
 

 

 

 

 

 

 

 

PANEVĖŢIO LOPŠELIO – DARŢELIO „RŪTA“ 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 

„VAIKYSTĖS MOZAIKA“ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panevėţys 

2019 

 

 

 



 

 

 

 

  

PROGRAMĄ RENGĖ: 

 

                                           

Ina Povilaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,  

Vita Kazlaučiūnaitė, specialiojo ugdymo pedagogė metodininkė, 

Elena Mitkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, 

Rūta Stuknytė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, 

Rasa Tavorienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, 

Jolanta Valuntienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, 

Dalia Čepauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, 

Zita Kudokienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė. 

 

 

 

TURINYS 

Bendrosios nuostatos--------------------------------------3 psl. 

Ugdymo principai------------------------------------------7 psl. 

Tikslai ir uţdaviniai--------------------------------------11 psl. 

Ugdymo  turinys, metodai ir priemonės 

1,5-3 metai-------------------------------------------------12 psl. 

3-4 metai--------------------------------------------------- 30 psl. 

4-5 metai--------------------------------------------------- psl. 

5-6 metai--------------------------------------------------- psl. 

Ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas-------------------149 psl. 

Naudota literatūra ir informacijos šaltiniai------------ psl. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

Panevėţio lopšelio – darţelio „Rūta“ steigėjas – Panevėţio miesto savivaldybė .  

Panevėţio lopšelis – darţelis „Rūta“ viešas juridinis asmuo, veikiantis kaip įstaiga, turinti 

savo antspaudą ir sąskaitą banke. 

Lopšelio – darţelio adresas: Alyvų 3, LT-37466 Panevėţys, telefonai (8-45)577229, 575001, 

575003, el.paštas sekretorius@ld-ruta.lt, internetinis puslapis www.lopselis-darzelis-ruta.lt  

Lopšelis – darţelis – ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipas. 

Lopšelyje – darţelyje veikia įvairaus amţiaus vaikų grupės: ankstyvojo amţiaus (1,5–3 m. 

vaikams), darţelio (3–5 m. vaikams) ir priešmokyklinės (5 – 6 m. amţiaus vaikams). Vaikų 

skaičius grupėse 10 – 20, priklausomai nuo amţiaus grupės. 

Į lopšelio grupes vaikai priimami nuo 1,5 iki 3 metų, darţelio grupes – nuo 3 iki 5 metų, 

priešmokyklines – 5-6 metų. Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba 

įvairaus amţiaus vaikų: lopšelio grupėse nuo 1,5 iki 3 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų, nuo 2 

iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų, darţelio grupėse ne daugiau kaip 20 vaikų. Išimties 

atveju, direktoriaus sprendimu, į lopšelio grupę gali būti priimami ir jaunesni nei 1,5 metų 

vaikai.  

Lopšelyje – darţelyje vaikai su specialiaisiais ugdymosi poreikiais integruojami į 

bendrojo ugdymo vaikų grupes.  

Kasmet atliekama tėvų apklausa ir pagal poreikį steigiamos budinčios grupės. 

Programa perţiūrima kas 2-3 metai ir atnaujinama esant poreikiui. 

UGDYTINIAI  

Lopšelyje – darţelyje taikoma integruota ugdymo sistema, patyriminis ugdymas, 

akcentuojami  ţaidimai  kaip vyraujanti vaikų veikla. Šiandienos  vaikai – technologijų vaikai 

(kompiuteriai, telefonai, elektroninės skaityklės, robotizuoti ţaislai), tačiau drauge norintys 

viską patirti, išbandyti, pritaikyti įgūdţius kasdienėje veikloje, emociškai jautresni, uţdaresni 

ir labiau paţeidţiami. 

 Integruotas (įtraukusis) ugdymas leidţia pedagogui lanksčiai derinti programą su vaikų 

asmenine patirtimi  ir savo idėjomis, ugdyti visavertę asmenybę.  

Ugdymo turiniui įgyvendinti kuriama saugi, į ugdymo tikslus orientuota, vaiko 

poreikius ir galimybes bei sanitarinius-higieninius reikalavimus atitinkanti aplinka:  

 Vaikas aplinkoje jaučiasi kaip šeimininkas - ją gali kurti, atnaujinti, pritaikyti savo 

poreikiams 

 Sudaroma galimybė vaikams patiems ieškoti informacijos 

 Skatinanti tyrinėti, kritiškai mąstyti, bendrauti ir bendradarbiauti 
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 Sudarytos sąlygos naudotis šiuolaikinėmis priemonėmis (interaktyvi lenta, planšetiniai 

kompiuteriai, projektoriai) 

 Pritaikyta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams 

Vaikai, turintys specialiųjų poreikių, integruojami į bendrojo ugdymo grupes. Darbui su 

ugdytiniais, turinčiais įvairių sutrikimų  (elgesio ir emocijų, kalbos ir komunikacijos, 

psichologinių) įstaigoje sudaryta pilna specialistų komanda: logopedas, specialusis pedagogas, 

psichologas. Su gabiais muzikai vaikais dirba meninio ugdymo mokytojas. Tėvų pageidavimu, 

tenkinant vaikų saviraiškos poreikius, organizuojamos neformaliojo švietimo veiklos (šokių, 

krepšinio, futbolo, ekonomikos, anglų kalbos, dailės būreliai).   

