
ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS 2016-2017M. 

P L A N A S 

„KIŠKUČIŲ“GR. 4-5 METŲ VAIKŲ GRUPĖ 

VAIKŲ GRUPĖS APRAŠAS 

Šios grupės vaikai labai aktyvūs, triukšmingi, juos sunku suburti bendrai veiklai. 
Žaisdami grupelėse dažnai konfliktuoja, nesilaiko bendrų taisyklių, susitarimų, 
sunkiai nusiramina po judrios veiklos, žaidimų. 
Stebint berniukų žaidimus, jie dažniau renkasi konstravimus. Labai įdomūs statiniai, 
konstrukcijos Taurydo. Jam į pagalbą dažnai ateina Vainius, Lukas. Jie „tiesia kelius“, 
„stato garažus, pilis, prekybos centrus“. 
Yra vaikų, kurie mėgsta žaisti vieni, atokiau nuo visų : Lėja, Domas, Marija. Šios 
grupės vaikus galima dažnai pamatyti su knyga prie stalo ir „skaitančius“ kitiems 
pasakas : Emilija P., Ūla, Nojus. Kai kurie vaikai mėgsta dėlioti dėliones : Danielius, 
Abigailė, Emilija, Mantas, Nojus. 
Turime grupėje lyderių, gebančių suburti kitus, sukviesti žaidimui, mokančių 
vadovauti, paskirstyti vaidmenis : Ema, Emilija P., Abigailė, Lukas. 
Galima pastebėti, kad kai kurie vaikai jau domisi raidėmis, skaičiais, pastebi juos 
aplinkoje, bando kopijuoti. 
Vaikai lanko papildomus veiklos būrelius. Aktyviausiai lankomi muzikinio teatriuko, 
krepšinio būreliai. 
Yra vaikų, turinčių kalbos sunkumų. Logopedines pamokėles lanko Mantas, Andrius, 
Marija. Grupėje vykdomas logopedės inicijuojamas projektas „Linksmasis liežuvėlis“. 
Vaikai, kartą per savaitę, dalyvauja organizuotoje veikloje kartu su logopede ir 
auklėtojomis. 

UGDYMO PRIORITETAI 

o Socialinių gebėjimų lavinimas, siekiant bendrų susitarimų, taisyklių; 
o Draugiškų santykių kūrimas; 
o Kūrybinių gebėjimų puoselėjimas, atrandant tai, kas originalu, savita, nauja. 

PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA 

Rugsėjis: 
o „Darželis man ypatinga vieta. 
o „Kiek darbelių, kiek darbų“. 
o „Miško augalai ir gyvūnai“. 
o Grupėje organizuojamas susirinkimas. 

Spalis : 
o „Tai bent derlius-moliūgai moliūgėliai“. Pramoga salėje „Moliūgo 

gimtadienis“. Paroda įstaigos bendruomenėje pagal projektą „Oranžinio 
traukinuko kelionė per Lietuvą“. 



o „Rudenėlis lapais lyja“. 
o „Mažųjų tyrėjų savaitė“. 

Lapkritis: 
o „Plevena atminimo liepsnelės“. 
o „Dega žibintai. Šviečianti ir šildanti ugnis“. Žibintų vakaronė kartu su įstaigos 

bendruomene. 
o „Skaičiukų ratukas“. 

Gruodis: 
o „Šviesos ir tamsos, dienos ir nakties kaita“. 
o „Kalėdos. Tuoj pasibels Naujieji...“ Pramoga salėje:susitikimas su Kalėdų 

Seneliu“. 
Sausis: 

o „Paukštelių laiškas“. 
o „Žiemos pramogos“. 
o „Seku seku pasaką“. 

Vasaris: 
o „Graži tėvynė mano“. Pramoga salėje kartu su kitais vaikais. 
o „Kūrybinės raiškos savaitė“. Išvyka į Vilniaus teatrą „Lėlė“. 
o „Užgavėnės“. Pramoga „Žiema žiema bėk iš kiema...“ 

Kovas: 
o „Kaziuko mugė“.  
o „Kas slypi mažoje seklytėje“.  
o „Žaidimų dienelės“. 

Balandie: 
o „Velykos. Gražiausias margutis...“ 
o „Kalbos savaitė“. 

Gegužė: 
o „Nuo motulės rankų prasideda kelias“.Pramoga salėje kartu su tėvais. 
o „Saugumo savaitė“. 
o „Augalų gyvybės ratas“. 

Birželis: 
o „Vaikų gynimo diena“. Pramoga lauke kartu su įstaigos bendruomene. 
o „Noriu būti sveikas“. 

Liepa: 
o „Augalų ir vabzdžių pasaulis“. Tyrinėjimai artimiausioje aplinkoje. 

Rugpjūtis: 
o „Smėlio pilys. Žaidimai su vandeniu“. 

 


