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3–4 ir 5–6 METŲ MIŠRIOS 

 IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS VAIKŲ SAVITUMAS 

 

Grupę lanko 15 vaikų: 3 priešmokyklinio, 11 ikimokyklinio ir 1 lopšelio grupės vaikas. Devyni berniukai ir šešios mergaitės. 2 mergaitės išvyko į 

Biržus dėl šeimyninių aplinkybių. Liko 13 vaikų. 4 ikimokyklinukai yra penkerių metų, 2 ketverių metų, 5 trejų metų ir 1 mergaitė dviejų metų. 7vaikai jau 

lankė mišrią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupę. 8 vaikai atėję iš namų aplinkos. Kai kuriems vaikams rugsėjo pradžioje sunkiai sekėsi 

adaptuotis grupėje, atsiskirti su tėvais, likti grupėje ir žaisti. Jiems dar reikia tėvų, namų aplinkos. Vaikai ožiuojasi, neklauso, yra užsispyrę. Daugeliui reikia 

kartoti taisykles, nes jie yra linkę neklausyti nei tėvų, nei mokytojų. Savo emocijas reiškia pykčiu, agresija. Du vaikai turi elgesio ir emocijų sutrikimus. 

Mergaitei nustatyti dideli ugdymosi sunkumai. Jai reikia socialinio pedagogo ir logopedo pagalbos. 5 vaikų neišlavėjusi kalba. 3 vaikai beveik nekalba, tik 

taria pavienius žodžius. 5 vaikai kalba aiškiai, sakiniais. 7 vaikai lanko logopedės užsiėmimus. 

Ne visi vaikai gerai apsirūpinti ugdymosi priemonėmis. 1 šeima priklauso socialinės rizikos šeimoms. Iikimokyklinukai ir priešmokyklinukai noriai 

dalyvauja ugdomojoje veikloje. Priešmokyklinukams ir ikimokyklinukams sunku susikaupti, išlaikyti dėmesį skaitant grožinį kūrinį, klausantis. Vaikai 

mėgsta piešti, lipdyti iš plastilino, dėlioti dėliones, žaisti su kinetiniu smėliu, žiūrėti filmukus. Berniukai draugiški, žaidžia su mašinomis, kaladėmis. Jie labai 

judrūs. Priešmokyklinukų ugdyme didesnį dėmesį skirsiu komunikavimo, socialinei, pažinimo kompetencijų ugdymui. Ikimokyklinukai kalba neaiškiai, 

keletas beveik nekalba, todėl nemažai dėmesio skirsiu vaikų kalbinių gebėjimų ugdymui naudojant pasakas, eilėraščius ir kitą grožinę literatūrą. Vaikų rankų 

smulkioji motorika nepakankamai išlavinta, todėl sunku nuspalvinti paveikslėlį, apvedžioti piešinuką iš taškelių, brėžti tiesias linijas, brūkšnelius. Ypač 

mažai išlavinta rankelė vaikų, kurie atėję iš namų pirmą kartą. 

Grupės vaikai smalsūs, tačiau jų akiratis nėra platus. Kai kurie negali pasakyti, kur gyvena, nežino tėvų vardų. Dauguma vaikų mažai kalba pokalbių 

metu, mažai žino, tačiau judrūs, bendraujantys, gebantys suskaičiuoti iki 5 ir daugiau. Ginčų pasitaiko retai. Paliepiami susitvarko savo žaidimų vietą.  

Vaikų kasdienio gyvenimo įgūdžiai nėra pakankami. Šiems įgūdžiams lavinti skirsiu nemažai dėmesio: tvarkos, švaros, tvarkingo valgymo, 

apsirengimo, nusirengimo, rūbų pasidėjimo, žaislų tvarkymo ir kt.  

Grupės vaikams sudarysime sąlygas judėti, sportuoti salėje ir lauke. Judriems vaikams svarbu išmokti laikytis taisyklių tiek mokykloje, tiek lauke. 

Vaikų, lankiusių darželį, geresni bendravimo su bendraamžiais ir su suaugusiais įgūdžiai. Jie žino taisykles ir jų laikosi. Geresni pažintiniai gebėjimai, 

meninės raiškos įgūdžiai 

 

UGDYMO PRIORITETAI 

 
   1. Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus sudarant sąlygas vaikams bendrauti, pratintis susitarti, plėtoti vaikų socialinę-kultūrinę patirtį. 

