
ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS 2016 – 2017 METŲ 

PLANAS 

,,SAULĖS ZUIKUČIŲ” 5 -6 metų vaikų grupė 

VAIKŲ GRUPĖS APRAŠYMAS 

Grupėje yra 10 mergaičių ir 12berniukų. Du naujokai  berniukai  Joelis ir Nikas. Adaptacija vyksta 

gerai, vaikai dalyvauja bendroje veikloje. 

Vaikai labia judrūs, tačiau žingeidūs, daug klausinėja, mėgsta klausytis pasakų, vaidinti su lėlių 

teatro lėlėmis, geba konstruoti įvairiausius statinius iš skirtingų konstruktorių, mėgsta meninę 

veiklą. Visi noriai padeda suaugusiems ir draugams. 

Vaikai po truputį išmoksta valdyti savo emocijas, naudotis įprastinėmis raiškos formomis: gestu, 

žvilksniu, mimika, balso intonacija. Vis dėlto yra keli vaikai, kurie sunkiai valdo emocijas, nenori 

laikytis taisyklių. Tačiau kiti vaikai duoda patarimų, kaip reikia elgtis. Vystosi vaikų savimonė, jie 

objektiviau vertina savo veiklos rezultatus, vis labiau kreipia dėmesį į savo poelgius. Tačiau 

poelgio turinį vertina ne pagal jo motyvus, o pagal galutinį poelgio rezultatą. Lavėja vaikų valia, jie 

iškelia sau tam tikrus tikslus , nugali kliūtis, trukdančias jų siekti. 

Pagrindinė vaikų veikla siužetiniai – vaidmeniniai žaidimai. Grupelės susiburia bendrų interesų bei 

jaučiamos vieni kitiems simpatijos pagrindu. Jie aptaria vaidmenis ir pagal tam tikrą planą plėtoja 

žaidimo siužetą. Svarbiu motyvu tampa siekimas paklusti žaidimo taisyklėms. Žaisdami bando 

derinti savo veiksmus, mokosi paklusti ir nusileisti vieni kitiems. Pastebima daugiau žaidimų temų. 

Žaidžiant vartojamiems daiktams ir žaislams suteikiamos norimos, išankstinį sumanymą 

atitinkanąios savybės. 

Vaikai jau geba iš anksto numatyti savo veiklos tikslą, moka nuosekliai jo siekti piešiniuose, 

statiniuose ir pan. Geba savarankiškai atlikti tam tikras užduotis, įdėmiau įsiklauso į suaugusiojo 

nurodymus. Dėmesys darosi pastovesnis, valingesnis. Stebėdami aplinką vaikai tiksliau vertina, 

suvokia ne tik įvairias daiktų ir reiškinių savybes(spalva, forma, dydis, garsų aukštumas, ritmas), 

bet ir tų savybių įvairovę. Geriau orientuojasi erdvėja, teisingai nusako kryptį, daiktų tarpusavio 

padėtį. 

Dauguma vaikų taisyklingai ištaria visus kalbos garsus, pagausėjo žodynas, geba sukurti nedidelius 

siužetinius pasakojimus. Bet yra ir tokių kuriems reikalinga logopedo pagalba. Domantas, Titas, 

Elžbieta, Rokas lanko logopedės užsiėmimus, kiti pradės lankyti po naujų metų. Beveik visi moka 

parašyti  savo vardą. Kurie nemoka geba atskirti savo vardą parašytą spausdintinėmis raidėmis. 

Vyrauja vaizdinio mąstymo formos, tačiau vaikai geba išskirti funkcinius daiktų požymius, daiktus 

grupuoja pagal medžiagas, iš kurios jie padaryti, kokybę ir paskirtį. Ne tik išskiria bendras daiktų 

savybes, bet ir nustato jų tarpusavio ryšius: reiškinių nuoseklumą laike, daiktų grupių lygybę ir 

nelygybę, santykį tarp dalių ir visumos. Supranta paprasčiausius priežastinius ryšius tarp reiškinių. 