UGDYTOJAI  

Įstaigoje dirba ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedas, 

specialusis pedagogas, psichologas, meninio ugdymo mokytojas. Visi specialistai turi aukštąjį 

arba aukštesnįjį išsilavinimą, įgiję kvalifikacines kategorijas. Įstaigoje  dirbantys ugdytojai 

gali suteikti visavertes kvalifikuotas paslaugas ir laiduoti kokybišką ugdymą taikant 

šiuolaikines technologijas, orientuotas į spontaniško ir pedagogo inicijuoto vaiko ugdymo(si) 

dermę. Lopšelyje-darţelyje vykdoma projektinė veikla, gerosios patirties sklaida mieste ir 

respublikoje, organizuojant respublikines mokslines-praktines konferencijas, seminarus, 

dalyvaujant  parodose bibliotekose, kitose švietimo (ir ne tik) įstaigose, miesto renginiuose, 

sudarant galimybes pedagogams realizuoti kūrybinį potencialą. Pedagogai turi pakankamai 

gerus kompiuterinio raštingumo įgūdţius: naudojasi programa „Mūsų darţelis“, dirba su 

interaktyviąja lenta, kompiuteriais, planšetėmis.  

Darbas įstaigoje vyksta komandinio darbo principu, bendraujant ir bendradarbiaujant 

tarpusavyje ir su tėvais. Kasmet vykdomas veiklos įsivertinimas, numatant uţdavinius ir 

tikslus priklausomai nuo pasiektų ar siektinų rezultatų. 

Pedagogų darbo nuostatos: 

 Gerbti kiekvieną vaiką, jo orumą, pasirinkimo teisę ir laisvę 

 Neigiamai vertinti ne vaiką, o vaiko netinkamą elgesį 

 Tapti vaiko draugu, partneriu, padėjėju 

 Pasitikėti vaiku, jo noru ir gebėjimu elgtis tinkamai 

 Skatinti vaiką tapti aktyviu ugdymo proceso dalyviu 

 Sudaryti galimybes prigimtinių  vaiko poreikių ir gebėjimų tenkinimui 

 Tobulinti savo pedagoginę, psichologinę kompetenciją 

 



 

 

 

 

TĖVAI  

Tėvai - svarbiausi vaikų ugdytojai, kurie atsakingi uţ vaiko gerovę, sveikatą. Su  tėvais 

tariamasi dėl jų vaikų ugdymo(si), atsiţvelgiama į jų lūkesčius. Tėvams svarbu, kad būtų 

sudarytos geros visapusiško ugdymo (si) sąlygos, tenkinami specialieji ir įvairių gebėjimų 

turinčių vaikų poreikiai, teikiama specialistų pagalba.  

Atsiţvelgiant į tėvų lūkesčius, lopšelis-darţelis: 

 Uţtikrina sąlygas, garantuojančias vaikų emocinį ir fizinį saugumą; 

 Uţtikrina specialiųjų poreikių vaikams galimybę įtraukiajam ugdymui, teikia 

specialiąją pedagoginę pagalbą; 

 Padeda atsiskleisti vaikų kūrybiškumui, iniciatyvumui ( per patirtinį ugdymą, 

projektus, akcijas, edukacines išvykas, papildomo ugdymo uţsiėmimus ir kt.) 

sukuriant lanksčią ir mobilią ugdymosi aplinką; 

 Inicijuoja konstruktyvų tėvų dalyvavimą vaiko ugdymo(si) procese , kuria ir tobulina 

atviro komunikavimo su tėvais sistemą šiuolaikinėmis informacinėmis priemonėmis; 

 Stiprina bendruomeniškumą.  