   2. Ugdyti pažintinius gebėjimus skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius.  

   3. Plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus reikšti mintis, išsakyti nuomonę, klausytis įvairių tekstų, atpasakoti, kurti. 

   Priešmokyklinio ugdymo tikslas- atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo(si) poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir 

demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. 



  Uždaviniai: 

  Įgyvendinti ugdymo turinį, atitinkantį 5–7 metų vaikų raidos bendruosius ir individualiuosius ypatumus, padedantį kiekvienam vaikui darniai augti ir 

ugdytis visas  Priešmokyklinio ugdymo programoje (2014) įvardintas (socialinę, sveikatos komunikavimo, pažinimo, meninę) kompetencijas.  

  Ugdyti socialinę kompetenciją: tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti su kitais, mokėtų elgtis artimiausioje aplinkoje- šeimoje, grupėje, su draugais ir 

suaugusiais; 

 Ugdyti komunikavimo gebėjimus: norą bendrauti ir mokytis, gebėjimą suprasti kitus, išreikšti save, sukaupti dėmesį, tinkamai vartoti savo gimtąją 

kalbą, domėtis knygomis, turėti poreikį skaityti ir rašyti. 

 Tyrinėjant aplinkos reiškinius, atrasti naujus pažinimo būdus. 

 Saugoti ir stiprinti fizinę, psichinę ir socialinę vaikų sveikatą, skatinti aktyviai judėti, žaisti, gebėtų tai daryti saugiai. 

 

UGDOMOSIOS VEIKLOS 2018–2019 METŲ 

PLANAS  

Temos 

  1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė 4 savaitė 

 

R
u

g
sė

ji
s 

 

Aš grupėje 

 (koks dienos ritmas; kokie 

draugai; kokios elgesio  taisyklės 

(grupėje, salėje, lauke ir kt.); koks 

dienos ir savaitės veiklų planas  

 

 

koks darželio adresas, aplinka; 

darbuotojai; kelias į  darželį; 

darželio patalpų dydis;   

Higienos reikalavimai: Rankų 

plovimas, dantukų skalavimas, 

batų persiavimas, naudojimasis 

tualetu. 

Mano šeima 

(kokie šeimos nariai, jų pareigos, 

šeimos įvykiai, šventės, kultūra, 

nuotraukos; kas šeimoje yra 

vyriausias,  ir jauniausias, 

aukščiausias ir greičiausias, kurie 

šeimos nariai yra suaugę, kurie- 

vaikai. Šeimos kasdienybė: Ką 

dirba mama, tėtis, kiek metų 

broliams ir seserims, ar jie mokosi 

mokykloje ar eina darželį, kas 

padeda namie mamai, tėčiui, 

seneliams, kokius darbus dirba 

vaikai, kaip laiką leidžia visa šeima. 

kaip aš gyvenu ir ko man trūksta 

mano aplinkoje, ką norėčiau 

pakeisti  

Mano draugai 

Draugo įvardinimas, 

apibūdinimas; kaip 

susidraugauti; kaip pradžiuginti 

draugą; kaip padėti draugui. 

Pasisveikinimas ir 

atsisveikinimas.  

 

Akcija „Apibėk mokyklą“ 

Žaislų pasaulis 

Žaislų įvairovė; mano 

mėgstamiausias žaislas; žaislų 

tvarkymas ir priežiūra; su kuo aš 

žaidžiu; statybiniai, 

konstrukciniai žaidimai. 

 

 

Kalbos savaitė.  



 

S
p

a
li

s 

 
Ruduo- gėrybių metas. Daržovės 

ir vaisiai 

Daržovių spalvos ir dydis. 

Lyginimas (tie pat, daugiau, 

mažiau),grupavimas, sandaros 

tyrinėjimas, formos analizavimas. 

Apibendrinamieji žodžiai, žodyno 

plėtimas, mįslės. Kas gaminama iš 

daržovių.  

