, tyrinėti augalus. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Atpažįsta daugelį augalų, esančių artimoje aplinkoje; 

2. Mokosi patarlių, mįslių, priežodžių; 

3. Patirtus įspūdžius reiškia meninėmis priemonėmis; 

4. Raiškiai reiškia mintis naudodamas būdvardžius. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, plastilinas, paveikslėliai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie gražiausią  metų laiką- sodų žydėjimą; 

 Klausytis V.Mykolaičio- Putino eil. ,,Pumpurėlis“ ir jį aptarti; 

 Mokytis vaizdingų pasakymų, žodžių, garsų, pamėgdžiojimų; 

 Did.ž. ,,Pavadink teisingai“, ,,Baik sakinį“; 

 Mokytis mintinai K.Kubilinsko ,,Pumpurų dėžutė“; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Skaičiuoti žiedus iki 10-ies; 

 Individualios užduotys rankos lavinimui; 

 Aptarti iliustracijas vaizduojančias sodų ir gėlynų žydėjimą; 

 Aplikacija ,,Žydinti obelis“, ,,Mano gėlytė“; 

 Puošti grupę savo darbeliais. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu susipažinti su žydinčiais mėdžiais, krūmais, gėlėmis, sužinoti ir 

bandyti įsiminti jų pavadinimus; 

 Pastebėti spalvų, formų, kvapų įvairove; 

 Pastebėti vabzdžius, išsiaiškinti jų buvimo reikšme; 

 Rinkti pievoje žiedlapius, juos apžiūrėti, skaičiuoti, uostyti; 
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 Iš prisirinktų pienių žiedų pinti vainikus, apyrankes ir kt.; 

 J. Ž.su kamuoliais ir kitu sportiniu inventoriumi; 

 Piešti ant asfalto kreidelėmis. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Saulės kamuoliukas“; 

 Mankšta,,Bėgu aš- bėk ir tu“; 

 Dainelė ,,Žydi pienės“, ,,Katutės pavasariui“; 

 Ratelis,,Ožiukai“; 

 Klausyti instrumentinio kūrinio,,Rytas“; 

 Groti bambukinėmis lazdelėmis,, Liaudiškas valsas“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Grupiniai  pratimai  su  parašiutu. 

 Pusiausvyros  pratimai  su  gimnastikos  lazda. 

 Lipti  pakaitiniu  žingsniu  gimnastikos  sienele į  viršų , perlipti  į kitą  sekciją  ir  nulipti  

žemyn. 

 Judrus  žaidimas „Figūros“. 

 Judrus  žaidimas „ Paukšteliai  į  lizdelius“. 
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4.4.3. PAVASARIS (4-5 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA. LIJO LIJO LIETUS.  
 

1.1. TIKSLAS:Susipažindinimas su įvairiais gamtos reiškiniais. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Pajusti, kad pavasaris tai gyvybęs atbudimo metas; 

2. Suvokti vandens svarbą augmenijai ir gyvūnijai; 

3. Ieškoti informacijos knygose, domėtis orais, jų permainomis. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba pasakoti savo įspūdžius, potyrius, pastebėjimus; 

2. Savo kalboje vartoja būdvardžius; 

3. Geba rasti informaciją knygose, paprašyti suaugusių pagalbos; 

4. Savo įspūdžius perteikia meninėmis raiškos priemonėmis. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, plastilinas, paveikslėliai, enciklopedijos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie lietų: koks jis būna pavasarį, kam jis reikalingas; 

 Išsiaiškinti ką galima išgirsti griaudžiant perkūnijai, ką galima pamatyti po lietaus  

( vaivorykštę); 

 Sužinoti kur nuo lietaus slepiasi vabzdžiai, paukščiai, žvėrys, žmonės; 

 Klausyti S.Gedos,,Ko varlytės išsigando?“; 

 Apibendrinant orą, kartoti priesaginius būdvardžius; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Pasimokyti palyginimų: šlapia kaip antis, permirko kaip kačiukas ir kt.; 

 Ilistruoti mįsles: Po kokiu medžiu slepiasi kiškis( po šlapiu). Kas skrenda be sparnų( 

debesys); 

 Piešimas ,, Vaivorykštė“. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu  stebėti po lietaus atsiradusias balas, bei jose esančią gyvybę; 

 Pastebėti vabzdžius, išsiaiškinti jų buvimo reikšme; 

 Judrūs žaidimai.su kamuoliais ir kitu sportiniu inventoriumi; 

 Piešti ant asfalto kreidelėmis. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas, debesėli“; 

 Mankšta,,Ciku, caku“; 

 Dainelė ,,Lietutis“ su instrumentų pritarimu; 
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 Ratelis,,Švarūs kiškučiai“; 

 Klausyti dainelės,,Vaivorykštės spalvos“; 

 Muzikos klausymas,,Gamtos garsai“.. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  , bėgti  peršokant  iš  lanko  į  lanką . 

 Tempimo  ir  pusiausvyros  pratimai  sėdint , stovint  ir  gulint. 

 Individualūs  žaidimai  su  kamuoliais. 

Judrus  žaidimas „ Šokantis  ra 
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4.4.3. PAVASARIS (4-5 METAI)  

 

1. SAVAITĖS TEMA. SAUGIAI Į DARŽELĮ, SAUGIAI Į 

NAMUS.  
 

1.1. TIKSLAS: Susipažindinimas su pagrindinėmis saugaus eismo 

taisyklėmis. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Susipažinti su saugaus elgesio gatvėje taisyklėmis; 

2. Žinoti šviesoforo spalvų reikšmes; 

3. Atkreipti dėmesį į kelio ženklus; 

4. Sužinoti pagrindines gatvės sudedamąsias dalis 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Žino saugaus elgesio taisykles, jas taiko savo gyvenime; 

2. Saugo save ir šalia esančius draugus; 

3. Savo įspūdžius perteikia meninėmis raiškos priemonėmis; 

4. Noriai domisi kelio ženklai, klausinėja suaugusiųjų. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, plastilinas, paveikslėliai su kelio ženklais, mašinėlių modeliai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie kelionę į darželį( važiuoti, pėsti, šviesoforai, perėjos, kelio ženklai); 

 Supažindinti su sąvokomis: gatvė, kelias, šaligatvis, pėsčiasis, vairuotojas ir kt.; 

 Išsiaiškinti šviesoforo spalvų reikšmes; 

 Did.ž.,,Raudona, geltona, žalia“; 

 Supažindinti su sąvokomis: pirmyn, atgal, kairėn, dešinėn; 

 Išsiaiškinti kaip reikia teisingai vaikščioti šaligatviais; 

 Klausyti skaitomų kūrinėlių: S.Gedos ,,Senos mašinėlės“, V.Palčinskaitės,, Oi, neklaužada, 

katytė“, Z.Gaižauskaitės,,Šviesoforas“; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Vartyti knygeles: ,, Gatvėje būk atsargus“, ,,Kaip dera elgtis gatvėje“, ,,Saugau aš, o tu 

pats?“ ir aptarti situacijas; 

 Piešimas ,,Gatvė“; 

 Aplikacija,,Šviesoforas“. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu  stebėti  pokyčius gėlyne, prisiminti gėlių pavadinimus; 

 J. Ž.su kamuoliais ir kitu sportiniu inventoriumi; 

 J.ž.,,Važiuoju, važiuoju-stop“; 



198 

 

 Piešti ant asfalto kreidelėmis. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Jau dienelė“; 

 Mankšta,,Pirštukai šoka“; 

 Dainelė ,,Mašinėlės“, ,,Dviratukas“, ,,Traukinukas“ su žaidybinėmis- didaktinėmis 

užduotimis; 

 Ratelis,,Takeliu į soda“; 

 Klausyti dainelės,,Šviesoforas“; 

 Žaidimas,,Stop ir vaikščiok“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti,  bėgti  poromis. Po  signalo keisti  kryptį . 

 Ropojant  keturpėsčia  pralįsti  pro  kliūtis. 

 Eiti  reaguojant  į  regimuosius  signalus. 

 Judrus  žaidimas „Mašinėlės“. 

 Judrus  žaidimas  „Šviesoforas  akį  merkia“. 
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4.4.3.PAVASARIS (4-5 METAI)  

 

 

1. SAVAITĖS TEMA. VAIKYSTĖS SPINDULĖLIS. 

  
1.1. TIKSLAS: Nusiteikti dalyvauti Šiaulių m. ikimokyklinių įstaigų 

šventėje.   

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Nusiteikti bendravimui, susitikimams, smagiems žaidimams; 

2. Būti geros nuotaikos, šokti , dainuoti, sportuoti; 

3. Laisvai reikšti savo sumanymus dailės raiškos priemonėmis; 

4. Dalyvauti grupiniuose žaidimuose 

 

1. 2.UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba dalyvauti grupiniuose žaidimuose; 

2. Palankiai priima kitų draugiškumo ženklus ir juos rodo kitiems; 

3. Savo įspūdžius reiškia meninėmis priemonėmis; 

4.  Bando įsijungti į bendrą šventės šurmulį.  

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai.. 

 

4. RIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, knygos, plakatai, žirklės, spalvotas popierius, guašas, 

vaškinės  kreidelės, plastilinas, paveikslėliai, balionai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie besibaigiantį pavasarį, kur dingo kriaušių, vyšnių, obelų žiedai; 

 Pokalbis apie saugų elgesį kieme(važinėjant dviračiu, riedučiais, paspirtukais), prie vandens 

telkinių, miške, parke ir kt.; 

 Vaikų pasakojimai kur ir su kuo praleis vasaros atostogas, prisiminti praeitos vasaros 

įspūdžius; 

 Klausyti G.Patacko eil. ,,Gegužė“, M.Vainilaičio ,,Pietuko dainelė“; 

 Klausyti dainelių įrašų ir bandyti savo jausmus išreikšti judesiais. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešimas,, Vaikystės spindulėlis“, ,,Mano mylimas žaisliukas“, ,,Aš darželyje“; 

 Dovanėlės tėveliui ruožimas.  

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu  stebėti grupės aikštelėje pokyčius; 

 Judrūs žaidimai.su kamuoliais ir kitu sportiniu inventoriumi; 

 Piešimas ant asfalto kreidelėmis. 

 Estafetės kartu su tėvais. 
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9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Saulės kamuoliukas“; 

 Mankšta,,Jei nori būti sveikas“; 

 Dainelė ,,Mano tėvelis“; 

 Ratelis,,Mes mergytės ir berniukai“; 

 Klausyti,,Žiogelių eitynės“; 

 Groti akmenukais,,Prie jūros“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

Judriųjų  žaidimų  ir  linksmųjų estafečių savaitė. 
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4.4.4.VASARA (4-5 METAI)  

 

1 SAVAITĖS TEMA:SVEIKA VASARĖLE.  

 
 .1..TIKSLAS:Džiugių akimirkų išgyvenimas.  

 

1.2.UŽDAVINIAI: 

Saugoti ir stprinti fizinę ir psichinę vaikų sveikatą, 

tenkinant svarbiausius poreikius- judėjimo, psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, 

saviraiškos. 

 

2.UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Sugeba išvengti susižalojimų, traumų, įgyja elementarių savikontrolės įgūdžių; 

2. Tobulina judesių koordinacija, žaisdamas judriuosus žaidimus; 

3. Mokosi būti šalia kitų ir su kitais; 

4. Mato ir reaguoja į įvairius gamtoje vykstančius reiškinius; 

5. Pastebi  ir stebi vabalus, augalus; 

6. Tyrinėja vandenį, smėlį. 

3.METODAI: 

Dialogas, ugdymas bendraujnt, stebint, aptariant, kūrybinė vaikų ir pedagogų sąveika. 

 

4.PRIEMONĖS: 

Didinamieji stiklai, smėlio žaislai, priemonės judriai veiklai lauke- kamuoliai, skraidančio lėkštės, 

krepšinio stovas, skėtis, kilimėliai poilsiui, muzikos įrašai, knygos. 

 

5.GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Skaityti grožinės literatūros kūrinius: K.Kubilinsko,,Godūs meškučai“, ,,Du ožiukai“, ,, 

Kiškio lūpos“,aptarti veikėjų bruožus( šykštumą, užsispyrimą, gebėjimą paguosti 

draugą); 

 Klausyti K.Maruko ,, Kur tas kibiras“, Brolių Grimų pasaka,, Saldi košė“, 

lietuvių.l.p.,,Jaučiukas“; 

 Mokytis mintinai V.Palčinskaitės eil.,, Sraigė“. 

 

6.VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Knygelių vartimas, iliustracijų aptarimas; 

 Vaidmeniniai- siužetiniai žaidimai; 

 Gyvosios gamtos stebėjimai; 

 Skatinti pakviesti draugus bendrai veiklai, organizuoti žaidimus; 

 Skatinti aiškų ir teisingą gimtosios kalbos garsus; 

 Teisingai pavadinti įvairius gamtos reiškinius, žaislus, naudoti būdvardžius, 

veiksmažodžius, kalbėti sakiniais; 

 Kaitalioti judrią ir ramią veiklą. 

 

7.INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE: 

 Judrūs žaidimai: ,,Pagauk draugą“, ,,Medžiotojas ir kiškiai“, ,,Pataikyk į taikinį“, 

,,Metu-gaudau“, ,,Kas greičiau?“; 
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 Rami veikla: žaidimai su smėliu ir vandeniu, piešti kreidelėmis ant asfalto, kūrybiniai- 

vaidmeniniai žaidimai,,Į svečius“, ,,Šeimos kelionė“, ,,Pliažas“; 

 Stebėti vabalus, muses, drugelius ir kt. gyvius, kviesti draugus prisijungti prie stebėjimo; 

 Skinti žolynų puokštes, dovanoti jas draugams, mamai. 
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4.4.4. VASARA (4-5 METAI) 

  

1. SAVAITĖS TEMA. UŽAUGO SŪNAITĖLIS, BUS 

TĖVELIO UŽVADĖLIS 
 
    1.1..TIKSLAS:Pasveikinti, pagerbti tėvelius.  

1.2.UŽDAVINIAI: 

1. Mokytis parodyti pagarbą, meilę savo tėčiui; 

2. Geru žodžiu , paslauga, darbeliais pradžiuginti tėtį; 

3. Žinoti savo tėčio vardą, domėtis jo darbu; 

4. Suprasti kam skirta tėčio diena ir kada ji švenčiama. 

 

2.UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Pajunta pagarbą tėčiui; 

2. Skatinti padėti tėčiui kasdieninėje veikloje; 

3. Geba rišliai pasakoti savo įspūdžius; 

4. Įvardija savo šeimos narių giminystės ryšius. 

 

3.METODAI: 

Pokalbis, diskusijos, demonstravimas, žaidimai, ,,minčių lietus“. 

 

4.PRIEMONĖS:  

Žaislai, žaidimai, popierius, šeimų nuotraukos, priemonės meninei veiklai. 

 

5.GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Klausyti A.Matučio eil.,,Kur tėvelis dirba“, ,,Apie tėtį“; 

 Pokalbis ,,Mano tėtis“( jo vardas, išvaizda, elgesio apibūdinimas, darbai); 

 Pavadinti savo tėtį švelniais žodžiais; 

 ,,Minčių lietus“ ,,Kaip aš galiu padėti savo tėčiui“; 

 Mamos ir tėčio tėveliai- seneliai. Jų vardai, kur gyvena, kaip atrodo, ką dirba; 

 Žaidimai kuriuos žaidžia tėvai, seneliai su vaikais; 

 Žaidimas ,,Atspėk, ką tėvelis dirba“- incenizuoti šiuos darbus; 

 Did. ž.,,Mamos ar tėčio“- sugrupuoti įvairius paveikslėlius kur pavaizduoti įvairūs daitai 

priklausantys mamai ir tėčiui; 

 Pasakojimas pagal paveikslėlį,,Vaikai padeda seneliui“; 

 Patarlės: Kas tėvų neklauso, valgo duoną sausą. Tėvo ir motinos visada švelnios rankos. 

  

6.VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešimas,,Tėčio portretas“; 

 Pagaminti kaklaraištį tėveliui pasipuošti; 

 ,,Gėlių loto“- išrinkti mėgstamiausią, gražiausią gėlę, kurią norėtų padovanoti tėčiui, įsiminti 

jos pavadinimą; 

 ,,Laivelis“- kartu su tėveliu bandyti jį plukdyti. 

 

7.INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE: 

 Judrūs žaidimai: ,,Visi į namus“, ,,Zuikiai- puikiai“, ,,Futbolas“; 

 Rami veikla: žaidimai su smėliu ir vandeniu, piešti kreidelėmis ant asfalto; 
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4.4.4.  VASARA (4-5 METAI) 

 

1 SAVAITĖS TEMA. KUR JOJI JONAI ? 

 
1.1. TIKSLAS:Supažindinimas su Joninių švente..  

1.2.UŽDAVINIAI: 

1. Sužinoti apie Joninių šventę, kada ji švenčiama; 

2. Susipažinti su šventės tradicijomis, papročiais; 

3. Džiaugtis Joninių žaidimais, burtais. 

 

2.UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba įsiminti ir pavadinti gėlių pavadinimus; 

2. Įgyja žinių apie Joninių šventę, papročius, tradicijas; 

3. Geba pavadinti spalvas; 

4. Žaidžia ratelius, žaidimus. 

 

3.METODAI: 

Žaidimai, pokalbis, ,,Minčių lietus“. 

 

4.PRIEMONĖS: 

Smėlio  žaislai, priemonės judriai veiklai lauke,muzikos įrašai, knygos, kreida piešimui ant asfalto. 

 

5.GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Klausyti eil.:Z.Gaižausaitės ,,Vasaros darbeliai“, M.Vainilaičio,,Gėlytė“; 

 Pokalbis ,,Jononių nakties šventimas“; 

 Žaidimai:,,Kur joji, Jonai?“, ,,Kat katele“, ,,Gėlių ratelis“; 

 Mįslės: Maža mergelė, kasos garbiniuotos.(rūtos) Auksinis obuolėlis per langą 

šviečia.(saulė). Dega visą dieną- nesudega.(saulė). 

 Pasveikinti Jonus ir Janinas.   

 

6.VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 ,,Mano gėlelė“- apibūdinti pievoje nuskintas gėles; 

 Įsiminti kai kurių gėlių ir žolynų pavadinimus; 

 Did.ž.,,Vienas- daug“- surinkus puokštę žolynų , aptarti, kokių gėlių yra daug, o kokių 

po vieną; 

 Pasakojant teisingai vartoti vienaskaitą ir daugiskaitą; 

 ,,Vainiko pynimas“- nusipynus šokti ratelius; 

 ,,Gėlių loto“-prisiminti gėlių pavadinimus. 

 

7.INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE: 

 ,,Gėlių ratelis“- pasipuošus gėlių vainikais, šokti, kurti įvairius judesius, ritmą; 

 Pritarti akmenukais, pagaliukais, plojimu grojamai muzikai; 

 Vainikų plukdymas vandeniu; 

 Piešimas ant asfalto,, Gėlės Jonui“; 

 Skinti pievoje gėles ir pasveikinti Jonus ir Janinas. 
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4.5. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDUMAS 

 

4.5.1. RUDUO (5-6 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: RUDENĖLIO TAKUČIU Į 

DARŽELĮ VĖL SKUBU. 

 
1.1. TIKSLAS: Nusiteikti susitikimo ir bendravimo 

džiaugsmui. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

26. Dalintis vasaros įspūdžiais; 

27. Pasakoti rišliai, nuosekliai patirtus įspūdžius; 

28. Prisiminti matytų, žinomų daiktų paskirtį, naudojimosi poreikius ir galimybes grupėje; 

29. Pažaisti su grupėje esančiais žaislais, žaidimais, susipažinti su naujais žaislais; 

30. Prisiminti darželio, grupės tradicijas, ritualus, taisykles. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba pasijusti grupės nariu, dalyvauja grupinuose žaidimuose, pats pasirenka veiklą; 

2. Mokosi išlausyti kalbantį, drąsiai reiškia savo nuomonę; 

3. Yra draugiškas, sutaria su bendraamžiais, laikosi tam tikrų taisyklių, susitarimų; 

4. Turtina žodyną naujais žodžiais. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,aiškinimas, rodymas, demonstravimas, praktinė- žaidybinė veikla. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, stalo žaidimai, knygos, plakatai, nuotraukos, baltas ir spalvotas popierius, pieštukai, 

akvarelė, kreidelės, muzikos įrašai 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS“ 

 Klausytis skaitomų kūrinėlių Robert Munsh,,Mes viskuo dalijamės“; 

 Didaktinis žaidimas,,Kas aš esu“( naujo draugo priėmimas, savęs pristatymas); 

 Didaktinis žaidimas,,Suskaičiuok“( suskaičiuoti kiek grupėje mergaičių ir kiek berniukų, 

kurių daugiau); 

 Didaktinis žaidimas,,Pabaik sakinį“; 

 Pokalbis su vaikais apie vasaros įspūdžius, patirtus malonumus. Išklausyti draugo 

pasakojimo apie jo atostogas; 

 Pasakoti apie savo mėgstamą žaislą, apžiūrėti grupės žaislus, žaidimus,surasti grupėje 

įsigytus naujus žaislus; 

 Prisiminti grupės taisykles.  

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS: 

 Piešti vasaros įspūdžius, mėgstamą žaislą, save; 

 Žaisti su naujai įgytais žaislais, žaidimais, dalintis su draugais atsineštu žaislu; 

 Užduotys smulkiajai motorikai lavinti.  

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 
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 Stebėti darželio aplinkoje žydinčias gėles; 

 Judrūs žaidimai,,Saulė ir lietus“, ,,Spalvoti balionai“; 

 Savarankiška vaikų veikla. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas... kaip gyvenate?“; 

 Mankšta,,Labas rytas tau galvyte...“; 

 Muzikinė viktorina( pabaikti žinoma dainelę, spėti girdėtus kūrinius ir kt.). 

 

10.VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Pakartoti  pagrindines  saugaus  elgesio  sportuojant  taisykles. 
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4.5.1. RUDUO (5-6 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: MES SAULĖS MIESTO 

VAIKAI! 
 