Šeima – ugdymo proceso partneris. Lopšelyje – darţelyje siekiama, kad tėvai būtų 

aktyvūs ugdymo proceso dalyviai, nes tai didele dalimi lemia vaiko pasiekimus, teigiamą savęs 

vertinimą, ugdymo (si) motyvaciją. Tėvus ir pedagogus vienija vienas tikslas – vaiko gerovė, o 

vaikas kryptingai ugdomas tik tada, kai darniai sutaria šeima ir vaikų darţelis. Tėvų ir pedagogų 

bendravimas ir bendradarbiavimas grindţiamas pasitikėjimu, abipuse pagarba, dėmesiu ir 

konfidencialumu, aktyvia partneryste ir atsakomybe, pagarba vienas kito poreikiams ir 

interesams. Bendraujant ir bendradarbiaujant su ugdytinių šeimomis, kuriama bendruomenė, 

įstaigos kultūra, vertybės, tradicijos, uţtikrinama ugdymo tąsa ir kokybė. Svarbūs  

ikimokyklinio ugdymo kokybės aspektai yra: personalo šiluma santykiuose su vaikais ir jų 

tėvais, gera ugdymo programa, saugumo ir sveikatos uţtikrinimas, vaikams siūlomos socialinės 

ir fizinės veiklos įvairovė. 

Bendraudama ir bendradarbiaudama su šeima įstaigos bendruomenė siekia:  

 Supaţindinti tėvus su vaikų ugdymo(si) lopšelyje – darţelyje ypatumais, konsultuoti 

pedagogikos, psichologijos klausimais; 

 Susipaţinti su vaiko ugdymo(si) šeimoje sąlygomis, būdais ir metodais, ieškoti bendrų 

poveikio priemonių; 

 Siekti, kad visa, kas daroma, būtų daroma vaiko labui;  



 

 

 

Lopšelyje – darţelyje yra šios bendravimo su šeima formos: 

 Individualūs pokalbiai; 

 Bendri vaikų, tėvų,  pedagogų renginiai; 

 Susirinkimai;  

 Pedagoginis tėvų švietimas; 

 Mokyklos savivaldos veikla;  

 Informaciniai leidinukai, lankstinukai; 

 Individualios konsultacijos; 

 Specialistų paskaitos; 

 Elektroninis dienynas „Mūsų darţelis“; 

 Įstaigos Facebook„o puslapis; 

 Grupių Facebook„o puslapiai. 

ĮSTAIGOS  SAVITUMAS 

Lopšelis - darţelis „Rūta “ įsikūręs Roţyno mikrorajone, netoli Roţyno progimnazijos, 

geleţinkelio stoties, Siaurojo geleţinkelio muziejaus.  

Svarbus lopšelio-darţelio ugdymo(si) proceso elementas - sveikatos stiprinimas 

ikimokyklinėje įstaigoje ir yra glaudţiai susijęs su sveikos gyvensenos įgūdţių formavimu. 

Lopšelis-darţelis nuolat vykdo įvairius sveikatinimo projektus („Sveikatos receptas“, 

„Sveikatiada“). Dalyvauja  programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“. 

           Lopšelio-darţelio bendruomenė yra atvira pokyčiams bei naujovėms. Dalyvauja VŠĮ 

vykdomoje tarptautinėje socialinių įgūdţių ugdymo programoje „Zipio draugai“, vykdo 

smurto ir patyčių prevencijos programas „Gyvenimo įgūdţių“ ir LIONS QUEST „Laikas 

kartu“. Taikomi Reggio Emilia  ugdymo metodo elementai: grupėse vaikai ţaidţia su šviesos  

dėţutėmis ir šviesos stalais, daug dėmesio skiriama eksperimentinei, tiriamajai veiklai, 

patirtiniam ugdymui: vaikai lanko muziejus, parodas, jų organizuojamas edukacines 

programas, spektaklius, vaţiuoja į ekskursijas po Lietuvą.  

Siekiant uţtikrinti sklandų vaikų perėjimą iš darţelio į mokyklą, lopšelis-darţelis palaiko 

glaudţius ryšius su Panevėţio Roţyno progimnazija: vykdomi bendri edukaciniai projektai, 

renginiai, susitikimai su pedagogais, tėvais, vaikais. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys ir 

vyksta graţus bendravimas su Panevėţio kraštotyros muziejumi, Dailės galerija, 

Bendruomenių rūmais, Panevėţio miesto Smėlynės, Ţidinio, Šiaurine bibliotekomis, 

Panevėţio apskrities G. Petkevičaitės - Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo centru. 



 

 

 

Bendradarbiaujant su Panevėţio Gamtos mokykla, vykdome ilgalaikę ekologinio vaikų 

švietimo programą. Skleisdami  gerąją darbo patirtį (konferencijos, seminarai), plėtojame 

ryšius su Panevėţio švietimo centru, Panevėţio miesto pedagogine psichologine tarnyba. 

Besiplečiantys ryšiai su socialiniais partneriais - Panevėţio apskrities priešgaisrine gelbėjimo 

valdyba, Panevėţio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Panevėţio apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriumi padeda įtvirtinti vaikų saugumo 

įgūdţius, vykdyti patirtinį ugdymą. 

Darţelio bendruomenė nuolat dalyvauja ir įsijungia į naujus švietimo projektus ar 

veiklas. Prisijungėme prie eTwinning programos.  