(ką reiškia ekologija, ekologiški 

produktai, kaip jie auginami 

(daržas – daržovės;  

sodas – vaisiai; rūšiavimas), salotų 

gaminimas, ragavimas)  

Paroda „Dėdė Derlius“ 

Miško gėrybės 

Kokia gamta rudenį, kas ir kaip 

keičiasi (kokie vandens, vėjo, lapų 

skleidžiami garsai (bandymai tokius 

garsus sukelti, juos išgirsti); kas 

apie rudenį pasakojama pasakose, 

kokias iliustracijas galime kurti  iš 

gamtinės medžiagos ...) Medžiai ir 

krūmai rudenį. Medžio dalys. 

Kankorėžiai. Grybai. 

Orai 

Paros dalys; oro sąlygų 

aptarimas; orų žymėjimas 

simboliais; reiškiniai būdingi 

metų laikams; apranga pagal 

orus. Orų prognozė. Orų 

kalendorius. Dienos ilgumas. 

Išskrendantys paukščiai. 

Gyvūnai ruošiasi žiemai 

Kokie paukščiai išskrenda; 

Kokie gyvūnai užmiega žiemos 

miegu. Kokie gyvūnai kaupia 

maisto atsargas žiemai. 

 L
a
p

k
ri

ti
s Tarp žvakelių ir žvaigždelių 

Vėlinių papročiai ir tradicijos. 

Žvaigždės, Grįžulo Ratai. Molis. 

Vaškas. Sakmė „Grįžulo Ratai“. 

Bandymas su liepsna. 

Kas kuo vilki? 

(kokie drabužiai,  avalynė, jų 

paskirtis, medžiagos, gamyba, 

priežiūra, dalys; kas yra aprangos 

kūrėjai; mada, stilius; aprangos 

kūrimas;) 

Metų laikai 

Metų ratas; mėnesiai, dienos; 

įvairūs kalendoriai; kaip keičiasi 

gamta įvairiais metų laikais. 

Kas tvartelyje gyvena? 

(kokie namų augintiniai, jų 

priežiūra;  ką norėčiau auginti ir 

(arba) ką auginu (savo augintinio 

pristatymas; nuotraukų „Aš ir 

mano augintinis“ parodėlė)  

 

G
r
u

o
d

is
 

Žiema  

(kokie gamtos pokyčiai žiemą; 

kaip  žymimi orų pokyčiai 

simboliais; kokie metų laikai, 

jiems būdingi požymiai; kuo 

matuojamas laikas;  koks 

laisvalaikis žiemą) 

 

Piešinių parodėlė „Žiemos 

pasaka“ 

Augu sveikas ir stiprus 

(ką reikia daryti, kad augčiau 

sveikas, kokia priežiūra, ką aš 

jaučiu, matau, kaip atrodau; 

(fiksuojamas vaikų svoris, plaukų 

ilgis, pėdos dydis;  kūno garsų  

tyrinėjimas) 

Puošiame eglutę 

Eglutės puošimo tradicijos; 

papuošalų eglutei gaminimas; 

girliandos; laiškas Kalėdų 

seneliui. Pasiruošimas Kalėdų 

vakaronei; dainelės, rateliai, 

žaidimai. 

 

Šventė „Jau Kalėdos“ 

 



 

S
a
u

si
s 

Mes skaičių šalyje. 

Pažintis su skaitmenimis; 

skaičiavimas ir atskaičiavimas; 

loginės užduotys. 

Profesijos 

(kokios žmonių  profesijos; kuo jos 

ypatingos; kodėl tiek daug skirtingų 

profesijų; kas ir ką dirba oro uoste 

(apsilankymas Pauliaus tėvelio 

darbovietėje – oro uoste); ką dirba 

stalius (susitikimas su Astos tėveliu 

staliumi)  

Žiemojantys paukščiai ir 

gyvūnai 

(kur ir kaip žiemoja;  kuo minta;  

kokios reikia pagalbos 

paukšteliams, žvėreliams 

(lesyklėlės įrengimas,  

stebėjimas)  

 

Išvyka į mišką  

Kuo mes keliaujame? 

Oro, vandens, kelių transportas, 

jų greitis. Greičiausia ir lėčiausia 

transporto priemonė. Prisiminti, 

kuo yra važiavęs, skridęs, 

plaukęs? Kokia transporto 

priemonės labiausiai patinka, 

kuo norėtų keliauti? 