1.1. TIKSLAS: Gilinti žinias apie  gimtąjį miestą, jo 

istoriją bei dabartį. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Domėtis Šiaulių miesto įžymiomis vietomis, 

žmonėmis; 

2. Ugdyti vaikų gebėjimą pasakoti apie artimiausią aplinką; 

3. Sužinoti apie įžymias lankytinas vietas( muziejus, parkus, paminklus); 

4. Turtinti žodyną naujais žodžiais. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba pasakoti apie savo artimiausią aplinką; 

2. Pajunta gimtojo miesto grožį, įvairovę, savitumą; 

3. Kuo daugiau sužino apie miesto istoriją, tradicijas; 

4. Savo sumanymus perteikia dailės raiškos priemonėmis. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, išvykos.  

 

4. PRIEMONĖS: 

Knygos, plakatai, paveikslėliai, akvarelė, guašas, kreidelės, klijai, spalvotas popierius, nuotraukos, 

CD įrašai, žemėlapiai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS“ 

 Klausytis įrašo ir pritarti dainelei,, Mes saulės miesto vaikai“; 

 Pokalbis apie gimtojo miesto įžymymias vietas, žmones; 

 Vartant, apžiūrint knygas, paveikslėlius, aptarti kokie namai buvo statomi ankščiau , o kokie 

dabar; 

 Lietuvos žemėlapyje surasti ir pažymėti ženklu Šiaulius; 

 Išskirti pirmą garsą žodyje ,,Šiauliai“, susipažinti su raide,,š“, sugalvoti daugiau žodžių su 

šiuo garsu; 

 Prisiminti savo adresą; 

 Aiškintis  kas mes tokie jeigu gyvename Šiauliuose( šiauliečiai, šiauliškiai), bandyti 

pavadinti ir kitų miestų gyventojus; 

 Išmokti patarles:  Visur gerai, bet namuose geriausia.Namai pragarai, be namų negerai. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS: 

 Piešti Šiaulių įžymias vietas; 

 Iš spalvoto popieriaus lankstyti namelį; 

 Siužetiniai- vaidmeniniai žaidimai,, Šeima“, ,,Statybos“; 

 Kolektyvinis darbas- knyga,,Šiaulių įžymios ir įdomios vietos“. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Piešimas ant kelmo; 
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 Aikštelės puošimas gamtine medžiaga. 

 Judrūs žaidimai su įvairiu sportiniu inventoriumi. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Pasisveikinkim kartu“; 

 Mankšta,,Draugystės ratelis“, ,,Aš ir tu“; 

 Dainelė ,,Mes saulės miesto vaikai“; 

 Ratelis,,Mes pašoksim šokimą“; 

 Klausyti muzikinio kūrinio,,Vasara“, ,,Ruduo“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Rytas dailiai suraitytas“; 

 Mankšta,,Viens, du, trys“; 

 Dainelė ,,Dėkoju rudenėliui“; 

 Ratelis,,Takeliu į soda“; 

 Klausyti dainelės,,Obuoliukas“; 
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4.5.1. RUDUO (5-6 METAI) 

 

1.TEMA SAVAITĖS. ŽAISLAI APLINK MANE. 

 
1.1. TIKSLAS: Supažindinimas su žaislais, atitinkančiais 

vaikų amžių. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

31. Draugiškai dalintis grupės ir atsineštais žaislais; 

32. Žaisti saugiai vieniems šalia kitų, grupėje, lauke; 

33. Įtvirtinti žinias apie žaislų sąvybes(medinis, metalinis, plastmasinis), bei žaisti 

penkiamečiams tinkančius žaidimus: stalo žaidimai, lego konstruktoriai it kt.; 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

5. Geba rūpintis savo ir draugų fiziniu saugumu; 

6. Džiaugiasi savo ir kitų draugų pasiekimais; 

7. Geba žaisti kolektyvinius žaidimus; 

8. Patirtus įspūdžius perteikia meninėmis raiškos priemonėmis. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, praktinė- žaidybinė veikla, pristatymas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, pieštukai, kreidelės, akvarelė ir kt. dailės priemonės, knygos, plakatai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Aptarti kas yra žaislas, nustatyti medžiagą iš kurios žaislas pagamintas( medinis, 

medžiaginis ir t. t.); 

 Papasakoti-pristatyti savo mylimą žaislą; 

 Klausytis pasakos ,,Buratino nuotykiai“ ir ją aptarti; 

 Pasiklausyti V.Palčinskaitės ,,Žaislų parduotuvė“, suskaičiuoti ir išvardinti paminėtus 

žaislus; 

 Didaktinis žaidimas,, Paimk tiek žaislų, kokį skaičių parodžiau“; 

 Pirštukinis žaidimas,, Nyštukas“ ; 

 Prisiminti žaislų tvarkymo taisykles; 

 Susipažinti su naujų stalo žaidimų taisyklėmis.  

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS: 

 Piešimas,, Mano mylimas žaisliukas“; 

 Iš kaladėlių ir kitos statybinės medžiagos statyti pilis, bokštus ir kt.statinius; 

 Papuošti raidę,,Ž“; 

 Užduotys rankos lavinimui.  

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Žaidimai su kamuoliais,, Krepšinis“, ,,Futbolas“ 

 Judrus žaidimas,, Medžiotojas ir kiškiai“, ,,Broleli, vaduok“. 

 



210 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas ežiukai, pelėdžiukai“; 

 Mankšta,,Viens, du, trys“; 

 Dainelė ,,Ežio puodas“, ,,Pelėdžiukų dainelė“; 

 Muzikiniai instrumentai( mediniai, metaliniai); 

 Did.ž.,,Į muzikos šalį“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Pakartoti  garsinių  ir  regimųjų  signalų  reikšmes. 

 Eiti , bėgti  salės pakraščiu, po signalo  keisti  kryptį. 

 Šokinėti  abiem  kojomis  vietoje  ir  judant  iš  lanko  lanką. 

 Judrus  žaidimas „Kengūrų  lenktynės“. 
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4.5.1. RUDUO (5-6 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: OI JŪS GRYBIAI, 

GRYBAI... 
 

1.1. TIKSLAS: Žinių apie miške augančius žinomiausius 

gybus: raudonikį, baravyką, musmirę plėtimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Skatinti vaikus domėtis kalbama tema; 

2. Įtvirtinti žinias apie nuodingą grybą- musmirę; 

3. Įtvirtinti gebėjimą nustatyti pirmą garsą. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

5. Žino kaip reikia elgtis atsitikus nelaimei; 

6. Klausosi pasakojimų su užduotimis; 

7. Skiria spalvas, randa jas aplinkoje; 

8. Skaičiuoja daiktus iki 10. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas,praktinė- 

žaidybinė veikla, ,, minčių lietus“. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, plakatai, pieštukai ir kitos meninei veiklai 

reikalingos priemonės, nuotraukos, enciklopedijos, žinynai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Pasakoti įspūdžius patirtus grybaujant; 

 Žiūrėti knygas, plakatus, kuriuose vaizduojami grybai, prisiminti jų sandarą; 

 Išskiriant  musmirę, aptarti jos savitumą ir pavoju žmogui; 

 Nustatyti pirmą garsą žodyje,, grybas“, ,,baravykas“; 

 Pasiklausyti skaitomų pasakų Just. Marcinkevičiaus,, Grybų karas“, ,,Ąžuolas ir 

baravykas“, jas aptarti; 

 Pabandyti patiems sukurti pasaką apie grybus ir ją pavadinti; 

 Mokytis A.Matučio ,, Oi tu seni rudkepuri“, M.Vainilaičio,, Baravykas“ 

 Skaičiuoti piešiniuose pavaizduotus grybus, išskiriant dideliu ir mažus. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešti grybus: baravyką, musmirę, raudonikį; 

 Lipdyba ,,Grybas“, panaudojant gamtinę medžiagą; 

 Dėlioti raidę,,g“; 

 Vartyti žurnalą,,Penki“, ieškant paveikslėlių vaizduojančių grybus. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Stebėti aplinką, paieškoti nevalgomų grybų, radus apibūdinti jų spalvą, dydį, palyginti su 

aptartais; 
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 Judrus žaidimas,, Kur pasislėpė grybas?“; 

 Individuali vaikų veikla su sportiniu inventorium 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Laba diena visiems“; 

 Mankšta,,Pirštukų kelionė“; 

 Dainelė ,,Raudonikis raudonuoja“, ,,Grybai“; 

 Ratelis,,Grybų raut“; 

 Klausyti,,Oi giria,giria“; 

 Šokis,,Mes pašoksim šokimą“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Išsisklaidyti , po signalo  sustoti  įvairiais  rikiuotės  būdais. 

 Šuolis  į  nurodytą  vietą  nuo  gimnastikos  suolelio. 

 Mėtyti  kamuolį  į  viršų , į  žemę  ir  sugauti  keletą  kartų  iš  eilės. 

 Judrus  žaidimas „Vėliavėlė – švilpukas“. 

 Grupiniai  pratimai  su  parašiutu. 
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4.5.1. RUDUO (5-6 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: KAS AUGA SODE IR 

DARŽE ? 
 

1.1. TIKSLAS: Žinių apie mūsų krašto vaisius ir daržoves 

plėtimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Ugdyti gebėjimą skirti vaisius ir daržoves; 

2. Gebėti juos apibendrinti pagal esminius požymius; 

3. Ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas; 

4. Sužinoti apie vitaminus. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Žino kaip saugiai elgtis jį supančioje aplinkoje; 

2. Dalyvauja grupiniuose žaidimuose; 

3. Žaidžia žaidimus, kuriuose yra skaičiavimo elementų; 

4. Klausosi garsiai skaitomų knygų; 

5. Klausosi garsų ir juos mėgdžioja.  

 

3. METODAI: 

Pokalbis,aiškinimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, 

,,minčių lietus“, tyrinėjimai, stebėjimai. 

 

4. P RIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, plakatai, popierius, žirklės, klijai, flomasteriai, modelinas, krepinis popierius, 

pieštukai, natūralios daržovės ir vaisiai.  

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Klauso skaitomo Č.Navakausko,, Vitaminų maištas“, išsiaiškinant kokių vitaminų yra 

daržovėse ir vaisiuose ir kam jie reikalingi; 

 Plėsti žodyną žodžiais: saldžiarūgštis, raudonšonis; 

 Didaktinis žaidimas,, Daržovės ir vaisiai“; 

 Skaityti A.Karosaitės,, Tai bent derlius“ir aptarti; 

 Apibūdinti natūralias daržoves ir vaisius nusakant spalvą, formą, dydį; 

 Ragauti vaisius ir daržoves, nusakant jų skonį; 

 Vardinant daržoves ir vaisius, išskirti pirmą žodžio garsą. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS: 

 Sekti pasaką,, Čipolino nuotykiai“, skaičiuoti veikėjus; 

 Piešti labiausiai patikusį pasakos veikėją; 

 Aplikuoti obuolius, kriaušes, slyvas; 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Skaičiuoti obelis, kriaušes, slyvas, lyginti medžius; 

 Did. ž. su kamuoliu ,,Vaisiai- daržovės“; 

 Judrus žaidimas,,Atbėk pas mane“; 
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 Savarankiška vaikų veikla su sportiniu inventoriumi. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Draugystės ratelis“, ,,Aš ir tu“; 

 Mankšta,,Kiškiai sveikuoliai“; 

 Dainelė ,,Obuoliukai“, ,,Moliūgo dainelė“; 

 Ratelis,,Svečių būrys“; 

 Klausymas muzikinė mįslė,,Oi tu seni, rudkepuri“; 

 Groti instrumentais pagamintais iš gamtinės medžiagos. 
 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  , bėgti  atliekant  įvairius  judesius  rankomis  ir  kojomis. 

 Lipti  gimnastikos  sienele  pakaitiniu žingsniu. 

 Ridenti  kamuolį  tiesia  linija  ir  vingiais. 

 Judrus  žaidimas „Medžiotojai  ir  kiškiai“. 

Judrus žaidimas  „Spąstai“ 
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4.5.1. RUDUO (5-6 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA:. DIENA TRUMPYN, 

NAKTIS ILGYN... 
 

1.1. TIKSLAS:Domėtis dangaus kūnais, paros dalimis, 

savaitės dienomis, metų laikais. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Sąvokos,, para“ įtvirtinimas; 

2. Ugdyti gebėjimą išvardinti savaitės dienas; 

3. Orentuotis žinomoje erdvėje; 

4. Nusakyti esminius metų laikų požymius. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Tiksliai vartoja laiko sąvokas; 

2. Papranta uždavinių, kuriuose reikia pridėti ir atimti, sprendimus; 

3. Palygina save, koks buvo vakar ir koks yra šiandien. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas,praktinė- 

žaidybinė veikla, stebėjimai. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, nuotraukos,pieštukai, flomasteriai 

,enciklopedijos , kalendoriai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Pokalbis apie dienos ir nakties trukmę; 

 Aptarti dangaus šviesulius, saulės poveikį gyviems organizmams; 

 Saulės pakilimo aukštis, poveikis klimatui, gyvajai gamtai; 

 Pokalbis apie saulės neigiamą poveikį- perkaitimą; 

 Aptarti šviesos šaltinius: natūralius ir dirbtinius; 

 Kalbėtis apie saulės užtemimus, saulėtą dieną krintantį šešėlį, kritimo priklausomybė nuo 

saulės pakilmo aukščio; 

 Mėnulis, žvaigždės. Mėnulio fazės, užtemimai; 

 Žinomiausi žvaigždynai-Grįžulo ratai; 

 Mįslės: Aukso paklodė visą svietą apgobia( saulė). Močia pasislepia, tėvas pasirodo( saulė ir 

mėnulis). Galia gryčios raguolis kabo( mėnulis).Ant bobutės grytelės duonos riekelė, šunys 

loja- pasiekti negali( mėnulis).Pro langą skiedros byra( saulės spinduliai).Už žmogų 

didesnis, už plunksną lengvesnis( šešėlis). Stikliniame kalne ugnis dega(lempa); 

 Sekti pasaką,, Mėnulio dieta“.  

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Aplikuoti mįslės,, Vidur dvaro blynas kabo“ atsakymą( mėnulis); 

 Plėšytinė aplikacija smulkiajai motorikai lavinti; 

 Lankstyti saulės spindulius- armonikėle; 

 Piešimas ,,Ką aš veikiu?“. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 
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8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimų metu stebėti danguje pasirodžiusį mėnulį; 

 Skaičiuoti kiek dienų savaitėje buvo saulėtų; 

 Judrus žaidimas,, Diena- naktis“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Pakilo saulelė“; 

 Mankšta,,Pirštukų kelionė“; 

 Dainelė ,,Saulutė“, ,,Rudens lopšinė“; 

 Ratelis,,Saula šiesi“; 

 Klausyti instrumentinių kūrinių,,Mėnesienos sonata“, ,,Rytas“; 

 Improvizacija .Šviesos ir tamsos šokis su spalvotais kaspinais. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  ir  bėgti   gimnastikos  suoleliu , atliekant  įvairius  judesius  rankomis  ir  kojomis. 

 Šuoliukas  į  aukštį  įsibėgėjus. 

 Ridenti  kamuolį  įvairiais  būdais , po  signalo  stabdyti. 

 Judrus  žaidimas „Diena – naktis“. 

Judrus  žaidimas „ P 
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4.5.1. RUDUO (5-6 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA. DAIKTAI APLINK 

MANE. 
 

1.1. TIKSLAS: Susipažinti su artimiausia aplinka.. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Tyrinėti artimiausią aplinką; 

2. Atkreipti dėmesį į daiktų padėtį erdvėje; 

3. Rūšiuoti, pavadinti, suskaičiuoti daiktus; 

4. Įtvirtinti apibendrinamuosius žodžius. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Įvertina supančią aplinką, susipažįsta su joje esančiais daiktais; 

2. Pažįsta ir atranda daikus aplinkoje pagal padėtį erdvėje; 

3. Suskaičiuoja daiktus kelintiniu skaičiavimu; 

4. Grupuoja, rūšiuoja, klasifikuoja, lygina daiktus pagal keletą savybių(formą, spalvą, dydį); 

5. Pasakoja apie tai ką mato( prielinksnių: šalia, prie, ant, po, arti vartojimas), kur yra daiktai; 

6. Geba atskirti savo daiktus; 

7. Nusako iš ko padaryti daiktai ir nurodo jų paskirtį; 

8. Dalyvauja grupiniuose žaidimuose. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, ,,minčių lietus“, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, 

žaidybinė veikla,  

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, pieštukai, knygos, klijai, žirklės, spalvotas popierius, enciklopedijos, 

daiktai skaičiavimui. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Pokalbis,, Mano ir mūsų daiktai“; 

 Užduotys apie daikto padėtį erdvėje savo kūno atžvilgiu; 

 Ieškoti paslėpto daikto klausant žodinių nurodymų; 

 Suradus daiktą paskyti pirmą garsą; 

 Sąvokų: kairė-dešinė, apačia- viršus įtvirtinimas; 

 Didaktinis žaidimas,, Pasakyk kitaip“ įtvirtinti apibendrinamuosius žodžius; 

 Nusakyti iš ko daiktas yra pagamintas.  

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS: 

 Piešti savo mėgstamus daiktus, kopijuoti jų pavadinimus; 

 Susiradus savo vardo kortelę, kopijuoti; 

 Pavadinti, pasakyti daikto pavadinimą, pasakyti pirmą garsą; 

 Suskaičiuoti daiktus naudojant kelintinį skaičiavimą; 

 Kirpti geometrines formas ir iš jų aplikuoti namą; 

 Rūšiuoti daiktus pagal tai iš ko jie padaryti. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 
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8. VEIKLA LAUKE: 

 Stebėti darželio teritorijoje esančius įrengimus, žaidimo aikšteles; 

 Judrus žaidimas,, Spalvotos figūros“, ,, Trečias bėga“ 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas rytas“; 

 Dainelė ,,Tėveli, pabūk meistrelis“; 

 Ratelis,,Amatininkai“; 

 Žaidimas,,Šoks tėvelis šokimą“; 

 Muzikos klausimas. Supažindinti su dainininko, muzikanto, dirigento, kompozitoriaus 

profesijomis. 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti  įvairiais  būdais : pristatomu  žingsniu , dideliais  žingsniais  , aukštai  keliant  

kelius. 

 Šokinėti  vietoje  ir  judant  į  priekį  nuo  kojos  ant  kojos . 

 Ridenti  kamuolį , po signalo  perduoti  draugui  ir  spirti  į  vartus. 

 Judrus  žaidimas „Spąstai“. 

Judrus  žaidimas
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4.5.1. RUDUO (5-6 METAI) 

 

 
1. SAVAITĖS TEMA: MAN KOJELĖS- KAD 

BĖGIOČIAU. 
 

1.1. TIKSLAS: Žinių apie žmogaus kūną, kūno 

galimybes plėtimas.  

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Ugdyti pojūčius, tyrinėti supančią aplinką; 

2. Prisiminti žmogaus kūno sandarą; 

3. Klausyti pasakos,,Pasakėlė apie pirštukus“, ją analizuoti, pasekti patiems. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Aktyviai žaidžia su draugais lauke; 

2. Pabėga nuo gaudančiojo; 

3. Klausosi pasakos su užduotimi; 

4. Suvokia ir nustato daiktų padėtį vienas  kito atžvilgiu; 

5. Pasakoja pasakas, palydėdamas gestais, mimika; 

6. Nupiešia ir pakomentuoja savo kūrinį. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, 

stebėjimai, lėlių rūbeliai. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės, knygos,enciklopedijos,žmogaus kūno maketas. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Pokalbiai,,Aš matau“, ,, Aš liečiu“, ,,Aš girdžiu“, ,, Aš užuodžiu“; 

 Apibūdinti savo pojūčius, išsiaiškinti ką mes galime; 

 Klausosi skaitomų eil.,, Akytės tam, kad verktumei“, R.Lukošienės,, Iš ko padaryti 

vaikučiai“; 

 Vartyti enciklopedijas ir kitas knygas, domėtis savo kūnu, jo galimybes; 

 Patarlės, mįslės, priežodžiai apie žmogaus kūną; 

 Didaktiniai žaidimai lietimui,,Katė maiše“, ,,Šimtas daiktų“, ,,Liesiu ir kalbėsiu“; 

 Klausyti ,,Vandens muzikos“, ,,Gamtos garsai“; 

 Žaidimas,,Sugedęs telefonas“; 

 Užduotys mąstymui,,Kas tai“, ,,Ką aš turiu“; 

 Žaidžiame ir mintinai mokomės pasaką,,Pirštukų pasaka“. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Plakatų,,Mano ausytės girdi“, ,,Mano nosytė užuodžia“, ,,Mano akytės mato“, ,,Mano 

rankytės liečia“ kūrimas; 

 Skaičiuoti kiek grupėje mėlynakių, rudakių,žaliaakių; 

 Žiūrint paveikslėlius rasti panašiai skambančius žodžius. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

8. VEIKLA LAUKE: 
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 Pasivaikščiojimo metu atkreipti dėmesį į praeinančių žmonių ir kitų savo draugų aprangą: 

 Judrūs žaidimai,,Medžiotojas ir kiškiai “, ,,Brolelį, vaduok“; 

 Ramūs žaidimai su kamuoliu,, Kas važiuoja“, ,,Kas skrenda“, ,,Kas ropoja“; 

 Savaraniška vaikų veikla su sportiniu inventoriumi. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas rytas “; 

 Mankšta,,Jei nori būti sveikas“; 

 Dainelė ,,Ateina laikas“; 

 Ratelis,,Po mūsų kojelėm“; 

 Šokis,,Vaikučių polka“; 

 Did.ž.,,Suklaidink raganą“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Pabėgti  nuo  gaudančio , pavyti  bėgantį. 

 Mesti  kamuolį  į  tolį  iš  už  galvos , per  petį. 

 Tempimo  pratimai  sėdint. 

 Judrus  žaidimas „Mažasis  futboliukas“. 
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4.5.1. RUDUO (5-6 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA. MANO AUGINTINIS. 