Į daugelį klausimų bando patys surasti atsakymus, nežinomiems dalykams išsiaiškinti imasi 

savotiškų bandymų, naudojasi įvairiais informaciniais šaltiniais. Vaikai, stebėdami aplinką, 

įvertindami faktus, samprotauja, daro elementarias išvadas, įvaldo ženklų sistemas, paprasčiausius 

loginio mąstymo būdus. 

Susiformavo elementarūs dorovinių normų pagrindai. Vaikai stengiasi įsijausti į kito žmogaus 

išgyvenimus, juos suvokti ir gerbti, padėti silpnesniems. 

Grupėje yra mergaitė negalinti valingai tuštintis. Vaikai suvokia jos negalia ir nesijuokia iš jos. 

Toliau bendradarbiausime su auklėtinių tėvais siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą. 

 



 

UGDYMO PRIORITETAI 

 

1. Skatinti geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais; 

2. Ugdyti meilę gimtajai kalbai, knygoms. Tobulinti gebėjimą klausytis, pasakoti, domėjimąsi 

simboliais, raidėmis. 

 

 

PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA 

 

MĖNUO 
Pramoga rugsėjo pirmosios proga; 

Mano grupės darželio tradicijos; 

Darbas; 

Žmogus ir augmenija; 

Duonos riekelėje – žiemkenčio kelias;  

Sportinė pramoga su vyresnių grupių vaikais. 

Rugsėjis 

Dalyvaujame projekte ,,Sodo kraitė“; 

Dalyvaujame ilgalaikiame projekte ,,Augu su knyga“; 

Rudens pramoga ,,Vištytės pyragas“; 

Grupės projektas ,,Knyga mūsų rankose“; Išvyka į biblioteką; 

Iš miško versmės; 

Gyvūnų karalystė; 

Projektas ,,Mano pasaulis“; 

Dalyvaujame darželio pramogoje ,,Oranžinis traukinys“ 

Spalis 

Vėlinės; 

Saugaus eismo savaitė; 

Aš noriu viską išmatuoti; 

Ženklai ir simboliai mūsų aplinkoje; 

Žibintų šventė; 

Advento popietė. 

Lapkritis 

Daiktai ir dangaus kūnai erdvėje; 

Natūrali ir dirbtinė šviesa; 

Vieni auga, kiti sensta; 

Pramoga su ,,Tarškalais“ prie Kalėdinės eglutės; 

Šeimų Kalėdinių darbelių paroda. 

Gruodis 

Aš ir laikas; 

Močiutės seklyčioje; 

Žiemos pramogos; 

Gyvūnų globa žiemą; lesyklėlių gamyba; 

Kelionė į Naujamiesčio biblioteką. 

Sausis 

Auginame – daiginame; 

Vasario – 16;  

Vilnius – mūsų sostinė; Paroda ,,ateities Vilnius“; 

Užgavėnės, kaukių paroda; 

Saugumo savaitė. 

Vasaris 

Kaziuko mugė; 

Pramoga – liaudies žaidimai susiję su amatais; 

Kovas 



Judėjimas postūmis atspindys; 

Protingi ir išdykę skaičiai; 

Daiktai iš ateities; 

Žemės diena. 

Kovas 

Augu sveikas – pasaulinei sveikatos dienai; 

Kiek manyje paslapčių; 

Vėlykos; 

Padėka mamytėms. 

Balandis 

Kalbos savaitė; Gegužės 7 kalbos ir knygos diena; 

Ir juoksis dantukai sveikučiai blizgės; 

Sodų žydėjimas; 

Noriu būti toks kaip tėtis; 

Šeimų šventė. 

Gegužė 

Vasaros džiaugsmai; 

Joninės – rasos. 

Birželis 

Kelionių metas; 

Jūros pasaulis. 

Liepa 

Vabalų karalystė; 

Vasara subrandintos gėrybės. 

Rugpjūtis 

 