 

V
a
sa

ri
s 

Saugau save ir kitus 

Žiemos pavojai; kaip saugiai elgtis 

ant ledo, slidinėjant, 

pramogaujant; kaip elgtis dirbant. 

Mano gimtasis kraštas 

Lietuvos valstybės simboliai 

(Vėliava, herbas, himnas), sostinė; 

gimtasis kaimas;  

Formos aplink mane 

(kokių formų statinius 

dažniausiai matome grupėje, 

kieme, gatvėje;  kas į ką panašu) 

Užgavėnių papročiai ir burtai. 

Užgavėnės 

Žaidimų dienelės 

Vaidybiniai-kūrybiniai žaidimai; 

pramogos 

 

K
o
v
a
s 

Kūrybinė savaitė „Amatų 

pasaulis“ 

(kas yra prekyba, kur perkama, 

parduodama; pinigai, kam jie 

reikalingi, kaip jie uždirbami 

(pasirengimas Kaziuko mugei, 

darbelių gaminimas; prekiavimas 

darbeliais)  

 

Mugė 

Kalbos savaitė 

Knygų įvairovė; kalbos garsai ir 

simboliai; pasakų skaitymas ir 

inscenizavimas; saviraiška. 

Žemė ir vanduo 

(kaip stebimi orai, saulės 

pokyčiai, vėjo kryptys, kritulių 

gausa (orų kalendoriaus 

žymėjimas; vėjo gaudyklių, 

vėjarodžių gaminimas) 

Vandens savybės ir būtinybė; 

tyrinėjimai; Kaip saugoti gamtą.  

 

Akcija „Puošiame medį“ 

Žemės diena 

Paukščių sugrįžtuvės 

Koks metų laikas; pagrindiniai 

pavasario požymiai; 

(kokie paukščiai parskrido 

(sugrįžtančių paukščių 

stebėjimai, paukščių balsų 

klausymas, atpažinimas, judesių 

ir balso pamėgdžiojimai) 

 

 

Piešinių konkursas „Gandrus 

pasitinkant“ 



 

B
a
la

n
d

is
 Augalo gyvenimas 

(kaip  daiginamos sėklos, kaip 

auga skirtingi augalai; kaip 

brandinamos  sėklos; kaip 

prižiūrimi kambariniai augalai;  

kaip  augalais puošiama aplinka) 

Velykos 

(kokie Velykų papročiai, tradicijos, 

kiaušinių  marginimas, velykinių 

darbelių gaminimas iš antrinių 

žaliavų)  

 

Zoologijos sodo gyvūnai 

Šiltųjų kraštų gyvūnai, jų 

išvaizda. Šaltųjų kraštų gyvūnai 

 

Pavasario spalvos 

Pirmieji pavasario žiedai; 

pumpurų sprogdinimas ir jų 

skleidimosi stebėjimas ir 

fiksavimas 

 

G
e
g
u

žė
 

Judėjimas- sveikata. Sveikas 

maistas 

(kaip judama; kaip galima judėti; 

judesio kitaip ieškojimai; judri 

veikla lauke; judėjimas kartu; 

džiugios emocijos. 

(kokia mitybos piramidė; kas 

teikia jėgos kūnui; kas vyksta su 

maistu kūne (maisto piramidės 

kūrimas) ...) 

Žmonių namai 
(kodėl skirtingi žmonių būstai; 

kambariai, baldai;  kas,  kur ir kaip 

gyvena; kokioje gyvenvietėje yra   

šeimos būstas, koks jo adresas,  

aukštas, kambarių skaičius, ar 

vaikas turi savo kambarį  

 

 

Ekskursija į miestą 

Pavojai gatvėje ir namuose 

Saugus elgesys kelyje ir gatvėje. 

Šviesoforas. Pavojingi daiktai 

namuose (Peilis, degtukai, adata, 

stiklas, lygintuvas ir kt.). 

Pavojingos medžiagos: vaistai, 

buitinės chemijos medžiagos, 

tabakas, alkoholis. 

Rizikos situacijos. Kasdienės 

situacijos. 

Lik sveikas, darželi 

Atsisveikinimo su darželiu 

šventė. Prisiminti, kas gero, 

įdomaus buvo darželyje? 

Susitikimas su nauja mokytoja 

 

 

 

 

Šventė „Lik sveikas, darželi“ 
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