 
1.1. TIKSLAS: Žinių apie naminius gyvūnėlius 

plėtimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Pajusti žmogaus ir gyvūno tarpusavio ryšį; 

2. Ugdyti atsakomybės jausmą, rūpintis savo augintiniu; 

3. Žinoti gyvūnų kūno sandarą, savitumus; 

4. Noriai pasakoti apie savo augintinį. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba pasakoti apie savo augintinį paprastais, nesudėtingais sakiniais( žodyno plėtimas, 

būdvardžių gausinimas); 

2. Geba nusakyti gyvūno kūno sandarą, savitumą; 

3. Žino kada, kaip maitinti gyvūnus, kap atsargiai elgtis su jais; 

4. Turi supratimą kaip tinkamai reikia prižiūrėti gyvūnus; 

5. Geba įvairiomis dailės technikomis vaizduoti augintinius.  

 

3. METODAI: 

Pokalbis,diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla,  

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, knygos,  popierius, akvarelė, guašas, spalvotas popierius, kreidelės, 

kartonas,flomasteriai, modelinas. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS 

 Pokalbis apie vaikų augintinius, nusakant jų būdą, išvaizdą, savitumą, elgseną, įpročius, 

priežiūrą; 

 Pakalbis apie saugaus elgesio su gyvūnu taisykles; 

 Mįslės, patarlės, priežodžiai apie gyvūnus:Šarangė varangė po suolu susirangė.(šuo). Saugo  

kaip šuo kaulą. ir kt.; 

 Sinonimų vartojimas apibūdinant augintinius; 

 Š.Pero pasakos,, Batuotas katinas“ ir Brolių Grimų,, Apie žveją ir žuvelę“ klausymas ir 

aptarimas; 

 A.Karosaitės,,Sargio sapnas“, M.Vainilaičio,, Juodas katinas“. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS: 

 Iš plastilino ir modelino lipdyti savo mylimą gyvūną; 

 Piešimas akvarele,, Akvariumas“( aplikuojant iš popieriaus žuveles); 

 Apvedus ranką piešti katiną; 

 Iš kaštonų, gilių ir kt. gamtinės medžiagos dėlioti žuvytes, šuniukus ir kt. gyvūnus. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE: 

 Atrasti ir išbandyti su draugais įvairias žaidimo su kamuoliu galimybes; 

 Judrus žaidimas ,,Katė ir pelė“ 

 Inprovizaciniai ir kūrybiniai žaidimai. 
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9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas rytas suraitytas“; 

 Mankšta,,Mano rankų pirštukai“; 

 Dainelė ,,Mano šuo“, ,,Katytė Meri“; 

 Šokis,,Iš aplinkui“; 

 Groti akmenukais, bambukinėmis lazdelėmis,, Aukštaičių polka“; 

 Did.ž.,,Katinas ant pečiaus“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Išsisklaidyti , po  signalo  sustoti  įvairiais  rikiuotės  būdais. 

 Pralįsti  pro  kelias  įvairaus  aukščio  kliūtis. 

 Pusiausvyros  pratimai  sėdint. 

 Imituoti  gyvūnų  judesius. 

J  
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 4.5.1. RUDUO (5-6 METAI) 

 

 

1 . SAVAITĖS TEMA: RUDENĖLIS MEDŽIUOSE. 
 

1.1. TIKSLAS: Žinių apie medžius plėtimas ir įtvirtinimas. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Atpažinti ir pavadinti keletą artimiausioje aplinkoje 

augančių medžių; 

2. Nusakyti jų reikšmę; 

3. Skirti daiktus pagamintus iš medžio. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Rūpinasi savo ir draugų  fiziniu  saugumu; 

2. Žaidžia stalo žaidimus su paprastomis ir aiškiomis taisyklėmis; 

3. Atpažįsta ir pavadina keletą medžių esančių artimiausioje aplinkoje; 

4. Kalbėdamas intuityviai jaučia gimtosios kalbos modelį; 

5. Kūrybiškai naudoja dailės raiškos priemones. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, aiškinimas, rodymas, demonstravimas, paskų sekimas, praktinė-žaidybinė veikla, 

stebėjimai, mįslių minimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Džiovinti ir nedžiovinti medžių lapai, klijai, popierius, guašas, akvarelė, kreidelės, knygos, plakatai, 

žaislai, stalo žaidimai. 

 

5.GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Prisiminti ir aptarti medžių pavadinimus; 

 Pasakoti apie medžius augančius prie savo namų; 

 Skaičiuoti kiek ir kokių medžių auga darželio teritorijoje; 

 Aptarti medžio sudedamasias dalis; 

 Skaityti pasaką,, Augalo ginčas“; 

 Aptarti kaip augalai platina sėklas; 

 Klausyti auklėtojos skaitomos V.Riaubio pasakos,, Kas apsigyveno ąžuole?“suskaičiuoti 

pasakos veikėjus; 

 Mokytis sekti pasaką,, Apie kaštoną ir ežį“, iliustruojant veikėjus žaislais; 

 Įtvirtinti skaičiavimo įgūdžius iki 6, atliekant individualias užduotis. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešti medžius ir krintančius lapus; 

 Išbandyti dažus skirtus tapyti pirštais; 

 Didaktinis žaidimas,,Kas pasislėpė po lapu?“-garsinės analizės pradmenų formavimui; 

 Surūšiuoti daiktus pagal medžiagą, iš kurios jie padaryti, atkreipiant dėmesį į medinius; 

 Sudėti ir pavadinti ,, medžio rąstus“ pagal storį.  

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 
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8.VEIKLA LAUKE: 

 Stebėti medžius, jų pokyčius, rinkti lapus; 

 Judrus žaidimas,, Vėjas ir lapai“; 

 Savarankiška vaikų veikla su sportiniu inventoriumi. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas, saule,žeme...“; 

 Dainelė ,,Rudens lopšinė“, ,,Lapelių šokis“; 

 Ratelis,,Voro staltiesėlė“; 

 Groti kūno instrumentais; 

 Improvizacija su spalvotomis skraistėmis,,Rudens valsas“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Išsisklaidyti , po  garsinio  ir  regimojo  signalo  sustoti  poromis , po tris  , keturis. 

 Šokinėti  nuo  kojos  ant  kojos  vietoje  ir  judant  į  priekį. 

 Ridenti  kamuolį  rankomis  pataikant  į  kėglius. 

 Pusiausvyros  pratimai  stovint  ant  abiejų  ir  vienos  kojos. 

 Judrus  žaidimas „ Į  vietas“. 
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4.5.1. RUDUO (5-6 METAI) 

 

 
1. SAVAITĖS TEMA. UŽ LANGO TAMSU, 

PASIILGAU SPALVŲ... 

 
1.1. TIKSLAS:Gilinti ir  plėsti žinias apie spalvų pasaulį. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Įsiminti ir vartoti spalvų pavadinimus kasdienėje kalboje; 

2. Išskirti spalvas aplinkoje ; 

3. Spalvos ir daikto tapatinimo suvokimas; 

4. Supažindinimas su vaivorykštės spalvomis ir jų eiliškumu. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Bendrauja ir sutaria su bendraamžiais; 

2. Geba laisvai žaisti pasitikint savimi; 

3. Atpažįsta pagrindines spalvas ir jų atspalvius, žaidžia spalvomis; 

4. Žaisdami rūšiuoja daiktus pagal spalvą, dydį,formą, randa panašumus ir skirtumus; 

5. Išskiria pirmą ir paskutinį žodžio garsą; 

6. Laisvai reiškia savo sumanymus dailės raiškos priemonėmis. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, aiškinimas, rodymas, demonstravimas, pasakų sekimas, praktinė-žaidybinė veikla, 

stebėjimai, mįslių. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai ir žaidimai, klijai, popierius, guašas, akvarelė, kreidelės, knygos, nuotraukos, enciklopedijos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Susipažinti su kokiomis spalvomis ir kokiais daiktais šią savaitę ,, draugausime“; 

 Klausosi skaitomo ir mokosi mintinai L.Petkevičiūtės,, Spalvų virtuvės“ pasakų( apie 

oražinę spalvą),  iš ,,Vaikų langas į pasaulį“ ,,Morkinė pasaka“, keliais sakiniais atpasakoti 

girdėtas pasakas ir ją iliustruoti; 

 Suskaičiuoti kiek piešinėlyje vištelė sulesė mandarinų ir morkyčių; 

 Žaidimas ,, Baulingas“- skaičiuoti taškus ir kokios spalvos kėglius numušė; 

 ,,Pasaka apie Spalvotuką“- supažindinti vaikus su vaivorykštės spalvomis ir jų eiliškumu; 

 Spalvų pirmo garso išskyrimas ir  nustatymas; 

 Spalvos ir daikto tapatinimo suvokimas.   

 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Rūšiuoti pagal spalvas: vaisius, daržoves, daiktus, gėles, įtvirtinti apibendrinamuosius 

žodžius; 

 Ragauti apelsiną, mandariną, morką- nusakyti ne tik spalvą, bet ir skonio sąvybes, plėsti 

žodyną; 

 Didaktinis žaidimas,,Plaukiam“, kiekvienas laivas turi rasti tomis pačiomis spalvomis 

nudažytą vėliavą . 
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7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Pasivaikščiojimo metu stebėti, įsiminti ir pavadinti aplinkoje matomas spalvas; 

 Pastebėti orų pokyčius. 

 Savarankiška vaikų veikla su sportiniu inventoriumi.  

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas rytas“; 

 Mankšta,,Mano rankų pirštukai“, ,,Laipteliai“; 

 Dainelė ,,Spalvų traukinukas“; 

 Ratelis,,Mes pašoksime šokimą“; 

 Muzikos klausymas,, Spalvos“( žalia, balta, oranžinė). 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Pabėgti  nuo  gaudančio , pavyti  bėgantį. 

 Šokinėti  nuo  kojos  ant  kojos , abiem  kojom  iš  lanko  į  lanką , judant  į  priekį. 

 Grupiniai pratimai  su  parašiutu. 

 Judrus  žaidimas  „Kamuoliukų  lietus“. 
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4.5.1. RUDUO (5-6 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: DARBAS ŽMOGŲ PUOŠIA. 
 

1.1. TIKSLAS: plėsti ir gilinti žinias apie  profesijas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Supažindinti su mokytojo, gydytojo, policininko, 

ugniagesio- gelbėtojo, siuvėjo ir kt. profesijomis; 

2. Sužinoti apie tėvelių, darželio darbuotojų atliekamus 

darbus; 

3. Sužinoti apie žmones kurie kažką pagamina ir tuos kurie teikia paslaugas. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Žino darželio adresą, tėvų darbovietės, pagalbos tarnybas ir jų telefonų numerius; 

2. Žaidžia kūrybinius- vaidmeninius  profesijų žaidimus, atlieka savo vaidmenį; 

3. Dalyvauja grupiniuose žaidimuose; 

4. Atpažįsta paveikslėliuose vaizduojamas būdingas profesijas, būdingas jų atributus ar 

priemones; 

5. Pasakoja apsakymus, pasakas, palydėdamas gestais, mimika; 

6. Moka patarlių, mįslių, priežodžių; 

7. Savarankiškai susitvarko ir pasiruošia darbo vietą. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, 

stebėjimai. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislai, žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės, knygos, plakatai, paveikslėliai, enciklopedijos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie profesijas, išsiaiškinant ką reiškia šis žodis; 

 Namuose išsiaiškinti kur ir kuo dirba tėveliai, seneliai; 

 Atsinešti šeimos nuotraukas, kur jie su darbiniais rūbais, savo darbo vietoje su darbo 

įrankiais; 

 Atrinkti paveikslėlius, žyminčius tam tikrą profesiją ir pridėti prie jų paveikslėlius, 

žyminčius būdingus tai profesijai darbo įrankius; 

 Klausosi skaitomų ištraukų iš E.Bersoti ,,Mažiems apie profesijas“, R.Scarry ,,Ką žmonės 

dirba visą dieną“; 

 Atpasakoti pagal duotą pavyzdį. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Didaktinis žaidimas ,,Kam ko reikia?“; 

 Nupiešk ir papasakok, kuo norėtum būti; 

 Piršti automobilius, kuriais važinėja gydytojai, policininkai, ugniagesiai. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8 .VEIKLA LAUKE: 

 Judrūs žaidimai ,,Gelbėtojai“, ,,Važiuoju, važiuoju- stop“; 
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 Stebėti kitoje gatvės pusėje vykstančius statybos darbus, išskiriant kokių profesijų žmonės 

dirba statybose., 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas rytas“; 

 Dainelė ,,Tėveli, pabūk meistrelis“; 

 Ratelis,,Amatininkai“; 

 Žaidimas,,Šoks tėvelis šokimą“; 

 Muzikos klausimas. Supažindinti su dainininko, muzikanto, dirigento, kompozitoriaus 

profesijomis. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti  ant  pirštų  galų , mojant  kojas pirmyn , atgal , į  šalis. 

 Mėtyti kamuolį  vienas  kitam  iš  įvairaus  atstumo. 

 Lipti  gimnastikos  sienele  į  viršų pakaitiniu  žingsniu. 

 Individualūs  žaidimai  su  kamuoliais . 
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4.1.1. ŽIEMA  (5-6 METAI) 

 

 

1 SAVAITĖS TEMA: MAŽOJ ŠIRDELĖJE DAUG 

GERUMO TELPA. 
 

1.1. TIKSLAS: Švelnumo, gerumo ir atjautos ugdymas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Siekti, kad vaikai būtų palankūs vieni kitiems, kultūringi; 

2. Mokytis gražiai elgtis prie stalo; 

3. Bandyti save išreikšti gerais darbais; 

4. Pastebėti kitų vaikų pomėgius, nuotaikas. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba laikytis taisyklių; 

2. Lavina smulkiąją motoriką, kruopščiai atlika darbelius; 

3. Savarankiškai pasiruošia ir susivarko savo darbo vietą; 

4. Plečia žinias apie senolių papročius ir tradicijas; 

5. Išskiria pirmą ir paskutinį žodžio garsą; 

6. Grupuoja daiktus pagal formą,dydį,spalvą; 

7. Klausosi  ir išskiria keletą bendravimo situacijų, jas savaip paaiškina. 

 

3. METODAI: 

Pasakojimas, klausymas, demonstravimas, ,,minčių lietus“, lyginimas, grupavimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Įvairaus dydžio daiktai(lyginimui),kortelės su paveikslėliais, raidės ,,A“, ,,G“, reklaminiai bukletai, 

spalvotas ir piešimo popierius, žirklės ir klijai, didaktinės užduotys, literatūros kūriniai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Žaidimas ,, Aš ir tu“; 

 Pokalbis apie Adventą, jo papročius, uždegtų žvakių reikšmę ; 

 Prisiminti gero elgesio taisykles; 

 Mokytis susitarti, paprašyti, padėkoti, atsiprašyti; 

 Stengtis padėti savo draugams, dalintis žaislais; 

 Didaktinis žaidimas,, Susodink svečius“( lyginti daiktus pagal dydį); 

 Prisiminti raidę,, A“; 

 Klausyti V.Klauso kūrinėlių,,Draugai“ir ,, Stebuklingas žodis“ ir aptarti. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Iš įvairių reklamos bukletų iširpti paveikslėlius ir suklijuoti juos ant popieriaus lapo 

,,Dovanų sąrašas“; 

 Aplikacija,,Kalėdų eglutė“, ,,Eglutės žaisliukas“, ,,Adveto žibintas“; 

 Didaktinis žaidimas,, Rask savo porą“; 

 Žiūrėti paveikslėlius,, Geri ir blogi darbai“ ir juos aptarti; 

 Apibūdinamasis pasakojimas pagal paveikslėlį,, Žiema prasidėjo“. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 
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8. VEIKLA LAUKE: 

 Judrūs žaidimai ,,Broleli, vaduok“, ,,Slėpynės“; 

 Ridenti sniego senius ir juos skaičiuoti. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Bėgu, bėgu“; 

 Mankšta,,Viens, du, trys...“; 

 Dainelė ,,Draugystė“, ,,Gera kartu“; 

 Ratelis,,Mes pašoksim šokimą“, ,,Šoktukas“; 

 Muzikos klausymas,, Nuotaikos“; 

 Grojimas akmenukais ,,Drum drum drumbacelė“. 

 

10.VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  , bėgti  plačiu  žingsniu  per  kliūtis. 

 Šuoliukai  vietoje  ir  suspaudus  tarp kojų  kamuolį  judant  į  priekį, 

 Pratimai  su  gimnastikos  lazda. 

 Judrus  žaidimas „ Broleli  vaduok“. 
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4.5. 2. ŽIEMA  (5-6 METAI) 

 

1 SAVAITĖS TEMA. VISUS GYVULĖLIUS SUNKU 

APSAKYTI. 
 

1.1. TIKSLAS: Žinių apie naminius gyvūnėlius įtvirtinimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Domėtis naminiais gyvūnais, jų kūno sandara, funkcijomis; 

2. Dalintis turimomis žiniomis, pasakoti, kalbėti šia tema; 

3. Gebėti įvardinti gyvulių jauniklius; 

4. Nusakyti gyvulių kūno sandarą, naudą žmogui; 

5. Žinoti kaip juos pakviesti.   

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Pasakoja nutikimus, įspūdžius, nuosekliai dėsto savo mintis; 

2. Seka pasakas; 

3. Domisi parašytų žodžiu, simboliu; 

4. Paaiškina kai kurių žodžių reikšmes; 

5. Žaisdžia žaidimus su skaičiavimo elementais; 

6. Atpažįsta gyvūnus ir žino apie jų prisitaikymą, žmogaus ir gyvūno bendravimą, pagalbą, 

globą; 

7. Dalyvauja grupiniuose žaidimuose, laikosi paprastų taisyklių.  

  

3. METODAI: 

Pokalbis, diskutavimas, rodymas, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, 

stebėjimai, ,,minčių lietus“, lyginimas, grupavimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaislinai gyvūnėliai, plunksnos, kailis,raidžių kortelės, plastilinas,piešimo priemonės, knygos, 

plakatai, paveikslėliai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Visiems drauge sekti pasaką,,Katinėlis ir gaidelis“, aptarti, išskirti veikėjus, skatinti vaikus 

kalbėti sakiniais, kelti probleminius klausimus; 

 Pasdalinti patirtimi buvus kaime, mačius gyvūnus; 

 Aptarti gyvulių kūno sandarą, funkcijas, prisimenant kaip juos kviesti, pamėgdžioti jų 

,,kalbą“; 

 Klausyti A.Matučio,,Žirgelio namai“ ir P. Cvirkos,,Nenuorama jautis“; 

 Klausant A.Čerėjevaitės pasakos,, Kalėdų stebuklas“ išskirti ,,kalbančius“ gyvulėlius; 

 Klasifikuoti gyvulius į žolėdžius ir mėsėdžius; 

 Nustatyti pirmą garsą žodžiuose:katė, šuo ir kt.; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Aplikuoti pasakų,, Katinėlis ir gaidelis“, ,,Trys paršiukai“ iliustracijas; 

 Didaktinės žaidimas,,Pastatyk tvartelį ir suskaičiuok“- skaičiaus kiekio suvokimui; 

 Iliustruoti ir lipdyti pasakas,, Kalėdų stebuklai“ gyvulėlius; 

 Pasimokyti mįslių, patarlių apie gyvulėlius. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 
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8.VEIKLA LAUKE: 

 Judrūs žaidimai ,,Avelės namo“, ,,Katinas ant pečiaus“; 

 Stebėti katino , šuns elgesį ,jį apibūdinti.  

 

 9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas rytas “; 

 Dainelė ,,Šuo šaunuolis“, ,,Katytė Meri“; 

 Ratelis,,Oželis“; 

 Naminių gyvulių balsų klausymas, spėjimas, pamėgdžiojimas; 

 Muzikos klausymas,,Kažkas atsitiko“, ,,Katytės popietė“. 

 

10.VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti  plačiu  žingsniu  per  lazdas , linijas , kėglius. 

 Atmušti  atšokusį  kamuolį  nuo  žemės  dešine  ir  kaire  ranka  kelis  kartus  iš  eilės. 

 Imituoti  gyvūnų  judesius. 

 Judrus  žaidimas „Pagauk  uodegą“. 

 Ramus  žaidimas „Miškas  kalba“. 
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4.5.2. ŽIEMA  (5-6 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: ŽALIA EGLUTĖ ŽAISLIUKAIS 

ŽIBA. 

 
1.1. TIKSLAS: Žinių apie žiemos šventę  plėtimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Toliau susipažinti su Kalėdų papročiais, pajustų namų šilumą ir jaukumą; 

2. Džiugiai, linksmai ir išradingai sutikti Kalėdų senelį; 

3. Išmėginti įvairias žiemos pramogas; 

4. Stebėti žiemos spalvas, orus. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Žino kaip saugiai elgtis su  aplinkoje esančiais daiktais, saugo save ir šalia esantį draugą; 

2. Pasakoja apie savo šeimą, jos pomėgius, šventines šeimos tradicijas; 

3. Skatinti kalbinės raiškos gyvumą, taisyklingumą, įtaigą, pastebėti savo ir draugų gramatines 

klaidas; 

4. Drąsiai išsako savo mintis , nuomonę; 

5. Seka geru pavyzdžiu. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla,.,,minčių lietus“, 

pasakojimas,lyginimas, grupavimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos piešimo primonės, knygos, plakatai, įvairaus dydžio 

daiktai lyginimui, reklamos bukletai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis ,, Kaip mes laukiame Kalėdų“; 

 A.Kandroškaitės pasakos,,Kalėdų džiaugsmas“ klausymas ir aptarimas; 

 Mokytis mintinai L.Vaitkienės,, Eglutė“; 

 Ruoštis susitikimui su Kalėdų seneliu; 

 Klausosi skaitomos V.Sutejev pasakėlės ,, Eglutė“, aptaria, analizuoja, išskiria pagrindinius 

veikėjus, išsiaiškindami kurie yra teigiami ir neigiami; 

 Minti mįsles apie žiemą, prisiminti išmoktus eilėraščius. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Aplikacija ,, Sniego senis“, ,, Eglutė“; 

 Piešimas guašu,,Kalėdų  senelis. 

 Lipdyba ,, Dovanėlė kurios labiausiai laukiu...“; 

 Kolektyvinis darbas,, Žvaigždelės dekoravimas“; 

 Užduotys smulkiąjai motorikai ir skaičiavimui lavinimui; 

 Ruoštis Kalėdiniam vaidinimui ( aiškiai, garsiai, raiškiai tarti žodžius). 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 
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8. VEIKLA LAUKE: 

 Judrūs žaidimai ,,Vilkas griovyje“, ,, Slėpynės“, ,,Medžiotojas ir kiškiai“; 

 Stebėti aplink augančius medžius, įvardinti kurie žaliuoja visus metus. Lyginti kurie 

aukštesni ar žemesni.  

