
ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS 2016 – 2017 METŲ 

PLANAS 
 

5 – 6   metų vaikų grupė „Smalsučiai“ 

 

  

VAIKŲ GRUPĖS APRAŠYMAS 
Grupę lanko 23 vaikai: 11 berniukų ir 12 mergaičių. Visi vaikai 2011 metų gimimo. Nuo rugsėjo 

mėnesio prie mūsų grupės prisijungė dvi mergaitės: Lėja ir Žemyna. Pastarąją draugai gerai pažįsta, 

nes kartu lankė lopšelinę grupę. 

Grupėje yra du vaikai iš dvikalbių šeimų, todėl lietuviškai kalba netaisyklingai. 

4 – iems vaikams reikalinga logopedo pagalba. Todėl didesnį dėmesį planuojame skirti šių vaikų 

kalbinių gebėjimų lavinimui, nuolat bendraujant su logopede, skiriant jiems individualių užduočių. 

Vaikai jau pakankamai savarankiški, gerai susiformavę kasdienio gyvenimo įgūdžiai. Drąsiai elgiasi 

tiek grupėje, tiek už jos ribų. 

Vaikai judrūs, žingeidūs, domisi juos supančia aplinka. 

Šiais mokslo metais planuojame daugiau dėmesio skirti komunikavimo gebėjimų ugdymui: 

 skatinti vaikus drąsiau išsakyti savo nuomonę apie išgirstus tekstus, juos analizuoti, dalytis su 

draugais įspūdžiais, pastebėjimais, įsiklausyti į skaitomą kūrinį ar kalbantį žmogų. 

Planuojame skatinti vaikų meninę kompetenciją kuriant vaidybines improvizacijas. 

Puoselėsim ir vaikų socialinę kompetenciją. Toliau kursime šiltą, draugišką mikroklimatą grupėje. 

Dalyvausime prevencinėje programoje „Zipio draugai“, bei LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programoje „Laikas kartu“. 

Tėveliai tikisi, kad vaikai įgis daugiau žinių, bus draugiški, mandagūs, savarankiški. 

Mes sieksime, kad tėvai aktyviai dalyvautų, susipažintų su grupėje vykstančiu ugdymo procesu, 

dalinsimės informacija bei patirtimi apie vaikų gebėjimus. 

 

 

UGDYMO PRIORITETAI 
Komunikavimo gebėjimų ugdymas. 

Meninės kompetencijos skatinimas. 

Socialinės kompetencijos puoselėjimas. 
 

 

PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA MĖNUO 

Aš grupėje. Mano grupės, darželio tradicijos. 

Profesijų labirinte Numatoma išvyka į policijos komisariatą. 

Organizuojamas grupėje atvirų durų dienos tėvams, norintiems prisijungti 

ugdomosios veiklos organizavimo. 

Augalų karalystė. Žmogus ir augmenija. 

Organizuojamas tėvų susirinkimas. 

 

RUGSĖJIS 

Menų savaitė. Numatoma pramoga salėje ,,Moliūgo gimtadienis‘‘. 

Dalyvavimas parodoje  
,,Oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą‘‘ 

Duonos riekelėje – žiemkenčio kelias.. 

Rudenėlis lapais lyja. 

Išvyka į teatrą ,,Lėlė‘‘ 

 

SPALIS 

Plevena atminimo liepsnelės. 

Sveikatingumo savaitė „Moliūgai, moliūgeliai“ 

 

LAPKRITIS 



„Svečiuose – pasaka.“ 

,,Dega žibintai‘‘. Vakaronė įstaigoje. Atvira veikla salėje – improvizacija 

pasaka ,,Ežio namas‘‘ 
Močiutes seklyčioje (rankdarbių paroda bendradarbiaujant su tėvais) 

Kalėdos, saulutė ant elnio ragų. Pramoga salėje – susitikimas su Kalėdų 

Seneliu. 
 

GRUODIS 

Aš ir laikas. Rieda metų ratai. 

„Žiemužė kailiniuota“. 

Pažinimo, tyrinėjimų ir atradimų savaitė. Išvyka į  ,,Saugos eismo mokyklą‘‘ 
 

SAUSIS 

Kalbos savaitė ( tema pagal metu projektą ). 

Išvyka į biblioteką. 

Mano gimtinė. Pramoga salėje 

Užgavėnės. 

 

VASARIS 

Kaziukas. 

As noriu viską išmatuoti. Protingi ir išdykę 

 skaičiai. 

As kūrėjas. Sugalvojau, sumasčiau. 

 

KOVAS 

Velykos. Kepurę laikau, margučių prašau. 

Pavasarėlio linksmumas. 

Klausyk vaikeli, kaip skamba raidelės. 
 

BALANDIS 

 

,,Šeimos dienos‘‘ Pramoga salėje 

Sveikinimas mamai. 

Sodų žydėjimas. 

GEGUŽĖ 

 

Noriu augti sveikas. 

Vasarėlė žaliaskarė. 

.Ant Kupolių kalno. 
 

BIRŽELIS 

Skamba pievų varpeliai. 

Draugystės takučiu. 
LIEPA 

Linksmi ir išradingi. RUGPJŪTIS 

 


