
Ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo forma 

 

 

ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS 2016 – 2017 METŲ 

PLANAS  
 

_“PELĖDŽIUKAI“___(3-4 m.)__________ metų vaikų grupė 

                                                             (vaikų amžius) 

 

VAIKŲ GRUPĖS APRAŠYMAS 
(Aprašomi  ugdomajai veiklai svarbūs duomenys apie vaikus ir jų šeimas – kokie vaikų gebėjimai susiformavę 

gerai, kokie susiformavę prasčiau, kiek yra vaikų turinčių sveikatos problemų, specialiųjų ugdymosi poreikių, 

gabių vaikų, kokie tėvų (globėjų) lūkesčiai, kokios pagalbos jie tikisi.) 
 

Grupę lanko 20 vaikų: 11 berniukų ir 9 mergaitės . 16 vaikų atvyko iš ,,Pagrandukų“ lopšelio grupės . Dauguma 

vaikų yra gimę 2013 m. Jiems jau yra treji metai . Oskaras yra šiek tiek jaunesnis . Gruodžio mėnesį jam sukaks 

treji metai. 

 

Luknius ,Agota,Dmitrij ir Kotryna yra iš namų atvykę vaikai . Pirmieji jų žingsneliai dar labai nedrąsūs . Dima 

yra berniukas iš rusakalbių šeimos, kuris visiškai nekalba ir nesupranta lietuvių kalbos , todėl jam sunku 

bendrauti su grupės draugais , žaisti . Grupės vaikai yra judrūs , žingeidūs , aktyvūs , daug dėmesio 

reikalaujantys . Jiems labai patinka žaisti , stalo žaidimus , dėlioti dėliones , konstruoti . 

Dovas pradėjo lankyti krepšinio , anglų kalbos ir dailės būrelius . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGDYMO PRIORITETAI 
(Remiantis grupės aprašymu, numatoma, kuriems vaikų gebėjimams ugdyti(s) bus skiriama daugiausiai 

dėmesio.) 

1. Plėsti pažintinius gebėjimus . 

2. Didelį dėmesį skirti draugiškiems vaikų tarpusavio santykiams . 

3. Sveikatos stiprinimas . 

4. Didelį dėmesį skirti grožinės literatūros skaitymui . 

5. Glaudus auklėtojos , vaikų ir tėvų tarpusavio bendradarbiavimas . 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA 
(Kūrybiniai projektai, temos, šventės, pramogos, išvykos, ekskursijos, sąveika su šeima, 

mokykla ir kitais socialiniais partneriais bei kita vaikų grupei aktuali veikla.) 

 

 
MĖNUO 

 

1. ,,Aš naujoje grupėje“ 

2. ,,Žaisliukai“ 

3. ,,Aš pažįstu“ 

Grupės projektas ,,Augame sveiki“ 

Rugsėjis 

1. ,,Daržovių kraitelė“ 

2. ,,Pagalvok ir pavadink“ 

3. ,,Pasakėle atkeliauk“ 

4. ,,Judam krutam“ 

Grupės projektas ,,Augame sveiki“ 

Spalis 

1. ,,Vėlinės“ 

2. ,,Vienas ir daug“ 

3. ,,Mano mylimas gyvūnėlis“ 

4. ,,Meškučio gimtadienis“ 

Grupės projektas  ,,Augame sveiki“  

Lapkritis 

1. ,,Drabužėlių pilna spinta“ 

2. ,,Aš ir laikas“ 

3. ,,Ateik,Kalėdų seneli“ 

Grupės projektas ,,Augame sveiki" 

Gruodis 

1. ,,Noriu suprasti draugą“ 

2. ,,Trys karaliai“ 

3. ,,Esu nepaprastas ir įdomus“ 

Grupės projektas ,,Augame sveiki“ 

Sausis 

1. ,,Atradimų savaitėlė“ 

2. ,,Namučiai namai“ 

3. ,,Auginame“ 

4. ,,Užgavėnės“ 

Grupės projektas ,,Augame sveiki“ 

Vasaris  

1. ,,Amatų,verslų ir meistrybės diena“ 

2. ,,Spalvos ir spalviukai“ 

3. ,,Kas aplinkui mus ?“ 

4. ,,Žaidimų dienelės“ 

Grupės projektas ,,Augame sveiki“ 

Kovas 

1. ,,Linksmai kalbina knygelės“ 

2. ,,Velykos“ 

3. ,,Gamtos karalystė:gyvūnai,paukščiai“ 

4. ,,Kalbos savaitė“ 

Grupės projektas ,,Augame sveiki“ 

Balandis 

1. ,,Mano šeimynėle“ 

2. ,,Mano mamytė ir tėvelis“ 

3. ,,Sodai žydi,pievos žaliuoja“ 

4. ,,Vaikystės spindulėlis „ 

Grupės projektas ,,Augame sveiki“ 

Gegužė 