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Pasisveikinkim kartu“; 

 Dainelė ,,Kalėdų naktis“, ,,Balta dainelė“, ,,Sniego senis“; 

 Ratelis,,Kalėdų žvaigždelė“, ,, Tek saulelė“; 

 Muzikos klausymas,,Apsnigtas miškas“, ,,Tyli naktis“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  ir  bėgti  gimnastikos  suoleliu  , peržiangiant  įvairias  kliūtis. 

 Šokinėti  pakaitom , ant  vienos  kojos  ir  abiejų. 

 Prašliaužti  pro  kliūtį. 

 Judrus  žaidimas  „Klasė“. 

 Linksmoji  estafetė „ Per  pusnis“. 
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4.5.3. ŽIEMA  (5-6 METAI) 

 

 

1 SAVAITĖS TEMA: ŽAIDIMŲ DIENELĖS. 

 
1.1. TIKSLAS Žaidimo įgūdžių su didaktiniais, stalo, kūrybiniai 

žaidimais įtvirtinimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Domėtis stalo, didaktiniais, kūrybiniais žaidimais, dėlionėmis, mozaikomis; 

2. Aiškintis žaidimo taisykles ir jų laikytis; 

3. Noriai žaisti ir dalintis jais su draugais. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Suvokia ir kitiems paaiškina saugaus elgesio taisykles; 

2. Geba žaisti laisvai, pasitikint savimi; 

3. Žaidžiant grupuoja daiktus pagal formą, spalvą, dydį; 

4. Žaidžia kūrybinius- vaidmeninius žaidimus; 

5. Intuityviai jausčia gimtosios kalbos modelį; 

6. Laisvai ir išradingai vaidina žaidžiant kūrybinius- vaidmeninius žaidimus.  

 

3. METODAI: 

. Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla,.,,minčių lietus“, 

pasakojimas,lyginimas, grupavimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Stalo, didaktiniai žaidimai,  mozaikos, dėlionės, medinės kaladėlės, ,,Lego“ konstruktoriai, 

magnetiniai ir kiti konstruktoriai, mašinos, lėlės. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Susipažinti su naujais žaislais ir žaidimais, konstruktoriais, dėlionėmis, skirtais lavinti 

smulkiajai rankų motorikai, magnetine stalo lenta – orentacijai lape, erdvėje lavinti; 

 Žaisti magnetinėje lentoje su raidėmis ir paveikslėliais; 

 Papuošt grupę naujais piešiniais žiemos tema, pasirenkant norimą technika; 

 Savitvarkos darbai rūbinėje ir grupėje. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Kūrybinis žaidimas,, Šeima“; 

 Pasiūlyti sukonstruoti Kalėdų senelio namą; 

 Žaisti stalo žaidimą, skirtą orentacijai lape ir erdvėje ugdyt; 

 Varstymo žaidimai smulkiajai motorikai lavinti.  

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Judrūs žaidimai ,,Broleli, vaduok“, ,,Diena- naktis“; 

 

 9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  rytmetys ,,Siunčiu muzikinį sveikinimą mamai, močiutei...“( skatinti vaikus 

dainuoti solo, pasirinkti draugus ir kt.).
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4.5.4. ŽIEMA  (5-6 METAI) 

 

1 SAVAITĖS TEMA: AŠ IR MANO ŠEIMA. 
 

1.1. TIKSLAS: žinių apie savo šeimą plėtimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Siekti, kad vaikai pasakotų apie savo šeimos narius; 

2. Pratinti rūpintis savo šeimos nariais, reikšti jausmus; 

3. Žinoti savo pareigas šeimoje. 

 

2.UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Žino darželio adresą, tėvų darbovietes, pagalbos tarnybas ir jų telefonus; 

2. Vengia komfliktų su aplinkiniais; 

3. Pasakoja apie savo šeimą, jos pomėgius, kur gyvena; 

4. Dėlioja žmogaus augimo ciklą; 

5. Geba pasakotis, girdėti, išklausyti; 

6. Atliekant kūrybinius darbus naudoja mišrią techniką. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla,.,,minčių lietus“, 

pasakojimas, diskucijos. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos piešimo primonės, žirklės,knygos, plakatai, įvairaus 

dydžio daiktai lyginimui, reklamos bukletai, seni laikraščiai,  

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie šeimą parodant ir pakomentuojant atsineštas šeimos nuotraukas; 

 Skaičiuoti šeimos narius, pasakyti jų vardus, pavardes; 

 Pasimokyti greitakalbes:Šluota šluoja šapalėlį.; 

 Itvirtinti garsą,,Š“, sieti jį su raide; 

 Žiūrint į paveikslėlius gebėti nustatyti jauną, seną žmogų; 

 Iš paveikslėlių sudėti žmogaus gyvenimo liniją; 

 Mokytis mįslę: Kas rytą vaikšto keturiomis, dieną-dviem, o vakare trim kojom. Ją 

analizuoti; 

 Mokytis R.Skučaitės eil.,, Mamytė mylima“; 

 Išsiaiškinti kas yra rūpestis, pagarba, pagalba, pareiga; 

 Iš kaladėlių statyti namus, žaisti stalo žaidimus, dėliones; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Kurti savo šeimos medį (aplikacija);  

 Piešimas kreidelėmis, akvarele,,Aš ir mano šeima“; 

 Žodžių: mama, tėtė, sesuo ir kt. aplikacija iš plastelino ir popieriaus; 

 Skatinti vaikus pasakojant apie savo šeimą rišliais, pilnais sakiniais; 

 Pasakoti apie savo artimuosius, juos apibūdinti. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 



237 

 

 Judrūs žaidimai ,,Broleli, vaduok“, ,, Slėpynės“, ,,Gaudynės“; 

 Žaidimai su sniegu, važinėjimasis rogutėmis. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Pakilo saulelė“; 

 Mankšta,,Draugystės ratelis“, ,,Aš ir tu“; 

 Dainelė ,,Mano darbai“; 

 Ratelis,,Šoks tėvelis suktinį“; 

 Klausyti vaikų, jaunimo, vyrų ir moterų atliekamų dainų. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  ir  bėgti  lenktyniaujant. 

 Lipti  pakaitiniu  žingsniu  gimnastikos  sienele  iki  viršaus. 

 Varyti  kamuolį  dašine  ranka  vietoje  ir  judant  į  priekį. 

 Judrus  žaidimas  „Sniego  mūšis“. 
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4.5.5. ŽIEMA  (5-6 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: ZYLUTĖ BELDŽIA SNAPELIU. 
  

1.1. TIKSLAS: Stebėti žiemojančius paukščius, plėsti ir gilinti žinias 

apie juos. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Skatinti vaikus domėtis žiemojančiais paukščiais; 

2. Plėsti žinias apie paukščius; 

3. Ugdyti pareigą rūpintis jais. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Klausosi pasakojimų su užduotimis; 

2. Atpažįsta daugelį paukščių gyvenančių ne tik Lietuvoje, bet ir kituose kraštuose; 

3. Žino apie gyvūnų prisitaikymą prie aplinkos, žmogaus ir gyvūno bendravimą, pagalbą, 

globą; 

4. Seka pasakas apie paukščius; 

5. Klausosi paukščių balsų. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, pasakojimas,lyginimas, 

grupavimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos piešimo primonės, knygos, plakatai, įrašai su 

gamtos garsais. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbiai apie paukščių bėdas ir rūpesčius žiemą, išsiaiškinant kas yra,, baltasis badas“; 

 Išsiaiškinti kaip vaikai gali padėti peržiemoti paukščiams; 

 Pasimokyti paukščių balsų pamėgdžiojimų, skaičiuočių, palyginimų, mįslių, orų spėjimų; 

 Mokytis mintinai V.Valsiūnienės eil.,, Paukštelio prašymas“; 

 Klausytis skaitomų kūrinėlių iš rinkinio,,Tegul vaikai ir paukščiai skraido“; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Žiemos vaizdų piešimas; 

 Pirmo garso išskyrimas ,,Z“, ,,Ž“, žodžių galvojimas; 

 Pasaka be galo,,Šarkelės pasaka“; 

 Užduotys  skaičiavimui ir rankos- akies koordinacijai lavinimui; 

 Vartyti knygas, enciklopedijas,ieškant žiemojnačių paukščių pavekslėlių; 

 Kopijuoti paukščių pavadinimus. 

 

 7.INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE: 

 Judrūs žaidimai ,,Pelėdos ir žvirbliai“; 

 Stebėti  atskrendančius prie lesyklos paukščius ir juos pavadinti; 

 Ruošti vaišes paukščiams ir juos lesinti; 
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 Žaidmai su sniegu. 

 

 9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas, mankšta, vokalinės pratybos; 

 Pamėgdžioti paukščių balsus;  

 Dainelė ,,Žvirblis ir zylutė“; 

 Žaidimas ,,Genys ir šarka“; 

 Did.ž. ,,Paukšteliai“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  ir  bėgti  tiesiai , vingiais , aplink  kėglius. 

 Mėtyti  į  horizontalų  taikinį  kamuoliuką. 

 Judant  į  priekį  perduoti  kamuolį  vienas  kitam. 

 Imituoti  paukštelių  judesius. 

 Judrus  žaidimas „Paukšteliai  į  lizdelius“. 

 Judrus  žaidimas „Sniego  mūšis“. 
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4.5.6. ŽIEMA  (5-6 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: MIŠKO GYVENTOJAI. 
 

1.1. TIKSLAS: Žinių apie laukinių žvėrių gyvenimą plėtimas. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Gebėti pavadinti keletą laukinių gyvūnų, gyvenančių mūsų miškuose; 

2. Mokytis juos apibūdinti, nusakant jų išvaizdą, gyvenamą vietą ir būdą; 

3. Suvokti kokie sunkumai iškyla žvėrims žiemos metu; 

4. Sužinoti globos galimybes. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Atpažįsta daugelį gyvūnų gyvenančių ne tik Lietuvoje, bet ir kituose kraštuose; 

2. Domisi gyvybę žemėje; 

3. Žino apie žmogaus ir gyvūnų bendavimą, pagalbą, globą; 

4. Kopijuoja žodžius; 

5. Galvoja pavadinimus sukurtiems pasakojimams; 

6. Mena mįsles, mokosi priežodžių, patarlių, palyginimų; 

7. Naudoja taisyklingą gramatiką; 

8. Klausosi gamtos garsų įrašų ir juos pamėgdžioja balsu. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, pasakojimas, 

diskutavimas.  

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos piešimo primonės, knygos, plakatai, gamtos garsų 

įrašai, gyvūnų figūrėlės. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Aptarti, diskutuoti, kaip laukiniai gyvūnai praleidžia žiemą; 

 Išsiaiškinti kaip pasiruošė žiemai,kuo minta, kur slepiasi nuo priešų ir šalčio; 

 Iš žaislinių figūrėlių išrinkti  žvėris, naminius gyvūnus, vabzdžius, juos sugrupuoti ir 

pavadinti apibendrinančiais žodžiais; 

 Apibūdinti pagal paveikslėlį: kas plėšrus, kas plačiaragis, kas brangiakailis ir t.t.; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešti, lipdyti, aplikuoti įvairius žinomus gyvūnus pasirinkta technika; 

 Didaktinis žaidimas,, Surask gyvūną“; 

 Užduotys dėmesiui ir atminčiai lavinti; 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE: 

 Stebėti  sniege paliktus pėdsakus, stengtis atspėti kas juos paliko; 

 Žaidimai, tyrinėjimai, eksperimentai su sniegu; 

 Žaidimai su sniegu. 
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9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas, pirštukų mankšta; 

 Mankšta,,Draugystės ratelis“, ,,Aš ir tu“; 

 Dainelė ,,Visi šoka“, pasakos be galo; 

 Vokalinės pratybos ( gamtos garsų, gyvūnų balsų klausymas ir pamėgdžiojimas); 

 Lietuvių l.šokis ,,Punsko klumpakojis“; 

 Muzikos klausymas ,,Drambliai“, ,, Pabunda kobra“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti peržiangiant  kliūtis. 

 Pralįsti  pro  kliūtį  ropojant. 

 Pusiausvyros ir tempimo pratimai  su  dideliais  kamuoliais. 

 Imituoti  žvėrelių  judesius. 

 Judrus  žaidimas „Pėdsekys“. 

 Judrus  žaidimas „Lapė  vištidėje“. 
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4.5.7. ŽIEMA  (5-6 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: ŽIEMUŽĖ REIKLINGA, KAD 

DŽIAUGTŲSI VAIKAI. 

 
1. TIKSLAS: Žiemos požymių išskyrimas  iš kitų metų laikų.. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Įvardinti pagrindiniu žiemos požymius; 

2. Suvokti metų laikų kaitą; 

3. Įsidėmėti žiemos mėnesių pavadinimus; 

4. Pastebėti ir raiškiai pasakoti apie gamtos reiškinius. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Aktyviai žaidžia su draugais lauke; 

2. Dalyvauja grupiniuose žaidimuose; 

3. Skaičiuoja daiktus iki 10 ir atpažįsta skaitmenis; 

4. Nusako esminius žiemos požymius, rišliai apie juos pasakoja;  

5. Grupuoja daiktus pagal formą, dydį, spalvą; 

6. Kalba ypač daug ir palyginti taisyklingai; 

7. Grožisi draugų sukurtais darbais. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla,.,,minčių lietus“, 

pasakojimas,lyginimas, grupavimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos piešimo primonės, knygos, plakatai, įvairaus dydžio 

daiktai lyginimui, knygos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pasidalinti turima patirtimi apie metų laikus, aptarti požymius būdingus žiemai; 

 Klausytis auklėtojų skaitomų eilėraščių ir priskirti juos tam tikram metų laikui; 

 Mokytis mintinai M.Vainilaičio eil.,,Sausis“ ir Z.Gaižausaitės,,Vasaris“; 

 Įtvirtinti skaičiavimo įgūdžius iki 10; 

 Sąvokų didelis, mažesnis, mažas įtvirtinimas žaidžiant su stalo žaidimu,, Senis besmegenis 

ir sagos“; 

 Orentacijai erdvėje atrinkti pagal rodykles gyvūnus , kurie čiuoš rogutėmis, kurie 

pačiūžomis( nusakant kryptį). 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Užduotys akies- rankos koordinacijai lavinti; 

 Įtvirtinti skritulio kirpimo įgūdžius, aplikuojant senį besmegenį; 

 Apibūdinti daiktus ir reiškinius būdingus žiemai; 

 Tyrinėti parsineštą sniegą ir ledą. 

 

7.INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE: 
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 Lauke stebėti žiemos požymius: ledą, sniegą, temperatūrą; 

 Judrūs žaidimai  su snegu, važinėjimasis rogutėmis. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Pasisveikinkim kartu“; 

 Kiškių sveikuolių mankšta; 

 Dainelė ,,Sniego senis“, dainuojamos pasakos be galo; 

 Ratelis,,Tek saulelė“; 

 Lietuvių l. Šokis,,Duja“; 

 Vokalinės pratybos; 

 Klausyti muzikinių kūrinių ,,Su rogutėm nuo kalniuko“, ,,Čiuožykloje“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Einant , bėgant  imituoti  žiemos  sporto  šakų  judesius. 

 Varyti  ritinį  ledo rutulio  lazda  tiesiai  ir  vingiais. 

 Mėtyti  smėlio  maišelį  į  vertikalų  taikinį  dešine  ir  kaire  rankomis. 

 Judrus  žaidimas „Ledo  ritulys“. 

 Linksmoji  estafetė  „Ledo  kelias“. 
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4.5.2. ŽIEMA  (5-6 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: AŠ SAUGUS KAI ŽINAU. 
 

1.1. TIKSLAS: Žinių, įgūdžių, gebėjimų apie savisaugą 

gilinimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Suvokti kas gali būti nesaugu, pavojinga žmogui ir stengtis save saugoti; 

2. Žinoti kur kreiptis ištikus nelaimei; 

3. Vengti pavojų , nelaimių; 

4. Gilinti žinias kaip elgtis namie likus vienam ir pan. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Žino kaip saugiai elgtis supančioje aplinkoje; 

2. Saugo save ir šalia esantį draugą; 

3. Žino pagalbos tarnybų telefonus; 

4. Padeda kitiems, būtna draugiškas,sugeba prisitaikyti; 

5. Pažįsta skaitmenis; 

6. Intuityviai jaučia gimtosios kalbos modelį. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė- praktinė veikla, diskusijos. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos piešimo primonės, knygos, plakatai, enciklopedijos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie galimus pavojus lauke žiemą, esant namuose vieniems ir jų prevencija; 

 Aptarti kas gali kenkti vaikui( cheminės medžiagos, vaistai ir kt.); 

 Visiems kartu aptarti kur turi būti laikomos cheminės medžiagos, vaistai ir kt. pavojingi 

daiktai, kad būtų saugu, kaip jomis naudotis; 

 Susipažinti ir įsiminti pagalbos telefono numerį; 

 Kartu sekti pasakų:,, Vilkas ir 7 ožiukai“, ,, Meškiukas ir vaistai“ ir jas aptarti; 

  Minti mįsles: Nei pati valgo, nei kitam duoda( spyna), be galvos, o su skrybele( vinis); 

 Mokytis pamokymų:Nežaisk su ugnimi- nudeksi. Žirklės, peiliai ir degtukai... 

 Žiūrėti prevencinius plakatus apie netinkamą elgesį su su elektra, lauke ir kt. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešti įvairiomis dailės raiškos priemonėmis pagalbos mašinas; 

 Iš reklaminių bukletų iškirpti, suklijuoti ant lapo kas gali sukelti pavojų, o kas ne; 

 Piešti ir aplikuoti pasaką,, Vilkas ir 7 ožiukai“; 

 Puošti, iškirpti skaičius 112 

  

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE: 

 Lauke stebėti žiemos požymius: ledą, sniegą, temperatūrą; 

 Judrūs žaidimai su sniegu, važinėjimasis rogutėmis. 
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. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ir vokalinės pratybos; 

 Dainelė ,,Vilkas ir 7 ožiukai“; 

 Klausosi garsų kurie  įspėja apie pavojus; 

 Groti akmenukais ir bambukinėmis lazdelėmis. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti  plačiu  žingsniu  per  kliūtis. 

 Suspaudus  kamuolį  tarp  kojų  šuoliuoti  į  priekį  ir  vietoje. 

 Atmušti  kamuolį  nuo  žemės  viena  ir  kita  rankomis  pakaitom. 

 Judrus  žaidimas „Broleli  vaduok“. 

 Judrus  žaidimas  „Surask  porą“. 
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4.5.2. ŽIEMA  (5-6 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: MANO GIMTINĖ- LIETUVA. 

 
1. TIKSLAS: Žinių apie Lietuvą gilinimas. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Gilinti žinias apie Lietuvos vėliavą, himną, herbą, tautinius rūbus, tautosaką, papročius; 

2. Klausyti liet. l. padavimo,,Kaip kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių“. 

 

2.UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Žino ir pasako kur gyvena; 

2. Orentuojasi erdvėje, žemėlapyje, savo kieme, mikrorajone; 

3. Domisi parašytu žodžiu, simboliu; 

4. Kalba daug ir taisyklingai. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė- praktinė veikla, pasakojimas. 

 

4 .PRIEMONĖS: 

Stalo žaidimai, konstravimo žaidimai, spalvotas ir baltas popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos 

piešimo primonės, knygos,,Šiauliai“, ,,Lietuva“,enciklopedijos, kt. vaizdinė medžiaga, plakatai , 

žemėlapiai, gaublys, vėliavėlė. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie artėjančią šventę; 

 Aptarti kokius vaikai žino miestus, kaimus; 

 Žinoti savo gimtą miestą, gatvę kurioje gyvena; 

 Pokalbis apie Lietuvos sostinę, vėliavą, herbą, himną, papročius, tautinius rūbus; 

 Išsiaiškinti patarlių, priežodžių apie gimtinę reikšmę; 

 Piešti Lietuvos trispalvę, pakartoti spalvų reikšmes; 

 Savo darbeliais sveikinti draugus šv. Valentino dienos proga. 

   

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Lipdyba iš plastilino,, Pilis“; 

 Apžiūrėti albumus su Lietuvos vaizdais, aptarti, pasakoti; 

 Tyrinėti Lietuvos žemėlapį, įsimenant kuo daugiau miestų, vietovių pavadinimų; 

 Pažiūrėjus pavekslėlius nupiešti lietuvaitę su tautiniais rūbais. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Lauke stebėti žiemos požymius: ledą, sniegą, temperatūrą; 

 Važinėjant rogotėmis nuo kalnelio, aplenkti  kliūtis. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas, mankšta, vokalinės pratybos; 

 Dainelė ,,Tėviškėlė“, ,,Namai namučiai“; 

 Ratelis,,Brolis aptvėrė darželį“; 
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 Klausyti muzikinių kūrinių: ,,Tėviškės spalvos“, ,,Po gimtinės ąžuolėliais“; 

 Grojimas, pritariant akmenėliais dainelei,,Akmenėliai“ 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  ir  bėgti  lenktyniaujant  tarpusavyje. 

 Lipti  gimnastikos  sienele  į  viršų , pereiti  į  kitą  pusę ir  nulipti  žemyn. 

 Šokinėti  vietoje  abiem  kojom  per judamą  šokdynę. 

 Judrus  žaidimas  „Pasaulio  šalys“. 

 Linksmoji  estafetė „Vėliavos nešimas“. 
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4.5.3. ŽIEMA  (5-6 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: IR TAVE SUSKAIČIAVAU... 

 
1. TIKSLAS: Kelintinio, kiekinio skaičiavimo įgūdžių gilinimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Skaičiuoti 10 ribose, atskaičiuojant daiktus, skaičiuojant mintinai; 

2. Ugdyti gebėjimą skaičių sieti su skaitmeniu; 

3. Lyginti daiktų kiekius, priskiriant atitinkamai daiktų grupei; 

4. Skaičiuoti kelintiniu skaičiavimu. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba sieti skaičiu su skaitmeniu; 

2. Skaičiuoja ir atskaičiuoja daiktus 10 ribose; 

3. Geba lyginti, rūšiuoti, grupuoti daiktus; 

4. Susipažįsta su keletu matų, žino kas kuo matuojamas; 

5. Žaidžia stalo žaidimus, kuriuose būtų skaičiavimo elementų; 

6. Kuria, fantazuoja įvedant skaitmenis. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė- praktinė veikla 

pasakojimas,lyginimas, grupavimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai, stalo žaidimai,  popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos piešimo priemonės, knygos, 

plakatai, įvairūs daiktai skaičiavimui, liniuotė, termometras, menzūra, svarstyklės, laikrodis, 

skaitmenys, skaitmenų trafaretai, enciklopedijos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Aptarti kas yra Užgavėnės kaip ir kodėl jos yra švenčiamos. Po šventės pasidalinti 

įspūdžiais; 

 Suskaičiouti grupėje esančius daiktus, pasakyti kokių daiktų yra daug ir kokių mažai; 

 Skaičiaus ir kiekio suvokimui skaičiuoti sagas, gamtinę medžiagą ir kt., daiktų grupei 

priskiriant reikiamą skaitmenį; 

 Klausyti K.Kubilinsko eil.,,Mano skaičiai“, prisimenant sandarą(1+1=2, 1+2=3 ir pan.); 

 Mokytis skaičiuoti pirmyn ir atgal, kelintiniu skaičiavimu10 ribose; 

 Did.žaidimas,, Skaičių kaimynai“; 

 Vienas kitam ant nugaros rašyti skaimenis ir bandyti atspėti; 

 Aptarti kokie skaičiai daugiausiai minimi pasakose, kodėl; 

 Klausytis skaitomų pasakų,,Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“,   ,,Vilkas ir 7 ožiukai“ir 

patiems stengtis jas suvaidinti. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešti Užgavėnių kaukes ir su jomis dalyvauti šventėje; 

 Piešti šventės įspūdžius; 

 Pasimokyti skaičiuotės: Vaikai, vaikai vanagai... 

 Iškirpti skaitmenis ir juos papuošti; 

 Did. ž. Skaičiaus ir skaitmens suvokimui; 

 Iš plastilino, spalvoto popieriaus aplikuoti pasirinktą skaitmenį. 
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7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Dalyvauti Užgavėnių šventėje, stebėti deginamą Morę; 

 Linksmintis kartu su kitų grupių vaikais; 

 Važinėtis rogutėmis nuo kalniuko, įveikiant kliūtis; 

 Estafetės naudojant rogutes. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas,mankšta, vokalinės pratybos,,Pirštukų kelionė“; 

 Dainelė ,,Šarkele, varnele“, ,,Ožys ant tilto“, ,,Ubagų daina“; 

 Žaidimas ,,Blynai“, ,,Trijų velnių polka“. 

 

10. EIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  ir  bėgti  gimnastikos  suoleliu  nušokant  į  nurodytą  vietą. 

 Šokinėti  pakaitom  viena ir  dviem kojom „Klasė“. 

 Mesti  į  krepšį  po  trižingsnis. 

 Judrus  žaidimas „Krepšinis“. 

 Judrus  žaidimas „Vienas , du  trys...“. 
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4.5.3. PAVASARIS (5-6 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: KUR JOJI JONAI...Į TURGŲ PONAI! 
 

1.1. TIKSLAS: Žinių apie  šv.Kazimiero šventę ir mugę plėtimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Gilinti žinias apie tradicinius amatus( kalvystę, pynimą, audimą, 

drožinėjimą ir kt.); 

2. Nusiteikti kantriai, kruopščiai, išradingai triūsti ir pagaminti gerą, gražų dirbinį mugei; 

3. Susipažinti su šventės atributika-verba. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Kūrybiškai naudoja įvairias dailės raiškos priemones; 

2. Geba pasakoti patirtus nutikimus, įspūdžius; 

3. Išmano iš ko pagaminti daiktai, nusako jų paskirtį, naudojimo galimybes; 

4. Geba manipuliuoti raidėmis. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, pasakojimas, praktinė 

veikla. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos piešimo primonės, knygos, plakatai, moliniai 

ąsočiai, švilpynės, pinti dirbiniai, verbos, molis, modelinas, siūlai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Apžiūrėti praėjusių metų Kaziuko mugės nuotraukas. Atažinti kokie amatininkai ir ką 

meistrauja; 

 Klausytis S.Sasnauskaitės,, Kaziuko mugė“, M.Vainilaičio,,Į Kaziuko turgų“; 

 Mokosi mintinai liet.l.dainą ,,Verbos“; 

 Pasvarstyti kokiu amatu norėtų užsiimti ir kodėl; 

 Turtinti žodyną žodžiais: kalvystė, amatai, amatininkai, audėjai ir kt.; 

 Visus paruoštus darbelius pademonstruoti darželyje vyksenčioje mugėje. 

   

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Lipdyti vazeles, puodelius, varpelius ir kt. iš molio; 

 Iš popieriaus ir siūlų austi takelį; 

 Pasigaminti verbų; 

 Piešimas,,Verbos“; 

 Plėšytinė aplikacija,, Skarelė‘; 

 Ąsočio dekoravimas įvairiomis technikomis. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8.VEIKLA LAUKE: 

 Lauke stebėti besibaigiančios žiemos požymius: varveklius, vandens upelius. 

 Judrūs žaidimai pagal vaikų sumanymus. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 
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 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Ankstų rytą“; 

 Mankšta,,Kiškiai sveikuoliai“; 

 Dainelė ,,Mes geri žemaičiai“, ,,Pasakėlės be galo“; 

 Ratelis,,Amatininkai“; 

 Žaidimas ,,Mano tėvelis buvo kalvelis“; 

 Groti mediniais instrumentais ,,Polka“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  , bėgti  vorele , ratu  , atliekant  įvairius  pratimus  su  gimnastikos  lazda. 

 Ridenti  kamuolį  rankomis  pataikant  į  kėglius. 

 Šokinėti  per  judamą  šokdynę  judant  į  priekį. 

 Mėtyti  kamuoliuką  į  judamą  taikinį. 

 Judrus  žaidimas „Upeliukas“. 

Linksmoji estafetė „Į 
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4.5.3. PAVASARIS (5-6 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: PAUKŠČIAI PARNEŠĖ PAVASARĮ. 
 

1.1. TIKSLAS: Žinių apie pavasarį parskrendančius paukščius plėtimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Įvardinti bent keletą parskridusių paukščių; 

2. Žinoti jų balsų pamėgdžiojimus; 

3. Gilinti žinias apie paukščių gyvenimo būdą, sandarą; 

4. Atskirti paukščius pagal esminius požymius; 

5. Skirti parskrendančius ir žiemojančius paukščius. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba atpažinti keletą parskrendančių paukščių, juo pavadina; 

2. Žino apie paukščių prisitaikymą, pagalbą, globą; 

3. Geba grupuoti daiktus pagal dydį; 

4. Klausosi paukščių balsų ir stengiasi juos pamėgdžioti. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, diskusijos,pasakojimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos piešimo primonės, knygos, plakatai, įvairaus dydžio 

daiktai lyginimui( inkilai),nciklpedijos,CD įrašai su paukščių balsais 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Diskusijos apie ateinantį pavasarį, nusakant jo požymius; 

 Prisiminti sugįžtančių paukščių pavadinimus ir nusakyti jų savitumą, gyvenimo būdą; 

 Prisiminti žiemojusius paukščius; 

 Išskirti pirmą garsą paukščių pavadinimuose; 

 Pasimokyti mintinai paukščių pamėgdžiojimų; 

 Pokalbis kaip senovėje buvo gerbiami paukščiai; 

 Mįslės, patarlės, priežodžiai apie paukščius; 

 Skaityti ir aptarti liet.l.sakmę,, Kodėl kregždės uodega įkirpta“, ,,Vieversėlis- artojo 

draugas“, ,,Ir parnešė gandras kielę ant sparnų“. 

   

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Plėšytinė aplikacija ,,Kovas“ smulkias detales pripiešti kreidelėmis, flomasteriais; 

 Lipdyti mėgstamą paukštį; 

 Užduotys kiekio ir skaičiaus suvokimui; 

 Knygų, enciklopedijų vartymas, aptarimas; 

 Greitakalbių mokymasis. 

  

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Stebėti darželio teritorijoje skaraidančius paukščius,  klausyti jų giesmelių; 

 Stebėti inkilus, suskaičiuoti darželio teritorijoje esančius; 
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 Judrūs žaidimai su įvairiu sportiniu inventoriumi. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Sveiki gyvi..“; 

 Dainelė ,,Saulutė“,  

 Ratelis,,Šokit paukščiai“, ,,Paukščių karalius“; 

 Vokalinės pratybos; 

 Paukščių balsų pamėgdžiojimai, giesmelės. 

 

10.VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  ir  bėgti  su  gimnastikos lazda  , laikant  ją  už  nugaros  , alkūnių  sulenkimuose. 

 Šuoliukai  per  nejudamą  virvutę  einant  ir  bėgant. 

 Mėtyti  į  judamą  taikinį  kamuoliukus. 

 Imituoti  paukštelių  judesius. 

 Judrus  žaidimas „Paukšteliai į lizdelius“. 

 Linksmoji estafetė „Gandrų lenktynės“. 
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4.5.4. PAVASARIS (5-6 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: KNYGELĘ SKAITAU- DAUG 

SUŽINAU. 
 

1.1. TIKSLAS: Sekti žinomas pasakas, susipažinti su naujomis. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Gebėti iš žinomų pasakų atsirinkti veikėjus, nusakyti jų esminius bruožus, išskirti pagrindinę 

mintį; 

2. Susipažinti su naujomis pasakomis; 

3. Žinomas pasakas bandyti inscenizuoti. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba inscenizuoti dainas, pasakas su dainuojamaisiais intarpais; 

2. Domisi parašytu žodžiu, simboliais; 

3. Kalba ypač daug ir taisyklingai; 

4. Kalboje naudoti būtąjį, būsimą laiką, veiksmažodžius. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, ,,minčių lietus“, 

pasakojimas, pasakų sekimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos piešimo primonės, knygos, plakatai,  knygos 

atsineštos iš namų. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 

 Prisiminti mėgstamas pasakas, jų herojus, mokytis pasakoti pagal paveikslėlius; 

 Mokytis vaidinti pasakėlę-dainelę,, Išėjo tėvelis į mišką“; 

 Ruoštis pristatymui darželio projekte; 

 Aptarti pasakų žanrus: gyvulinės, stebuklinės, buitinės; 

 Pasimokyti sekti pasakas vienas paskui kitą- dėmesiui  išlaikyti. 

 Kurti pasaką pagal auklėtojos duotą pradžią. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 

 Norimą technika iliustruoti girdėtą pasaką apie pagranduką ir bjaurujį ančiuką; 

 Lipdyti iš tešlos savo mėgstamos pasakos heroju, nuspalvinti jį guašu; 

 Pasimokyti lankstyti pasakų herojus iš popieriaus. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Lauke pastebėti pavasario požymius gėlyne, medžiuose, krūmuose; 

 Judrūs žaidimai ir estafetės pagal vaikų sumanymą. 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas, , vokalinės pratybos; 
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 Muzikinė  mankšta,, Viens, du, trys“; 

 Dainelė ,,Iš pasakų knygelės“, ,,Apie lietų“,dainuojamos pasakos be galo; 

 Ratelis,,Čiužina lapė“, ,,Vabalai“; 

 Improvizacija dainelei ,,Vilkas ir 7 ožiukai“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti ir bėgti gimnastikos suoleliu. 

 Varyti  kamuolį dešine  ir  kaire  ranka tiesia  kryotimi , aplenkiant  kliūtis. 

 Grupiniai  pratimai  su  parašiutu. 

 Judrus  žaidimas „Žuvys  ir  tinklas“. 

 Ramus žaidimas su parašiutu „Vėjas“. 
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4.5.5. PAVASARIS (5-6 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: KAS VAŽIUOJA, SKRENDA, 

PLAUKIA ? 
 

1.1. TIKSLAS: Žinių apie įvairias transporto priemones bei saugu elgesį 

gatvėje gilinimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Skatinti domėtis įvairiomis transporto priemonėmis, jų savitumu; 

2. Gilinti turimas žinias apie saugų elgesį gatvėje; 

3. Prisijungti prie akcijos,, Savaitė be patyčių“; 

4. Skatinti tinkamo elgesio su bendraamžiais įgūdžius. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Žaidžia saugaus eismo žaidimus, susipažįsta su pagrindinėmis taisyklėmis, kelio ženklais; 

2. Įgyja judesių koordinacijos įgūdžių; 

3. Džiaugiasi savo ir kitų laimėjimais; 

4. Skaičiuoja daiktus iki 10, atpažįsta skaitmenis. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė- praktinė veikla. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos piešimo primonės, knygos, plakatai, įvairaus dydžio 

daiktai skaičiavimui, gatvės maketas, kelio ženklai, mašinų modeliai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie įvairias transporto priemones, jų savitumą, paskirtį; 

 ,,Minčių lietus“,, Aš gatvėje saugus, kai žinau...“; 

 Aptarti vaizdinę medžiagą, kelio ženklus, saugaus eismo situacijas; 

 Pasiklausyti liet.l.d.,,Kur važiuoji“ ir aptarti; 

 Skaičiuoti grupėje esančias mašinas ir jas rūšiuoti pagal dydį, spalvą; 

 Pastatyti mašinoms garažus; 

 Prisidėti prie akcijos,, Savaitė be patyčių“, aškinant kas yra patyčios, kokia jų prevencija; 

 Prisiminti gero elgesio taisykles, vieni kitiems sakyti palinkėjimus, komplimentus; 

 Pasigaminti rankelę ,,Be patyčių“ ir dovanoti draugui. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešimas,, Mano svajonių mašina“, ,,Draugystė“; 

 Lipdyti įvairias transporto priemones; 

 Gaminti skirtukus knygoms skirtus akcijai,, Savaitė be patyčių“. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Lauke pastebėti pavasrio požymius gėlyne, medžiuose, krūmuose. 

 Judrūs žaidimai, estafetės panaudojant įvairų sportinį inventoriu. 
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9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas, vokaliniai pratimai( įvairių  transporto priemonių garsai, jų 

klausimas, pamėgdžiojimas); 

 Dainelė ,,Naujas dviratukas“, ,,Traukinukas“; 

 Ratelis,,Mes pašoksim šokimą“; 

 Did.ž. ,,Stop ir vaikščiot“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti  poromis , išsisklaidžius rasti porą. 

 Šuoliukai  viena koja  iš  lanko  į  lanką. 

 Prašliaužti  gimnastikos  suoleliu nurudytu  būdu. 

 Individualūs  žaidimai  su  kamuoliais. 

 Judrus  žaidimas „Važiuoja , važiuoja  - stop...“. 
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4.5.3. PAVASARIS (5-6 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: PREVENCINĖ VALANDĖLĖ 

SVEIKATOS TEMA. 
 

1.1. TIKSLAS: Gilinti žinias, gebėjimus ir įgūdžius apie sveikatą. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas ir joms vadovautis; 

2. Skatinti vaikus domėtis sveiku gyvenimo būdu. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Savarankiškai laikosi higienos reikalavimų; 

2. Rūpinasi savo ir kitų fiziniu saugumu; 

3. Suvokia ir kitiems paaiškina pagrindines saugaus elgesio taisykles; 

4. Geba drąsiai išsakyti savo nuomonę. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė ir praktinė veikla. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos piešimo primonės, knygos, plakatai,  knygos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbiai, diskusijos apie rūkymą ir jo žalą žmogui; 

 Pasiklausyti pasakos apie cigaretę; 

 Aptarti  dantų higienos klausimus; 

 Atlikti užduotis,, Aš ir dantukas“; 

 Paruošti plakatą,, Kas mano dantukui sveika, o kas ne“; 

 Padiskutuoti tema ,, Man akytės- kad matyčiau“; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Kurti lankstinukus,, Sveikatai kenkia“, ,, Sveikatai naudinga“; 

 Užduotis – dėlionė,, Žaidžiu ir suprantu“( iškirpti ir sudėti); 

 Užduotis ,, Kas atsitiko?“. 

 

7. NDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Lauke stebėti prabundančią gamtą:pumpurus, vabalus, skruzdes ir kt.; 

 Judrūs žaidimai,,Medžiotojas ir kiškiai“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas rytas“; 

 Kiškių sveikuolių mankšta; 

 Dainelė ,,Metukai ir dantukai“; 

 Ratelis,,Po mūsų kojelėm“; 

 Klausyti dainelės,, Krokodilo dantys“; 
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 Groti akmenukais ir bambukinėmis lazdelėmis ,,Žvejų polka“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  ir  bėgti  basomis  įveikiant  įvairias kliūtis. 

 Eiti  pristatomu  žingsniu  vingiais padėta  virve. 

 Ridenti  kamuolį  kojomis , po signalo  stabdyti  ir  spirti  į  vartus. 

 Judrus  žaidimas „Valgoma – nevalgoma“. 

 Ramus  žaidimas  „Mano  pėdutės  viską  supranta“. 
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4.5.4. PAVASARIS (5-6 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: RID, RID , RID MARGI MARGUČIAI 
 

1.1. TIKSLAS:Gilinti žinias apie Šv. Velykų tradicijas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Nusiteikti laukti Šv.Velykų; 

2. Sužinoti apie šios šventės tradicijas, papročius; 

3. Dalintis turima patirtimi su draugais; 

4. Sužinoti kiaušinių marginimo būdus, spalvas, raštus ir jų reikšmę. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

9. Žaidžia komandinius žaidimus; 

10. Skiria spalvas, randa jas aplinkoje, žino jų reikšmę, marginant kiaušinius; 

11. Įgyja supratimą apie kiekį ir skaičiu; 

12. Geba pažinti geometrines formas. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos piešimo primonės, knygos, plakatai,  knygos, 

įvairios geometrinės formos , išpūsti kiaušiniai, lipni plėvelė, velykinės dekoracijos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Diskusija apie pavasario šventę Šv.Velykas, aptariant jos papročius, tradicijas, kiaušinių 

marginimo būdus, raštus, simbolika; 

 Klausytis ir aptarti pasaką,,Velykų ožiukai“; 

 Pasimokyti A.E.Puišytės,,Velykė“, B.Lenktytės,,Margučių marginimas“; 

 Patarlės, priežodžiai, mįslės apie kiaušinį; 

 Pokalbis,,Kaip elgtis prie Velykų stalo?“; 

 Vaidmeninis žaidimas ,, Svečiuose“; 

 Skaičiuotė: Bėgo kiškis per pievutę...; 

   

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešimas,,Velykiniai kiaušiniai“, ,,Velykinis atvirukas“, ,,Pavasaris“; 

 Pasigaminti dėžutę margučiams sudėti; 

 Marginti pasirinkta technika kiaušinius; 

 Puošti grupę velykiniais atributais. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Lauke stebėti bundančią žolę, gėles, medžius; 

 Judrūs žaidimai su kamuoliu( ,,Nešu, nešu kiaušinį“ ir kt.). 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Ankstų rytą“; 
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 Mankšta,,Viščiukų kelionė“; 

 Dainelė ,,Mes Velykų jau sulaukėm“, ,,Viščiukų auklė“, ,,Velykos atėjo“; 

 Žaidimai,,Ant ko sėdi“, ,,Pupa“, ,,Kinku linku“; 

 Klausyti sūpuoklinių dainų įrašų. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Judriųjų  žaidimų ir linksmųjų  estafečių  dienelės. 
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4.5.5. PAVASARIS (5-6 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: GYVYBĖ TEN, KUR VANDUO. 
 

1.1. TIKSLAS: Tyrinėjant vandenį ,plėsti žinias apie jo naudą, savybes. 

 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Susipažinti su pagrindinėmis vandens sąvybėmis; 

2. Suvokti jo svarbą žmogaus, augalo, gyvūno gyvenime; 

3. Mokytis tausoti vandens išteklius. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

5. Savarankiškai laikosi higienos reikalavimų; 

6. Geba žaisti laisvai pasitikint savimi; 

7. Atkreipia dėmesį į gyvūnus ir augalus; 

8. Plečia žodyną naujais žodžiais,apibūdinančiais vandenį , jo sąvybes. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla pasakojimas,lyginimas, 

eksperimentas, bandymai. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos piešimo primonės, knygos, plakatai, knygos, 

enciklopedijos, gaublys, vanduo ir įvairūs indai bandymams ir eksperimentams, skęstantys ir 

plaukiantys daiktai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Apžiūrėti gaublį ir jo spalvas. Iš ,, akies“ nustatyti ko žemėje daugiau: vandens ar sausumos. 

 Pademonstruoti šį santykį su obuoliu; 

 Pamąstyti kam vanduo reikalingas žmogui, augalui, gyvūnui; 

 Klausyti K.Abario,,Šaltinėlio kelionė“ ir jį aptarti 

 Atlikti bandymus su vandeniu, išsiaiškinant pagrindines jo sąvybes: skystas, skaidrus, 

bekvapis, beskonis, neturi pastovios formos; 

 Eksperimentuoti koks vanduo būna įpylus druskos, cukraus, dažų ir kt.; 

 Diskutuoti kokio vandens negalima gerti  ir kodėl; 

 Atlikti bandymus su vandeniu,, Kas plaukia, o kas skęsta“ 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešimas pirštais,, Žuvis“; 

 Lankstyti iš popieriaus,, Laivelis“; 

 Iliustruoti pasaką,, Šaltinėlio kelionė“ 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Lauke toliau stebėti gamtos pokyčius; 

 Judrūs žaidimai,, Jūra banguoja“, ,,Žuvys ir tinklas“. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 



263 

 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Švarūs kiškučiai“; 

 Kiškių sveikuolių mankšta; 

 Dainelė ,,Nusiprausiu“, ,,Lietutis“; 

 Groti varpeliais, trikampiais,,Prie upelio“; 

 Did.ž.,,Jūra banguoja“; 

 Muzikos klausimas,,Jūra“, ,,Jūra ir muzika“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti  su  gimnastikos  lazda , laikant  ją  už  nugaros , priekyje , tarp  kojų. 

 Šokinėti  per  sukamą  šokdynę. 

 Mėtyti  į  horizontalų  taikinį  kamuoliuką. 

 Individualūs  žaidimai  su  kamuoliais. 

 Judrus  žaidimas „Upeliukas“. 
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4.5.3. PAVASARIS (5-6 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: ŠVIEČIA SAULELĖ, ŠILDO 

DAIGELĮ. 
 

1. TIKSLAS:Supažindinimas su augalų gyvenimo etapais. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Susipažinti su augalų gyvenimo etapais(dygimu, augimu, žydėjimu 

ir kt.); 

2. Pajusti pagarbą augalo gyvybei; 

3. Matyti augalų grožį, juos saugoti, prižiūrėti, rūpintis; 

4. Patirtus įspūdžius reikšti dailės raiškos priemonėmis. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Atkreipia dėmesį į augalus; 

2. Atpažįsta daugelį augalų esančių artimiausioje aplinkoje; 

3. Žino pagrindines augalo dalis; 

4. Žino kuo skiriasi kitų kraštų augalai; 

5. Laisvai reiškia savo sumanymus, mintis dailės raiškos priemonėmis.   

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, stebėjimas, 

eksperimentai, pasakojimas,lyginimas, grupavimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos piešimo primonės, knygos, plakatai, lyginimui, 

knygos, enciklopedijos, žemė augalų sodinimui, vazonėliai, sėklos, svogūnai, žydinčios gėlės. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Klausyti skaitomos ,,Mikės Pūkuotuko enciklpopedijos skyriaus ,, Augalai“; 

 Išsiaiškinti kas yra augalai, kuo je ypatingi, kas yra sėkla?   

 Skaičiuoti grupėje pamerktas tulpes ir narcizus; 

 Plėsti žodyną naujais žodžiais: žiedlapiai, žiedynas, saulėgrąžos, gūželė, burbuolė ir kt.; 

 Did. ž.,,Surask tokį pat augalą“; 

 Mokytis pasakoti pagal paveikslėlį,,Išdygo daigelis“; 

 Did.ž.,,Baik sakinį“. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Iš natūros piešti tulpes, narcizus; 

 Plastelinu dekoruoti svogūną ir indelį, kuriame jį auginsime; 

 Stebėti pupų, žirnių ir saulėgrąžų sėklas, kaip jos atrodo sausos ir dygstančios; 

 Skaičiuoti pupas, žirnius. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Lauke pastebėti pražydusias gėles gėlyne, įsiminti kai kurių gėlių pavadinimus: tulpė, 

narcizas, raktažolė, našlaitė ir kt.;  

 Tyrinėti žolę, joje esančią gyvybę;  
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 Judrūs žaidimai su kamuoliu bei kitu sportiniu inventoriumi. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Pasisveikinkim kartu“; 

 Mankšta ,,Labas saule“; 

 Dainelė ,,Saulelė“, ,,Žirniukų dainelė“; 

 Ratelis,,Po mūsų kojelėm“, ,,Pupa“; 

 Muzikos klausymas,,Rytas“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti , bėgti  gimnastikos  suoleliu , ties  viduriu  prasiliankiant  su  draugais. 

 Užlipti  gimnastikos  sienele  į  viršų , pereiti  į  kitą  pusę  ir  nulipti  žemyn. 

 Permesti  kamuolį  per  tinklą  vienas  kitam  ir  pagauti. 

 Judrus  žaidimas „Aukščiau  žemės“. 

 Judrus  žaidimas „Raiša  lapė“. 
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4.5.3. PAVASARIS (5-6 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: MAMYTE, TU GERA, KAIP 

RYTMEČIO AUŠRA ! 
 

1.1. TIKSLAS:Pagarbos, pagalbos mamai suvokimo įtvirtinimas.  

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Suvoki, kad mama yra vienas iš brangiausių žmonių; 

2. Sužinoti kuo daugiau epitetų mamai pavadinti; 

3. Pasveikinti mamą Motinos dienos proga; 

4. Rodyti mamai pagarbą, meilę, padėti kasdienėje veikloje. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Suvokia savo šeimą, kaip kartu gyvenančius žmones; 

2. Pasakoja apie savo mamą, kitus šeimos narius, jų pomėgius; 

3. Deklamuoja eilėraščius, naudoja kalbinės raiškos gyvumą; 

4. Geba suvokti kitų šeimų buvimą.   

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, pasakojimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos piešimo primonės, knygos, plakatai, knygos, 

nuotraukos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis apie mamą, kaip ją galima pavadinti; 

 Pokalbis ,, Kaip vaikai padeda savo mamoms; 

 Pasakojimas ,, Mano mama“( apibūdinti savo mamą ); 

 Ką galima padaryti jei mama liūdna?; 

 Žinoti koks mamos vardas, kur ji dirba, ką mėgsta; 

 Aiškintis giminės ryšį( tėvai, seneliai, dėdės, tetos ir kt.); 

 Klausytis ir analizuoti R.Skučaitės eil. ,,Mama, mamyte, motule“; 

 Mokytis mintinai ,,Mamytė“; 

 Ruoštis mamytės šventei, mokantis eilėraščius, daineles; 

 Analizuoti pasakas, kuriose kalbama apie mamas ir pamotes; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Gaminti dovanėles – atvirukus mamai; 

 Piešimas ,,Mamos portretas“; 

 Lipdyba ,,Medalis mamai“; 

 Sugalvoti sakinių su žodžiais: šeima, mama; 

 Pasimokyti patarlę: Kas mamos nekauso, valgo duoną sausą. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

8.VEIKLA LAUKE: 

 Lauke stebėti sužaliavusią gamtą, žolę, medžius; 

 J .ž. pagal vaikų norus, panaudojant sportinį inventoriu. 
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9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Labas rytas“; 

 Mankšta ,,Viens, du, trys“; 

 Dainelė ,,Mamytė“, ,,Močiutės pyragai“; 

 Ratelis,,Pyragas mamytei“, ,,Vabalų ratelis“; 

 Muzikos klausimas,,Lopšinės“; 

 Groti įvairiais instrumentais, pritariant dainelei ,,Lietutis“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  ir  bėgti  pernešant  įvairius daiktus. 

 Grupiniai pratimai  su  parašiutu. 

 Tempimo , pusiausvyros  , kvėpavimo  pratimai  sėdint  ir  stovint. 

 Judrus  žaidimas „kamuoliukų  lietus“. 

 Judrus  žaidimas „Medžiotojas ir kiškiai“. 
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4.5.6. PAVASARIS (5-6 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: VAIVORYKŠTĖS SPALVOM 

PRAŽYDO SODAI 

 
1.1. TIKSLA: Stebint aplinką, plėsti žinias apie sodų, pavasarį žydinčių 

gėlių žydėjimą.  

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Skirti keletą žydinčių gėlių, gėlyne, pievoje; 

2. Atskirti žydinčius obels ir vyšnios medžius; 

3. Žinoti kaip reikia elgtis su žydinčomis gėlėmis, krūmais ir medžiais.  

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

5. Atpažįsta daugelį augalų, esančių artimoje aplinkoje; 

6. Žino kuo skiriasi kitų kraštų augalai; 

7. Žaidžia žaidimus kur yra skaičiavimo elementai; 

8. Mokosi patarlių, mįslių, priežodžių. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, stebėjimas, 

eksperimentai, pasakojimas. 

  

4. PRIEMONĖS: 

Stalo žaidimai, baltas ir spalvotas popierius, akvarelė, guašas, klijai, kreidelės ir kitos piešimo 

priemonės, knygos, plakatai, enciklopedijos, ausų krapštukai, štampai piešimui. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pasidalinti patirtimi apie matytas gėlyne, pievoje augančias gėles; 

 Išsiaiškinti ir įsiminti gėlių sandarą(kotas, lapai, žiedas); 

 Pokalbis kaip reiktų elgtis su gėlėmis( be reikalo neskinti ir kt.); 

 Nusakyti kokių spalvų gali būti tulpės, narcizai, pienės, jacintai ir kt.; 

 Aptarti kaip žydi vyšnios, obelys ir kas atsiranda iš žiedų; 

 Klausyti L.Degėsio eil. ,,Gėlių šalis“ ir aptarti; 

 Did.ž.,,Padėk tiek pat“ ( padėti tiek žiedlapių koks skaitmuo parašytas žiedo vidury); 

 Did. ž. ,, Ant kelinto žiedlapio kiek bitučių nutūpė“; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Skaityti pasakas apie gėles ir jas aptarti; 

 Štampavimas,, Pieva“( ausų krapštukai, susukto popieriaus antspaudai); 

 Lankstymas iš popieriaus ,,Tulpės“( pripiešti smulkias detales); 

 Mokytis B.Lenktytės eil.Saulė kopia vis aukščiau, įsaulėj kai ką mačiau! Juodas žemės 

lopinėlis, o jame pražydo gėlės. 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Lauke pastebėti pražydusias gėles gėlyne, įsiminti kai kurių gėlių pavadinimus, nusakyti jų 

sandarą, rasti skirtumus;  
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 Stebėti žiedus lankančius vabzdžius; 

 Judrūs žaidimai su kamuoliu bei kitu sportiniu inventoriumi. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Bėgu, bėgu takeliu“; 

  Mankšta ,,Pakilo saulelė“; 

 Dainelė ,,Gėlytės gimtadienis“; 

 Ratelis,,Mes pašoksim šokimą“; 

 Muzikos klausymas,,Kalnų karaliaus oloje“; 

 Improvizacija ,,Gėlių valsas“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  ir  bėgti  keičiant  tempą , kryptį. 

 Šuolis  į  tolį  iš  vietos. 

 Atmušti  keletą  kartų  iš  eilės  balioną. 

 Judrus  žaidimas „Tinklinis“. 

 Ramus  žaidimas „Miško  pasaka“. 
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4.5.3. PAVASARIS (5-6 METAI) 

 

1. SAVAITĖS TEMA: KAS ROPOJA, SKRENDA, 

PLAUKIA ? 

 
1.1. TIKSLAS:Žinių apie prabudusius gyvius plėtimas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Stebėti artimiausią gamtinę aplinką; 

2. Žinoti aptariamų gyvių kūno sandarą, gyvenimo ypatumus; 

3. Skiepyti globos jausmą mažesniam, silpnesniam už save; 

4. Nežaloti rastos gyvybės. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

5. Žino kaip saugiai jaustis supančioje aplinkoje; 

6. Domisi gyvybe žemėje; 

7. Esant galimybei rinkasi buvimą lauke; 

8. Atkreipia dėmesį į gyvūnus; 

9. Žino apie gyvūnų prisitaikymą, jų teikiamą naudą ir žalą. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, stebėjimas, 

eksperimentai, pasakojimas,lyginimas, grupavimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos piešimo primonės, knygos, plakatai, enciklopedijos, 

vabzdžių figūrėlės. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Aptarti pažįstamus skraidančius, šliaužiančius, ropojančius gyvius; 

 Išsiaiškinti jų kūno sandarą, gyvenimo savitumus; 

 Pasakoti savo patirtus įspūdžius; 

 Klausytis ir aptarti pasaką ,,Drugelis“, P.Mašioto ,,Bitė ir musė“, ,, Kaip sraigė pabėgo iš 

namų“; 

 Mokytis patarlių, priežodžių, mįslių apie ropotojus; 

 Skaičiaus ir kiekio suvokimui dėlioti kirmėlaites( dėti tiek kūno skrituliukų, koks skaitmuo 

parašytas  ant galvytės); 

 Pasimokyti palyginimų: Darbšti kaip bitė. Zyzia kaip musė. 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Aplikacija,, Kirmėlytė“ ( kirpti skrituliukus, smulkias detales pripiešti); 

 Lipdyba,, Boružė“, ,,Bitutė“; 

 Didaktinės užduotys rankos lavinimui; 

 

7. NDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

 

8. VEIKLA LAUKE: 

 Lauke stebėti  aplinką, gyvius.Lyginti sraigę, boružę;  

 Tyrinėti žolę, joje esančią gyvybę, padidinamuoju stiklu stebėti gyvių kūno sandarą; 

 J .ž.,,Paukštis ir uodai“, ,,Boružėlės“ 
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9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

  Muzikinis  pasisveikinimas ,,Saulutė“; 

 Mankšta ,,Viens, du, trys“; 

 Dainelė ,,Vabalas pabudo“, ,,Bitutė kamanė“; 

 Ratelis,,Vabaliukų dainelė apie lietų“, ,,Namas boružiukui“; 

 Muzikos klausimas,,Žiogelių eitynės“, ,,Kamanės skridimas“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  ir  bėgti   pavejant  bėgantį , pabėgant  nuo  gaudančio. 

 Pusiausvyros  pratimai  ant  gimnastikos  suolelio. 

 Varyti  kamuolį  dešine ir  kaire  rankomis  aplink  kliūtis. 

 Individualūs  žaidimai  su  kamuoliais. 

 Linksmoji  estafetė „Didžiosios  vabaliukų  lenktynės“. 
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4.5.4. PAVASARIS (5-6 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: ŠVIESOFORAS- MANO DRAUGAS. 
 

1.1. TIKSLAS:Prisiminti saugaus elgesio gatvėje taisykles. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Prisiminti jau žinomas taisykles ir sužinoti kitas saugaus elgesio 

taisykles; 

2. Prisiminti saugaus elgesio taisykles gatvėje, kieme, automobilyje. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

5. Žaidžia saugaus eismo žaidimus, susipažįsta su pagrindinėmis taisyklėmis, kelio ženklais; 

6. Įgyja judesių koordinacijos įgūdžių; 

7. Džiaugiasi savo ir kitų laimėjimais; 

8. Skaičiuoja daiktus iki 10, atpažįsta skaitmenis. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, stebėjimas, 

eksperimentai, pasakojimas,lyginimas, grupavimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Žaidimai, popierius, akvarelė, kreidelės ir kitos piešimo primonės, knygos, plakatai, įvairaus dydžio 

daiktai skaičiavimui, gatvės maketas, kelio ženklai, mašinų modeliai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Pokalbis ,, Mano kelionė į darželį“, aptariant saugaus keliavimo įgūdžius; 

 Taisyklių laikimąsi sporto salėje; 

 Ekskursija į ,,Saugaus eismo šalį“praktinių žinių patikrinimas ir įvertinimas; 

 Did.ž.,,Ar pažįsti kelio ženklus?“; 

 Mįslės apie šviesoforą, kelio ženklus, transporto priemones; 

 A.Matučio eil. ,,Triakis“ mokymasis; 

 

6. VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešimas ,,Mano gatvė“, ,, Šviesoforas akį merkia“; 

 Mokytis greitakalbę: ,,Ratai, ratai, rateliukai“; 

 

7. INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

  

8. VEIKLA LAUKE: 

 Lauke stebėti  gatve pravažiuojančias mašinas, atkreipti dėmesį į specialųjį transportą; 

 Lauke stebėti žydinčius medžius, gėles; 

 J .ž.,,Automobilis ir žvirbliai“, ,,Kas greitesnis?“.  

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Muzikinis  pasisveikinimas ,,Pasisveikinkim kartu“; 

 Mankšta ,,Tūpk ir stok“; 

 Dainelė ,,Šviesoforas“; 

 Lietuvių l. Šokis,,Duja“; 

 Šokis ,,Šoktukas“; 
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 Groti akmenukais ir bambukinėmis lazdelėmis pritariant ,,Aukštaičių polka“; 

 Did.ž.,,Stok ir vaikščiok“. 

 

10. VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Eiti  ir  bėgti  reaguojant  į  garsinius  ir  regimuosius  signalus. 

 Šuolis  į  tolį  įsibėgėjus. 

 Stumti  kamuolį  nuo  krūtinės  dviem rankom į priekį. 

 Judrus  žaidimas „Važiuoja, važiuoja – stop“. 

 Linksmoji  estafetė „Žalia , geltona , raudona“. 
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4.5.3. PAVASARIS (5-6 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA: VAIKYSTĖS SPINDULĖLIS. 
 

1.1. TIKSLAS:Atliepti mieste vykstančios šventės nuotaikas. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Nusiteikti džiugiems išgyvenimams, šokti, dainuoti, piešti, žaisti; 

2. Laisvai reikšti savo sumanymus dailės raiškos priemonėmis; 

3. Dalyvauti grupiniuose žaidimuose; 

4. Dėlioti žmogaus augimo ciklą. 

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Geba dalyvauti grupiniuose žaidimuose; 

2. Lygina save koks jis buvo kūdikystėje ir dabar; 

3. Seka geru kitų pavyzdžiu; 

4. Palankiai priima kitų draugiškumo ženklus ir juos rodo kitiems. 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, žaidybinė veikla, stebėjimas, 

eksperimentai, pasakojimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Stalo žaidimai, baltas ir spalvotas  popierius, guašas, akvarelė, modelinas, kreidelės ir kitos piešimo 

priemonės, knygos, muzikos įrašai, šeimos  nuotraukos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS: 

 Diskusija temomis - kas yra vaikystė, kuo vaikas skiriasi nuo suaugusio, kuo vaikystės 

laikotarpis yra ypatingas, kas džiugina, kas nelabai; 

 Piešti ant balionų ir jais puošti grupę; 

 Atsinešus savo kūdikystės ir dabartines nuotraukas , kiekvienas vaikas palygina save; 

 Did. ž. ,,Papasakok apie save“. 

 

6.VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešimas ,,Mano vaikystė“, ,,Vaikystės aitvarai“; 

 Gaminti vėjo malūnėlius ir jais puošti grupės aikštelę; 

 Piešimas- aplikacija ,,Aš ir mano draugai darželio kieme“; 

 Atrinkti paveikslėlius kuriuose pavaizduoti daiktai skirti vaikams ,nusakyti jų paskirtį.  

 

7.INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

  

8.VEIKLA LAUKE: 

 Lauke stebėti  gamtos ir orų pokyčius, bandyti juos apibūdinti; 

 Žaidimai su balionais, kamuoliais, estafetės. 

 

9. VEIKLA MUZIKOS SALĖJE: 

 Vaikų mėgstamos dainelės, rateliai, žaidimai; 

 Pasirodymai lopšelių grupių vaikams. 

 



275 

 

10.VEIKLA SPORTO SALĖJE; 

 Judriųjų  žaidimų  ir  linksmųjų  estafečių  dienelės 
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4.5.4. VASARA (5-6 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA. SVEIKA , VASARA! 
 

1.1. TIKSLAS:Džiaugtis atėjusia vasara, prisiminti jos teikimus 

malonumus ir galimus pavojus.. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Prisiminti, kokia šventė – pirmasis birželio mėnesio 

sekmadienis. 

2. Išsiaiškinti, kaip vaikas turėtų gerbti ir mylėti tėtį. 

3. Aptarti saugaus elgesio kieme, gatvėje, prie vandens taisykles. 

4. Žaisti siužetinius, judrius , kūrybinius – vaidmeninius žaidimus. 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Gebėti pasakoti, kalbėti nenukrypstant nuo pagrindinės temos. 

2. Pagal galimybes rūpintis savo ir kitų saugumu. 

3. Laisvai, spontaniškai reikšti savo sumanymus, mintis dailės raiškos priemonėmis, 

išgyvenant kūrybos džiaugsmą. 

4. Sumanyti, planuoti ir organizuoti žaidimą, 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, gamtos stebėjimai, žaidybinė veikla, 

stebėjimas, eksperimentai, pasakojimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Stalo žaidimai, baltas ir spalvotas  popierius, guašas, akvarelė, modelinas, kreidelės ir kitos piešimo 

priemonės, knygos, muzikos įrašai, smėlio žaislai, kamuoliai, šeimos  nuotraukos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS“: 

 Klausytis skaitomų kūrinėlių:  Z. Gaižauskaitė „Vasaros darbeliai“, B. Masiliauskienė 

„Smėlio pilys“, V. Palčinskaitė „Vasaros vaikai“, A. Matutis „Kur tėvelis dirba“, „Apie 

tėtį“. 

 „Minčių lietus“ – kuo gali pradžiuginti savo tėtį . 

 D.ž. „Atspėk, ką tėvelis dirba“ – imituoti įvairius darbus (kala, pjauna, dažo ir t.t.). 

 Kalbinės pratybos: „Kaip vadinasi tas žmogus, kuris…(vairuoja, valo ir t.t.)“, „Kokie du 

žodžiai“ (šimtakojis, margaspalvis, trumpakaklis…). 

 Pasakojimai iš patirties „Kaip aš padedu tėveliui?“. 

 Studijuoti plakatus , knygeles apie saugų elgesį (kaip saugiai elgtis miške, kaip saugiai elgtis 

prievandens). 

 

6.VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešti savo tėtį; 

 „Sveikinimas tėveliui“ – padaryti atviruką, nukopijuoti sugalvotą sveikinimo tekstą;; 

 Sugrupuoti ir įvardinti įvairius paveikslėlius „Mano tėčio“ (drabužiai, batai, įrankiai ir t.t.); 

 Pasimikyti eil. B. Lenktytės apie vasarą; 

 Stalo žaidimai, loto „Profesijos“, dėlionės, domino. 

 

7.INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

  

8.VEIKLA LAUKE: 
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 Lauke stebėti  gamtos ir orų pokyčius, bandyti juos apibūdinti; 

 Žaidimai pagal vaikų sumanymus (kūrybiniai, smėlio, judrūs), stebėjimai, tyrinėjimai 

artimiausios gamtinės aplinkos (vabalai, augalia ir kita).balionais, kamuoliais, estafetės. 
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4.5.5. VASARA (5-6 METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA. GROK,ŽIOGELI, SMUIKELIU! 
 

1.1. TIKSLAS:ž inių apie artimiausią aplinką gilinimas.. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

5. Prisiminti, kokia šventė – pirmasis birželio mėnesio 

sekmadienis. 

6. Išsiaiškinti, kaip vaikas turėtų gerbti ir mylėti tėtį. 

7. Aptarti saugaus elgesio kieme, gatvėje, prie vandens taisykles. 

8. Žaisti siužetinius, judrius , kūrybinius – vaidmeninius žaidimus. 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

5. Gebėti pasakoti, kalbėti nenukrypstant nuo pagrindinės temos. 

6. Pagal galimybes rūpintis savo ir kitų saugumu. 

7. Laisvai, spontaniškai reikšti savo sumanymus, mintis dailės raiškos priemonėmis, 

išgyvenant kūrybos džiaugsmą. 

8. Sumanyti, planuoti ir organizuoti žaidimą, 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, gamtos stebėjimai, žaidybinė veikla, 

stebėjimas, eksperimentai, pasakojimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Stalo žaidimai, baltas ir spalvotas  popierius, guašas, akvarelė, modelinas, kreidelės ir kitos piešimo 

priemonės, knygos, muzikos įrašai, smėlio žaislai, kamuoliai, šeimos  nuotraukos. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS“: 

 Klausytis skaitomų kūrinėlių:  Z. Gaižauskaitė „Vasaros darbeliai“, B. Masiliauskienė 

„Smėlio pilys“, V. Palčinskaitė „Vasaros vaikai“, A. Matutis „Kur tėvelis dirba“, „Apie 

tėtį“. 

 „Minčių lietus“ – kuo gali pradžiuginti savo tėtį . 

 D.ž. „Atspėk, ką tėvelis dirba“ – imituoti įvairius darbus (kala, pjauna, dažo ir t.t.). 

 Kalbinės pratybos: „Kaip vadinasi tas žmogus, kuris…(vairuoja, valo ir t.t.)“, „Kokie du 

žodžiai“ (šimtakojis, margaspalvis, trumpakaklis…). 

 Pasakojimai iš patirties „Kaip aš padedu tėveliui?“. 

 Studijuoti plakatus , knygeles apie saugų elgesį (kaip saugiai elgtis miške, kaip saugiai elgtis 

prievandens). 

 

6.VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Piešti savo tėtį; 

 „Sveikinimas tėveliui“ – padaryti atviruką, nukopijuoti sugalvotą sveikinimo tekstą;; 

 Sugrupuoti ir įvardinti įvairius paveikslėlius „Mano tėčio“ (drabužiai, batai, įrankiai ir t.t.); 

 Pasimikyti eil. B. Lenktytės apie vasarą; 

 Stalo žaidimai, loto „Profesijos“, dėlionės, domino. 

 

7.INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

  

 8.VEIKLA LAUKE: Lauke stebėti  gamtos ir orų pokyčius, bandyti juos apibūdinti; 
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 Žaidimai pagal vaikų sumanymus (kūrybiniai, smėlio, judrūs), stebėjimai, tyrinėjimai 

artimiausios gamtinės aplinkos (vabalai, augalia ir kita).balionais, kamuoliais, estafetės. 
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4.5.5. VASARA (5-6METAI) 

 

 

1. SAVAITĖS TEMA. PRAŽYDO PAPARČIO 

ŽIEDAS. 
 

1.1. TIKSLAS: susipažinti su Joninių šventės tradicijomis. 

1.2. UŽDAVINIAI: 

1. Susipažinti su Joninių šventės papročiais; 

2. Paismokyti pinti vainikus; 

3.  Aptarti dienos ir nakties ilgumą; 

4 . Stebėti gamtą:žolynus, gėlesAptarti saugaus elgesio kieme, gatvėje, prie vandens taisykles. 

5. Išmėginti įvairias Joninių šventės  

 

2. UGDYTINI KOMPETENCIJŲ GEBĖJIMAI: 

1. Klausosi pasakojimų apie birželio mėnesio  gamtą; 

2. Atpažįsta keletą pievų, darželio gėlių; 

3. Pagal galimybes rūpintis savo ir kitų saugumu. 

4. Klausosi pasakojimų apie paparčio žiedo ieškojimą; 

5. Mokosi patarlių, priežodžių, mįslių; 

6. Sumanyti, planuoti ir organizuoti žaidimą, 

7. Žodyno turtinimas naujais žodžiais (kupolinės, šienapjūtė…) 

 

3. METODAI: 

Pokalbis, demonstravimas, knygų skaitymas ir klausymas, gamtos stebėjimai, žaidybinė veikla, 

stebėjimas, eksperimentai, pasakojimas. 

 

4. PRIEMONĖS: 

Stalo žaidimai,  smėlio žaislai, baltas popierius, guašas, akvarelė, modelinas, kreidelės ir kitos 

piešimo priemonės, knygos, muzikos įrašai, smėlio žaislai, kamuoliai. 

 

5. GRUPĖS VEIKLA – „RYTO RATAS“: 

 Klausytis skaitomų apsakymų  „Rasos šventė“, „Šventas Jonas“, „Joninės ir saulė“ (Senovės 

kalendorius mažiesiems „Vasarėlė“; 

 Mokytis mintinai patarlių, priežodžių, mįslių apie rasą; 

 Studijuoti plakatus , knygeles apie saugų elgesį (kaip saugiai elgtis miške, kaip saugiai elgtis 

prie vandens); 

 

6.VAIKŲ VEIKLA GRUPELĖMIS:  

 Vartyti knygas, ieškoti informacijos apie šventę, jos tradicijas; 

 

7.INDIVIDUALI VEIKLA : 

planuojama atsižvelgiant į grupės vaikų individualius poreikius, ypatumus. 

  

8.VEIKLA LAUKE: 

 Lauke žaisti judriuosius žaidimus: „Kieno  ranka stipresnė“, „Virvės traukimas“, „Peršok 

per laužą“; 

 Pinti vainikus iš lauko gėlių, augalų.
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4.6.  UGDYMO METODAI, BŪDAI 

 

INFORMACINIAI METODAI 
 Monologu (pasakojimas). 

 Dialogu (pokalbiu). 

 Vaizdu. 

 Lektūra (spausdintu žodžiu). 

 Parodos. 

 Eskursijos. 

 Pratybos. 

 

KŪRYBINIAI METODAI: 
 Ugdymasis bendraujant. 

 Savarankiškas darbas. 

 

PROBLEMINIO UGDYMO METODAI: 
 Pažinimas. 

 Supratimas. 

 Panaudojimas. 

 Analizė. 

 Sintezė. 

 Vertinimas. 

  

TIRIAMIEJI UGDYMO METODAI: 
 Minčių lietus. 

 Minčių žemėlapis. 

 Ugdymo projektai. 

 

INTERAKTYVIOJO UGDYMO STRATEGIJOS: 

 Ugdymo skatinimas sukuriant tinkamą aplinką. 

 Ugdymas pavyzdžiu. 

 Kūrybinė vaiko ir pedagogo sąveika. 

 Spontaniškas ugdymas. 

 Terapinis ugdymas. 

 Akademinis ugdymas. 

 Veikėjų stebėjimas. 

 Kryptingas įsivaizdavimas. 

 Kartojimas poromis. 

 Probleminės situacijos. 

 Klausimo ir atsakymo santykis. 

 Būdas žodžiams įsidėmėti. 

 Įsivaizduok save nuotraukoje. 
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4.7. UGDYMO  PRIEMONĖS 

 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJAI: 

 Grupės biblioteka (vaikų enciklopedijos, knygutės,vaikų žurnalai, dailės albumai, 

reprodukcijos, plakatai ir kt.) 

 Pasakų, muzikos, gamtos garsų pamėgdžiojimų CD įrašai; 

 Stalo žaidimai (su raidėmis, užrašais skirti kalbai ugdyti); 

 Žaidimai-galvosiūkiai; 

 Maganetinė, flanelinė, rašymo lenta; 

 Atskiri pratybų lapai, įvairių užduočių vaikui rinkiniai. 

 Knygų lentynos, komodos. 

 Dėžės, segtuvai priemonėms laikyti. 

 

 

SOCIALINEI KOMPETENCIJAI: 

 Miesto žemėlapis, vietovės planas; 

 Lietuvos Respublikos herbas, miesto herbas, vėliava; 

 Pasakų, padavimų, smulkiosios tautosakos knygelės; 

 Minkšti ir siužetiniai žaislai (lėlės, vėžimėliai, indeliai) 

 Drabužiai siužetiniams žaidimams.  

 Įvairūs stalo žaidimai. 

  Minkšti baldai vaikams (sofa, sėdmaišiai ir kt.). 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJAI: 

 Gyvūnų, augalų nuotraukos, plastmasinės, medinės gyvūnų figurėlės; 

 Didinamieji stiklai; 

 Įvairūs indai; 

 Magnetai; 

 Gamtinė medžiaga; 

 Specialios didktinės skaičiavimo priemonės; 

 Erdvinės ir plokštuminės geometrinės figūros; 

 Skaičiavimo pagaliukai; 

 Laikrodis; 

 Kalendorius (gamtos, sieninis ); 

 Skaičių kortelės; 

 Kortelės priežasties-pasekmės, nuoseklumo, priešingybių irk t. sampratai); 

 Erdvinės ir plokštuminės goemetrinės formos; 

 Įvairūs žaislai, daiktai, skirti skaičiavimui, rūšiavimui; 

 Techniniai žaislai; 

 Konstrukciniai žaislai; 

 Dėlionės; 

 Mozaikos; 

 Sudedamieji paveikslėliai; 

 Domino, loto, lego ir kt. 

 Techninės ugdymo priemonės: kompiuteris, garso ir vaizdo grotuvai, muzikinis centras, 

fotoaparatas, įvairios lentos: magnetinė, kamštinė, flanelinė ir kt. 

 Garso ir vaizdo priemonės: vaizdo kasetės, kompaktiniai diskai, kasetės ir kt. 
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 Žaislams sudėti lentynos, komodos, spintelės. 

 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJAI: 

 

 Įvairaus dydžio ir paskirties kamuoliai (paprasti, kimštiniai, šokinėjimo); 

  Krepšinio lentos; 

 Šokdynės; 

 Kilimėliai; 

 Lankai, kėgliai, lazdos; 

 Kaspinai, skarelės, skraistės; 

 Priemonės estafetėms; 

 Gimnastikos suoleliai, čiužiniai; 

 Įvairūs treniruokliai; 

 Paveikslėliai, knygelės, dėlionės, loto augimo ir sveikatos temomis; 

 Priemonės smulkiąjai motorikai lavinti (narstyti, segioti, raišioti, varstyti...); 

 Higienos reikmenys (muilas, servetėlės, rankšluoščiai, dantų šepetėlis, dantų pasta); 

 Vaikams pritaikyti  baldai: kėdutės, staliukai, spintelės ir kt. 

 

 

MENINEI KOMPETENCIJAI: 

 

 Įvairūs dažai (guašas, akvarelė, kreidelės, pastelė); 

 Teptukai (įvairaus dydžio, pločio ,storio); 

 Indeliai vandeniui, dažams; 

 Pieštukai, kreida; 

 Molis, plastilinas, modelinas ir kt. 

 Popierius (įv.formato; baltas; spalvotas; kartonas ir kt.); 

 Molbertas; 

 Priemonės darbo vietai uždengti; 

 Apranga darbui su dažais; 

 Antrinės žaliavos (audinio, odoa, popieriaus atraižos, įpakavimo dėžės ir kt); 

 Klijai (sausi, lipalas) 

 Antrinės žaliavos; 

 Žirklės; 

 Apranga ir vaidybos atributika vaikams (skraistės, skrybėlės, karūnos ir kt.); 

 Širmelė, pertvaros ir kita įranga teatrui; 

 Įvairūs vaikų muzikos instrumentai (molinukai, akmenukai, lazdelės, savo gamybos 

instrumentai, ritminiai mušamieji (perkusija)..); 

 Muzikos grotuvas, būtiniausi įrašai; 

 Įvairūs muzikos instrumentai (pianinas, gitara, kanklės, akardeonas...). 

 Muzikos ženklų rinkiniai muzikos raštui (penklinių, natų, pauzių ženklai). 
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5. VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

Pažangos ir pasiekimų vertinimas svarbus visiems ugdymo dalyviams- vaikams, 

pedagogams, tėvams.Įvertinus vaiko gebėjimus, išsiaiškinus jo poreikius, pomėgius, individualias 

savybes, galima tikslingai planuoti veiklą, kurti aplinką, parinkti būdus ir metodus, priemones, 

siekiant ugdymo(si)  pažangos. 

Vertinimą  vykdo pedagogai, tėvai. 

Vaiko gebėjimai ir ugdymo(si) pažanga vertinama 2 kartus metuose: rugsėjo-spalio  ir 

balandžio-gegužės  mėnesiais . Vaikui, patiriančiam ugdymo(si) sunkumų, atliekamas tarpinis 

vertinimas. 

 Vaiko, turinčio kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, gebėjimus ir daromą pažangą  

vertina  logopedas kartu su pedagogu. 

Vertinant naudojami šie informacijos apie vaiko pasiekimus ir pažangą rinkimo metodai ir būdai:  

1. Vaiko stebėjimas natūralioje kasdienėje veikloje (faktų rinkimas, atskirų situacijų 

aprašymas, kriterinis bei ištisinis fiksavimas ir kt.). 

2. Pokalbis su vaiku, tėvais. 

3. Vaiko veiklos ir kūrybos darbelių analizė. 

4. Vaiko žaidimo stebėjimas ir analizė. 

5. Tyrimai vaiko raidai įvertinti (kalbos, atminties, dėmesio ir kt.). 

 

 Vaiko ugdymo(si)  pasiekimai vertinami pagal parengtus  vaiko pažangos ir pasiekimų 

vertinimo protokolus atskiroms amžiaus grupėms.(žr.PRIEDAS). 
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VAIKO GEBĖJIMŲ IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMO PROTOKOLAS 

1,5 - 3 METAI 

Vaiko vardas.................................................Gimimo data............................................... 

Vertinimo data.....................    Vaiko amžius:.........metai...........mėnesiai 

 

Nr. 1,5 m.-2,6m. Ruduo  Pavasaris  

tėvai pedagogai tėvai pedagogai 

1. Supranta kalbos turinį, susijusį su 

jo patirtimi. 

    

2. Klausinėja: kas? kur? kodėl?     

3. Lengvai pakartoja išgirstas 

frazes. 

    

4. Žodžiais nusako savo veiksmus, 

ketinimus 

    

5. Išlaiko pusiausvyrą eidamas per 

įvairias kliūtis. 

    

6. Užlipa ant kėdutės, suolelio ir 

nulipa nuo jų. 

    

7. Peržengia per neaukštą kliūtį.     

8. Užlipa gimnastikos sienele iki 

1,5m.ir nulipa nuo jos. 

    

9. Mėto kamuoliuką į pakabintą 

taikinį savo krūtinės aukštyje. 

    

10. Savarankiškai rengiasi, bet 

nemoka užsisegti sagų. 

    

11. Žaidžia su vaikais socialumą 

ugdančius žaidimus. 

    

 2,6m.-3m. 
 

    

1. Daug kalba, pradeda tarti 

sakinius, sudarytus iš 3-4 žodžiu. 

    

2. Emociškai raiškiai kalba ir 

bendrauja su vaikais. 

    

3. Kalba prijungiamaisiais sakiniais.     

4. Klausinėja: kam? kada? kodėl?     

5. Žodyno apimtis: 1000-1300 

žodžių. 

    

6. Išlaiko pusiausvyrą eidamas 30-

35 cm. aukščio kliūtį.  

    

7. Laipioja gimnastikos sienele.     

8. Mėto kamuolį į įvairius taikinius.     

9. Mėto ir gaudo kamuolį 70-100 

cm. nuotoliu. 

    

10. Moka derinti savo judesius su 

bendraamžiais. 

    

11. Keičia judesių tempą, kryptį, 

pobūdį pagal žodį, muziką, kitokį 

signalą. 
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12. Savarankiškai rengiasi, prašo 

suaugusio pagalbos. 

    

13. Moka plautis rankas prieš valgį.     

14. Dėkoja pavalgęs.     

15. Pradeda žaisti įvairius žaidimus.     

16. Pavadina 4 spalvas, atskiria jas 

aplinkos daiktuose, spalvina 

piešinius. 

    

17. Vartoja daiktų kiekio sąvokas: 

vienas, du...daug. 

    

18. Aplinkoje suranda 4 pagrindinių 

spalvų daiktus. 

    

19. Grupuoja daiktus pagal formą.     

20. Piramidės žiedus sudėlioja pagal 

dydį. 

    

21. Mokosi atlikti veiksmus su 

įrankiais. 

    

22. Konstruoja paprasčiausius 

statinius. 

    

23. Valgo savarankiškai.     

24 Moka naudotis nosine.     

25. Mokosi savarankiškai nusirengti 

ir apsirengti. 

    

26. Bando sulankstyti savo 

drabužius. 

    

27. Moka naudotis tualetu.     

28. Mėto kamuoliuką į horizontalų 

taikinį 

    

29. Laipioja kopėtėlėmis aukštyn ir 

žemyn. 

    

30. Žaidžia įgūdžių reikalaujančius 

žaidimus. 

 

    

31. Emocingai reaguoja į muzikinius 

ir gamtos garsus. 

    

32. Imituoja žaidimų personažus, 

keičia judesius pagal muzikos 

charakterį, garsų stiprumą. 

    

33. Išbando grojimą įvairiais 

ritminiais muzikos instrumentais. 

    

 

 

 

Pastebėjimai,  pagalbos 

būdai................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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VAIKO GEBĖJIMŲ IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMO PROTOKOLAS 

3 - 4 METAI 

 

Vaiko vardas.........................................Gimimo data...................................................... 

 

Vaiko amžius: ruduo:      .........metai...........mėn.      Pavasaris:   ..........metai........... mėn. 

Žymėjimo būdas:  geba “ +” (pliuso ženklas);  siekia, stengiasi, bando “– “(minuso ženklas) 

 

Nr.  Sveikatos saugojimo 

kompetencija 

Esminiai gebėjimai 

Ruduo  Pavasaris  

tėvai pedagogai tėvai pedagogai 

1. Eina ir bėga tiesia linija, vorele 

vienas paskui kitą, ratu,keičiant 

judėjimo kryptį. Išsisklaidžius po 

signalo randa savo vietą voroje. 

    

2. Pralenda pro kliūtis.Ropoja 

keturpėsčia, remiantis keliais ir 

dilbiais. 

    

3. Šokinėja vietoje abiem kojom , iš 

vietos į aukštį peršokant 5-

10cm.aukštį. 

    

4. Nušoka nuo nedidelio 

paaukštinimo. 

    

5. Laipioja neaukštomis 

kopetėlėmis aukštyn – žemyn 

pristatomu žingsniu. 

    

6. Eidamas suoleliu, rąstu, lenta 

trumpai išlaiko pusiausvyrą. 

    

7. Ridena kamuolį į vartus. Meta 

kamuolį į tolį iš už galvos abiem 

rankomis. 

    

8. Atsargiai lipa laiptais aukštyn 

žemyn pristatomu žingsniu. 

    

9. Padedamas suaugusiojo žaidžia 

judriuosius žaidimus. 

    

10. Žaidžia atsargiai, nekliudydamas 

kitų vaikų. 

    

11. Savarankiškai nusirengia ir 

bando apsirengti. 

    

12. Pradeda savarankiškai naudotis 

tualetu. 

    

13. Padedamas suaugusiojo plaunasi, 

šluostosi rankas, veidą, naudojasi 

muilu. 

    

14. Pavalgo be suaugusiųjų pagalbos.     

15. Kerpa žirklėmis tiesia linija.     

16. Žino kaip išvengti sužalojimų ir 

kokie daiktai pavojingi. 
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17. Žino, kad ištikus bėdai gali padėti 

pažįstami žmonės. 

    

18. Žino, kad gatvėje, kelyje reikia 

laikytis šalia suaugusiojo. 

    

19. Žino, kad susirgus geriami 

vaistai. 

    

20. Žino, kad daržoves ir vaisius 

sveika valgyti. 

    

 

Nr. Socialinė kompetencija 

Esminiai gebėjimai 

Ruduo  Pavasaris  

tėvai pedagogai tėvai pedagogai 

1. Pasako savo vardą, amžių      

2. Skiria mergaites nuo berniukų, 

įvardija savo lytį 

    

3. Pamėgdžioja suaugusiųjų 

gyvenimą. 

    

4. Savarankiškai pasiima norimą 

žaislą, daiktą, juos sutvarko. 

    

5. Žaidžia vienas, šalia kitų, dalijas 

žaislus. 

    

6. Įveikia kliūtį pats arba prašo 

suaugusio pagalbos. 

    

7. Orientuojasi jam pažįstamoje 

aplinkoje. 

    

8. Pasako savo grupės, darželio 

pavadinimą 

    

9. Reiškia teigiamas emocijas, 

valdo pyktį. 

    

10. Bendrauja su gerai pažįstamais 

suaugusiais 

    

 

Nr. Pažinimo kompetencija 

Esminiai gebėjimai 

Ruduo  Pavasaris  

tėvai pedagogai tėvai pedagogai 

1. Atrenka daiktus pagal 1 požymį( 

spalvą, formą, dydį). 

    

2. Pažįsta ir pavadina 

spalvas(geltona, žalia, raudona, 

mėlyna) 

    

3. Skaičiuoja iki 3 kiekiniais 

skaitvardžiais. 

    

4. Aplinkoje suranda skritulio ir 

kvadrato formas,  nusako jų  

ypatybes (apvalus, kampuotas) 

    

5. Įvardija pagrindines paros dalis 

(diena, naktis) ir pasako ką veikia 

kiekvieną paros dalį 

    

6. Supranta ir vartoja sąvokas 

,,vienas“, ,,daug“, ,,mažai“ 

    

7. Pastebi ir pavadina kai kuriuos 

orų reiškinius (lyja, sninga, 

šviečia saulė, pučia vėjas). 
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8. Įvardija namų apyvokos ir 

asmeninių daiktų pavadinimus. 

    

9. Įvardija 3-4 naminius gyvūnus ir 

paukščius. Mėgdžioja jų ,,kalbą“ 

    

10. Gali įvardyti tris arba keturis 

miško žvėris (lapė, vilkas, meška, 

kiškis) 

    

11. Pradeda skirti ir pasako kur yra 

gėlė, žolė, krūmas, medis 

    

12. Įvardija kelias ir daugiau 

negyvosios gamtos objektų ir 

reiškinių savybes (smėlis šlapias-

sausas, oras šaltas-šiltas) 

    

13. Bando sulenkti popieriaus lapą 

pusiau. 

    

14. Žodžiais išreiškia erdvinius 

daikto 

 santykius su savimi (piešia lapo 

viršuje-apačioje, eina pagal 

nurodytą kryptį, dėlioja daiktus iš 

kairės į dešinę ir kt. 

    

 

 

Nr. Komunikavimo kompetencija 

Esminiai gebėjimai 

Ruduo  Pavasaris  

tėvai pedagogai tėvai pedagogai 

1. Kalba vientisiniais sakiniais.     

2. Kalba suprantamai, kartais daro 

klaidų. 

    

3. Deklamuoja trumpus eilėraščius.     

4. Bando sekti pasakas.     

5. Išvardija, ką mato paveikslėliuose     

6. Atpažįsta savo daiktus pažymėtus 

simboliais. 

    

7. Kalbėdamas vartoja būdvardžius, 

įvardžius. 

    

8. Keverzoja vertikaliomis ir 

horizontaliomis linijomis 

imituodamas raštą. 

    

9. Paklaustas atsako į klausimus.     

10. Kalbėdamas derina žodžių 

giminę. 

    

11. Skaitant tekstą, dėmesį sukaupia 

5 minutes. 

    

 

Nr. Meninė kompetencija 

Esminiai gebėjimai 

Ruduo  Pavasaris  

tėvai pedagogai tėvai pedagogai 

1. Tapo plačiu teptuku, pirštais.     

2. Naudoja piešiniuose linijas.     

3. Apibrėžia formas, daiktus 

trafareto viduje. 

    

4. Piešdamas naudoja keletą spalvų.     
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5. Mėgina kirpti, klijuoti.     

6.  Nupiešia smulkesnes detales prie 

priklijuotų stambesnių formų 

    

7.  Plėšo popierių      

8.  Kuria lipdinį iš vieno gabalo 

arba jungia du atskirus gabalus, 

kočioja  sukamaisiais ir 

išilginiais judesiais 

    

9.  Konstruoja iš plastmasinių, 

medinių detalių. 

    

10.  Suveria karoliukus ant virvutės     

11. Atkuria personažo kalbos ir 

elgesio bruožus. 

    

12.  Dainuoja natūraliu balsu, 

išklauso įžangas. 

    

13.  Klauso ir stengiasi prisitaikyti 

prie tempo pasikeitimo. 

    

14.  Išmėgina grojimą įvairiais 

ritminiais ir gamtos 

instrumentais, pritaria mokytojo 

grojimui. 

    

15.  Atpažįsta 3-4 muzikos 

instrumentus. 

    

16.  Domisi įvairiais garsais – 

muzikiniais ir nemuzikiniais. 

    

17. Sukaupia dėmesį, emocingai 

reaguoja. 

    

18. Eina, bėga rateliu, sukasi po 

vieną ir poromis, keičia kryptį, 

mažina, didina ratą, perteikia 

įvairių personažų judesius. 

    

 

 

Pastebėjimai,  pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
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VAIKO GEBĖJIMŲ IR PASIEKIMŲ 
VERTINIMO PROTOKOLAS 

4 – 5 metai 

 

Vaiko vardas........................................Gimimo data................................................ 

Vaiko amžius:  ruduo: .........metai...........mėn.,  pavasaris..........metai........... mė 

Žymėjimo būdas:geba “ +” (pliuso ženklas);  siekia, stengiasi, bando” –“ (minuso ženklas). 

Nr. Sveikatos saugojimo 

kompetencija 

Esminiai gebėjimai 

Ruduo  Pavasaris  

tėvai pedagogai tėvai pedagogai 

1. Eina ir bėga išlaikydamas atstumą, 

įvairiais būdais, reaguoja į 

garsinius ir regimuosius signalus. 

    

2. Eina, bėgioja įveikdamas 

nesudėtingas kliūtis.Ropoja 

gimnastikos suoleliu. 

    

3. Šokinėja abiem kojom vietoje , 

judant į priekį, bėgant , siekiant 

pakabinto daikto. 

    

4. Šokinėja iš vietos į tolį , peršokant 

neaukštą kliūtį. 

    

5. Lipa gimnastikos sienele 

pristatomu ir pakaitiniu žingsniu. 

    

6. Eina gimnastikos suoleliu tiesiai , 

šonu , apsisuka ir sugrįžta 

atgal.Atlieka pusiausvyros 

pratimus stovėdamas ant abiejų 

kojų. 

    

7. Meta kamuolį abiem rankomis 

vienas kitam ir pagauna.Meta į tolį 

dešine ir kaire rankomis nedidelį 

kamuoliuką , smėlio maišelį. 

    

8. Lipa laiptais aukštyn žemyn 

pakaitiniu žingsniu. 

    

9. Žaidžia judriuosius žaidimus 

laikydamasis taisyklių. 

    

10. Saugiai juda bendroje erdvėje, 

stengiasi nesusidurti su kitais. 

    

11. Savarankiškai apsirengia, užsisega 

sagas, atsitraukia užtrauktukus, 

apsiauna batus. 

    

12. Pasinaudojęs tualetu, nusiplauna 

rankas. 

    

13. Laikosi elementarių higienos 

įpročių, suvokia, kad ryte ir vakare 

reikia valytis dantis, skalauti burną 

po valgio, čiaudint prisidengti 

burną. 

    

14. Valgydamas geba naudotis stalo 

įrankiais. 

    

15. Iškerpa žirklėmis nupieštas figūras      
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(, trikampį, kvadratą, skritulį).   

16. Žino neatsargaus elgesio su 

pavojingais daiktais pasekmes. 

    

17. Gali atsitikus nelaimei į pagalbą 

pasikviesti suaugusius. 

    

18. Žino pagrindines saugaus eismo 

taisykles, ženklus (per gatvę eiti 

perėja, šviesoforo spalvas, pėsčiųjų 

perėjos ženklą). 

    

19. Žino, kad vaistai vartojami sergant 

ir jų negalima imti be suaugusiojo 

ar gydytojo leidimo. 

    

20. Suvokia vaisių, daržovių naudą ir 

saldumynų pertekliaus žalą. 

    

21. Moka sulankstyti popierių į kelias 

dalis. 

    

 

 

 

Nr. Socialinė kompetencija 

Esminiai gebėjimai 

Ruduo  Pavasaris  

tėvai pedagogai tėvai pedagogai 

1. Pasako savo pavardę, žino savo 

šeimos  

 

narių vardus, gali pasakyti grupėje 

dirbančių auklėtojų ir auklėtojų 

padėjėjų vardus 

    

2. Suvokia, kad žmonės skirtingi: 

vyrai,  moterys, vaikai. 

    

3. Žaidime vaizduoja kitų šeimų 

gyvenimą (artimų šeimos draugų, 

giminių). 

    

4. Pasidalija žaislais. Dalyvauja 

grupiniuose žaidimuose. 

    

5. Pratinasi laikytis žaidimo taisyklių, 

žino kas leidžiama, kas 

draudžiama. 

    

6. Kai reikia, moka paprašyti 

pagalbos suaugusiųjų ir vaikų. 

    

7. Įvardija kai kurių profesijų 

pavadinimus (gydytojas, 

policininkas, gaisrininkas, 

mokytojas, kirpėjas). 

    

8. Pasako gatvės, miesto kuriame 

gyvena, pavadinimą. 

    

9 . Įvardija savo jausmus ir paaiškina 

jų priežastį( aš linksmas, nes..., 

man liūdna, nes...). 

    

10. Žino švenčių pavadinimus ir 

pasako kuriuo metų laiku jos 

vyksta. 

    

11. Bendrauja su mažiau pažįstamais 

žmonėmis. 
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Nr. Komunikavimo kompetencija 

Esminiai gebėjimai 

Ruduo  Pavasaris  

tėvai pedagogai tėvai pedagogai 

1. Kalbėdamas vartoja sudėtinius 

sakinius. 

    

2. Taisyklingai taria beveik visus 

kalbos garsus Taria įvairaus 

sunkumo žodžius. 

    

3. Moka mintinai 4-5 trumpus 

eilėraščius. 

    

 

4. 

Žino pasakų be galo, priežodžių, 

keletą patarlių, gamtos garsų 

pamėgdžiojimų, juos atkartoja 

    

5. Pasakoja sakiniais apie tai, ką mato  

iliustracijose. 

    

6. Supranta palyginimus. Parenka 

žodžiams antonimus.. 

    

7. Pažįsta keletą raidžių (vardo), 

bando jas kopijuoti. 

    

Nr. Pažinimo kompetencija 

Esminiai gebėjimai 

Ruduo  Pavasaris  

tėvai pedagogai tėvai pedagogai 

1. Lygina daiktus pagal svorį, plotį, 

tūrį  

    

2. Pavadina spalvas, pradeda skirti 

atspalvius. 

    

3. Skaičiuoja daiktus iki 5 ir daugiau, 

atpažįsta skaitmenis nuo 1 iki 5 

Paima nurodytą daiktų 

skaičių(nuo1 iki5). 

    

4. Pavadina pagrindines geometrines 

figūras (apskritimas, trikampis, 

keturkampis). 

    

5. Nusako paros dalių kaitą (rytas, 

vakaras), vartoja sąvokas 

,,šiandien“, ,,rytoj“, ,,vakar“. 

    

6. Iš daiktų grupių lygybės padaro 

nelygybę, o iš nelygybės lygybę 

    

7. Skiria metų laikus ir juos 

pavadina. 

    

8. Žino ir pavadina keturis medžius 

(ąžuolas, kaštonas, beržas, eglė). 

    

9. Stebi, su padidinamuoju stiklu 

tyrinėja daiktus, augalus, gyvūnus. 

    

10. Įvardija penkis naminius gyvūnus.     

11. Įvardija keturis ir daugiau 

gyvūnus. 

    

12. Bando įvardyti augalų dalis 

(šaknis, lapas, žiedas, sėkla, 

stiebas). 

    

13. Žino ir pavadina tris gydomuosius 

augalus (ramunėlės, liepžiedžiai, 

avietės). 
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8. Klausinėja: Kada? Kaip? Kodėl?     

9. Pasako trūkstamą sakinio žodį.     

10. Klausosi grožinės literatūros 

kūrinėlio ir atsako į klausimus. 

    

 

 

Nr. Meninė kompetencija 

Esminiai gebėjimai 

Ruduo  Pavasaris  

tėvai pedagogai tėvai pedagogai 

1. Piešia, tapo įvairiomis 

priemonėmis, eksperimentuoja 

atrasdamas įvairius raiškos būdus: 

linijas, dėmes, jų derinius. 

    

2. Piešia ilgas, trumpas linijas, 

spirales, skritulius, jų derinius.  

    

3. Apvedžioja geometrines formas, 

daržovių, žvėrelių kontūrus. 

    

4. Eksperimentuoja maišydamas 

spalvas. 

    

5. Tepa popieriaus skiautes klijais, jas 

priklijuoja reikiamoje vietoje. 

    

6. Bando iš popieriaus išplėšti 

apvalią, kampuotą formą. 

    

7. Kuria lipdinį  iš vieno gabalo ir iš 

atskirų dalių. 

    

8. Bando konstruoti pagal pavyzdį, 

sumanymą. 

    

9. Dėlioja ornamentus kaip smulkias 

mozaikas. 

 

 

   

10. Žaidžia, vaidina trumpas 

improvizacijas 

    

11. Dainuoja natūraliu balsu, 

išreikšdamas dainos nuotaiką balso 

intonacija, mimika, judesiu. 

    

12. Atpažįsta gerai žinomus 

muzikinius kūrinėlius, skiria 

nuotaikas, geba apibūdinti. 

    

13. Pradeda tiksliau intonuoti, dainuoja 

ritmiškai. 

    

14. Groja, improvizuoja muzikos 

instrumentais, skambančiais 

daiktais. 

    

15. Atpažįsta 4-5 muzikos 

instrumentus. 

    

16. Ritmiškai atlieka skirtingo tempo 

ratelius, sukasi už parankių, šoka 

bėgamuoju, šoniniu, dvigubu 

žingsniu. 

    

17. Kuria trumpas melodijas, pritaiko 

judesius įvairiems personažams. 

    

 

Pastebėjimai,  pagalbos būdai................................................................................................................. 
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VAIKO GEBĖJIMŲ IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMO PROTOKOLAS 

5 - 6 METAI 

Vaiko vardas, pavardė ...........................................................Gimimo data.....................  

Vaiko amžius: ruduo      .........metai...........mėn.,  pavasaris..........metai........... mėn. 

Žymėjimo būdas:geba “ +” (pliuso ženklas); siekia, stengiasi, bando – „-“(minuso ženklas). 

Nr.  Sveikatos saugojimo 

kompetencija 

Ruduo  Pavasaris  

tėvai pedagogai tėvai pedagogai 

1. Eina ir bėga  lenktyniaudamas, 

plačiu žingsniu , peržengiant 

kliūtis.Pabėga nuo gaudančio, 

paveja bėgantį. 

    

2. Eidamas ir bėgdamas atlieka 

įvairius judesius. 

    

3. Eina, bėga laisvai įveikdamas 

kliūtis. 

    

4. Šokinėja ant vienos kojos 

pakaitom: dešinės, kairės vietoje 

ir judant į priekį. 

    

5. Peršoka per nejudamą virvutę 

einant , bėgant. 

    

6.  Šokinėja į tolį įsibėgėjus , per 

judamą šokdynę. 

    

7. Įvairiai laipioja ir kybo ant įvairių 

įrengimų.  

    

8. Lipa laipyne į viršų , pereina į kitą 

pusę ir nulipa žemyn. 

    

9. Išlaiko pusiausvyrą lėčiau ir 

greičiau eidamas įvairiais siaurais 

paaukštinimais. 

    

10. Atlieka pusiausvyros pratimus ant 

abiejų , vienos kojos. 

    

11. Meta kamuolį dešine ar kaire 

ranka į taikinį. 

    

12.  Stumia kamuolį abiem rankom 

nuo krūtinės. 

    

13. Mėto kamuolį į judamą taikinį.     

14. Dešine ir kaire ranka atmuša 

keliskart nuo žemės atšokusį 

kamuolį vietoje ir judant tiesia 

kryptimi į priekį. 

    

15. Tiksliai organizuoja ir laikosi 

žaidimo taisyklių. 

    

16. Rūpinasi savo ir kitų fiziniu 

saugumu. 

    

17. Užtraukia užtrauktukus, rišasi 

batų raištelius. 
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18. Savarankiškai susitvarko 

pasinaudojęs tualetu. 

    

19. Be suaugusiojo paraginimo 

laikosi visų asmens higienos 

įpročių. 

    

20. Turi gerus kultūringo elgesio prie 

stalo ir valgymo įgūdžius.  

    

21. Žirklėmis iškerpa įvairius 

paveikslėlius. 

    

 

22. 

 

Saugiai elgiasi su aštriais, 

smailiais daiktais. 

    

23. Žino ir pasako pagalbos telefoną, 

žino pagalbos tarnybų darbo 

specifiką 

    

 

24. 

 

Atsargiai elgiasi gatvėje, laikosi 

pagrindinių saugaus eismo 

taisyklių 

    

25. Gali pasakyti kokios yra rūkymo, 

alkoholio vartojimo pasekmės. 

    

26. Žino elementarius sveikos 

mitybos principus. 

    

27. Eina ir bėga  lenktyniaudamas, 

plačiu žingsniu , peržengiant 

kliūtis.Pabėga nuo gaudančio, 

paveja bėgantį. 

    

 

Nr. Pažinimo kompetencija Ruduo  Pavasaris  

tėvai pedagogai tėvai pedagogai 

1. Lygina, matuoja įvairius daiktus 

naudodamasis keliais sąlyginiais 

matais (pėda, plaštaka, pieštukas). 

    

2. Pavadina spalvas ir atspalvius. 

pavadinimus vartoja kasdieninėje 

kalboje. 

    

3. Skaičiuoja mintinai iki 10 ir 

atskaičiuoja daiktus. Pažįsta 

parašytus skaitmenis iki 10 ir 

priskiria atitinkamai daiktų 

grupei. Moka skaičiuoti kelintiniu 

skaičiavimu iki 10.    

    

4. Geometrines figūras lygina su 

aplinkoje esančiais daiktais. 

    

5. Įvairias geometrines figūras 

sudeda iš kelių dalių 

    

6. Pavadina savaitės dienas.     

7. Atlieka nesudėtingus atimties ir 

sudėties veiksmus su daiktais. 

    

8. Pasako metų laikų požymius.     
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9. Žino iš ko padaryti daiktai, 

nusako jų paskirtį (langas, kėdė, 

lėlė). 

    

10. Stebi, tyrinėja aplinką, atlieka 

nesudėtingus eksperimentus. 

    

11. Įvardija naminius, laukinius 

gyvūnus, paukščius ir pavadina jų 

jauniklius. 

    

12. Įvardija penkis ir daugiau 

gyvūnus gyvenančius, kituose 

žemynuose 

    

13. Trumpai papasakoja kokią naudą 

žmogui turi gyvūnai (vilna 

reikalinga apsirengti, mėsa, 

pienas-maitintis, plunksnos-

pagalvėms ir kt.)  

    

14. Įvardija penkis, šešis medžių 

pavadinimus ir du visžalius 

augalus (eglė, pušis) 

    

15. Žino kokie augalai naudojami 

maistui, vaistams, popieriaus 

gamybai 

Supranta ir pasako kam augalams 

reikalingas vanduo, oras, saulė 

    

16. Žino kokia vandens nauda 

žmogui, gyvūnui, augalui. 

 

    

17. Lanksto iš popieriaus ir kitų 

medžiagų įvairius daiktus 

    

18. Dėlioja daiktus šalia vienas kito, 

lygiagrečiai, viduje, išorėje. 

    

 

 

Nr. 
 

Socialinė kompetencija 

 

Ruduo  

 

Pavasaris  

tėvai pedagogai tėvai pedagogai 

1. Pasako savo šeimos narių 

pavardes, žino artimų giminaičių 

(tetos, dėdės, senelio, močiutės) 

vardus. 

    

2. Žino giminystės ryšius, vartoja  

apibendrinančius žodžius: šeima, 

pusseserė, pusbrolis. 

    

3. Žaidžia su kitais vaikais ir 

imituoja suaugusių kalbą, 

bendravimą (turinį, manierą).  

    

4. Bendrauja ir sutaria su 

bendraamžiais. 

    

5. Geba žaisti laisvai, pats pasirenka 

veiklą. 

    

6. Supranta ir prisitaiko prie 

taisyklių, dienotvarkės. 
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7. Padeda kitiems. Ištikus nesėkmei 

paguodžia draugus. 

    

8. Mėgdžioja įvairių profesijų 

žmonių darbus. 

    

9. Žino tikslų savo namų adresą, 

įvardija žinomiausias Šiaulių 

miesto vietas. 

    

10. Būna draugiškas, padeda 

draugams. 

    

11. Žino kai kurias švenčių tradicijas 

ir papročius. 

    

 

Nr. Komunikavimo kompetencija Ruduo  Pavasaris  

tėvai pedagogai tėvai pedagogai 

1. Nuosekliai dėsto savo mintis.     

2. Skiria atskirus garsus trumpuose, 

dažnai vartojamuose žodžiuose. 

    

3. Išraiškingai deklamuoja 

eilėraščius. 

    

4. Supranta literatūros kūrinį ir 

mėgina jį  atpasakoti. 

    

5. Diskutuoja apie knygų, žurnalų, 

laikraščių iliustracijas, mėgina 

imituoti skaitymą. 

    

6. Sudaro naujus žodžius.     

7. Užsirašo savarankiškai savo 

vardą. 

    

8. Kalbėdamas apie artimą 

aplinką,vienus žodžius keičia 

kitais (sinonimais). 

    

9. Kopijuoja raides.      

10. Trumpais sakiniais atsako į 

klausimus. 

    

11. Gali nusakyti teksto pradžią ir 

pabaigą. 

    

12. Susikaupęs klauso vaikams skirtų 

garso įrašų: pasakų, eiliuotų 

istorijų. 

    

 

 

Nr. Meninė kompetencija Ruduo  Pavasaris  

tėvai pedagogai tėvai pedagogai 

1. Gerai valdo ir laiko piešimo ir 

tapymo priemones. 

 

    

2. Piešia smulkias formas, jas derina 

su stambiomis, praturtina 

simbolinio žmogaus veidą 

detalėmis 

    

3. Tiksliai apvedžioja taškais, 

linijomis pavaizduotus daiktus, 
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figūras 

4. Moka išgauti švelnius tonus 

(juodą guašą maišo su baltu ir t.t.) 

    

5. Žirklėmis kerpa pagal linijas     

6. Tvarkingai klijuoja popierių ir 

kitas medžiagas 

 

    

7. Kuria aplikaciją iš paties plėšytų 

smulkių detalių 

    

8. Kuria lipdinį iš plokštuminių ir 

erdvinių figūrų 

    

9. Kuria iš įvairių konstravimo 

priemonių (lego ir kt.). 

    

10. Kuria įvairius meninės veiklos 

darbelius iš smulkių detalių, sėklų 

ir kt. 

    

11. Vaidina pagal išmoktą tekstą ar 

improvizuoja laisvai. 

    

12. Dainuoja suvokimą ir galimybes 

atitinkančias dainas, intonuoja be 

pritarimo. 

    

13. Noriai dainuoja solo, vertina 

draugų ir savo dainavimą. 

    

14. Naudoja įvairius garsų išgavimo 

būdus, ritmiškai pritaria mokytojo 

grojimui ar įrašui. 

    

15. Groja ritminius ir melodinius 2-3 

garsų pratimus. 

    

17. Žino, kad muziką kuria 

kompozitorius, o žodžius dainai 

poetas 

    

18. Geba sukaupti dėmesį, įsiklausyti 

ir apibūdinti kūrinio nuotaiką, 

skiria žanrus. 

    

19. Ritmiškai, išraiškingai, plastiškai 

atlieka įvairius šokių judesius, 

figūras, orientuojasi erdvėje. 

    

20. Pakartoja kelių dalių ritminius 

darinius. 

    

21. Improvizuoja balsu, kūnu, 

instrumentais, naudoja įvairias 

priemones. 

    

22. Kuria trumpas melodijas, 

dialogues. 

    

 

Pastebėjimai,  pagalbos 

būdai..............................................................................................................………….. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIRNIUKAS“ 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo grupės ____________________________________ 

Ugdytinio (-ės)_________________________________________________  

 

UGDYMOSI(SI) PAŽANGOS STEBĖJIMO PROTOKOLAS 

 

1.Socialinė kompetencija 
 

Kas sunkiau pavyksta Data Pažanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.Pažinimo kompetencija 

 
Kas sunkiau pavyksta Data Pažanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Komunikavimo kompetencija 

 
Kas sunkiau pavyksta Data Pažanga 
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4.Sveikatos saugojimo kompetencija 

 
Kas sunkiau pavyksta Data Pažanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.Meninė kompetencija 

 
Kas sunkiau pavyksta Data Pažanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kitų specialistų ugdymo(-si) pažangos vertinimo komentarai: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Pažangą fiksuoja grupės auklėtojos: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