 

 UGDYMO  PRINCIPAI  

 

Ikimokyklinis ugdymas - pradinė ugdymo grandis formuojant savarankišką, kūrybiškai 

mąstančią asmenybę.  

 Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje turi dominuoti individualumo (vaikų ugdymas 

personalizuojamas) principas, kuris pabrėţia vaikų skirtingumus ir verčia paţvelgti į vaikus 

tokius, kokie jie yra, o ne kokius norime matyti mes. Pakitusi ugdymo samprata orientuoja 

atsiţvelgti į tai, kad vaikai skiriasi fizinės ir psichinės brandos tempu, pasaulio paţinimo 

stiliumi ir būdais, charakteriu, temperamentu, todėl negalima iš visų reikalauti tiek pat ir 

turime sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui darţelyje lavėti tiek, kiek jis sugeba ir turi išgalių. 

Kiekvienam vaikui turi būti uţtikrintos galimybės išmokti gerbti tėvus,  auklėtojus, 

mokytojus, kitus ţmones, savo gimtąją, valstybinę kalbą  ir kultūrą,  kitas kalbas  ir kultūras,  

gamtą, pasiruošti savarankiškam  gyvenimui,  darbui  ir  tapti  naudingu visuomenės nariu. 

Lopšelyje – darţelyje vaikas ugdomas humanistine – progresyvine filosofinėmis, 

egzistencialistine kryptimis, t.y. didelis dėmesys pradiniame etape skiriamas vaiko savęs 

suvokimui, vėliau - kitų ţmonių ir supančios aplinkos suvokimui ir priėmimui, pabrėţiama 

vaiko saviraiškos svarba, savęs realizavimo galimybės, akcentuojamas gebėjimas spręsti 

problemas, vertinti sukauptą informaciją. Ugdymas grindţiamas aktyviais ir inovatyviais 

ugdymo metodais, kreipiančiais vaikus į save, į veiklą (patirtinis ugdymas), skatinančiais 

kūrybiškumą, kritinį mąstymą. 

Šios kryptys grindţiamos principais: 

2.1.Tautiškumo skatinimo principas -  

 siekiama ugdyti vaiko nuostatas į aplinką - pagarbą  tėvams, savo artimui,  savo   

kultūriniam identitetui, kalbai  ir vertybėms, istorijai; 



 

 

 

 sudaromos sąlygos saugoti ir perimti tautos kultūros tradicijas, gamtinę aplinką. 

2.2.Bendruomeniškumo principas -  

 garantuoti vaiko ugdymo(si) šeimoje ir darţelyje darną; 

 Sudaryti saugią aplinką, kuri laiduotų vėlesnę socialinės adaptacijos sėkmę; 

 Siekti bendrauti ir bendradarbiauti su  vietos bendruomene ( bendros šventės, ,,Kartų 

dienos“); 

 Plėsti ir tvirtinti ryšius su socialiniais partneriais- mikrorajono, miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis, mokyklomis, Panevėţio pedagogine- psichologine tarnyba, 

Panevėţio socialinių paslaugų centru, miesto bibliotekomis. 

2.3. Į vaiką orientuoto, lankstaus ir individualizuoto ugdymo principas – 

 siekiama įţvelgti kiekvieno vaiko galimybių bei gebėjimų ribas ir garantuojama 

tolesnė sėkminga jų plėtotė; 

 atsiţvelgiama į kiekvieną vaiko amţiaus periodą, į vaiko psichologinį subrendimo 

laipsnį ir artimiausią paţinimo plėtros sritį; 

 sudaromos sąlygos vaiko socialinei erdvei, jo aktyviam dalyvavimui;  

 

 sudaroma galimybė keisti ugdymo temas atsiţvelgiant į situaciją arba pagal poreikį. 

 

2.4. Inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo  principas 

 uţtikrinamas kokybiškas ugdymas visiems jo dalyviams, atsiţvelgiama į kiekvieno 

vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius, ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos ir 

paslaugų reikmes, akcentuojant vaiko galias, o ne trūkumus ir sutrikimus; 

 atsiţvelgiama į vaiko aprūpinimą-teisę į išteklius ir paslaugas, ypač skiriant dėmesį   

vaikui, turinčiam specialiųjų poreikių, ir vaikui, kuriam yra pavojus patirti psichologinį 

smurtą šeimoje ar supančioje aplinkoje. 

2.5. Tęstinumo principas  

 

 atsiţvelgiama į turimas vaikų kompetencijas, gebėjimų lygmenį, individualias 

ugdymo(si) perspektyvas ir sudaromos nenutrūkstamo ugdomojo proceso prielaidos 

vaikui pereinant iš vienos ugdymo pakopos į kitą - nuo ugdymosi šeimoje prie 

ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo(si). 

  

Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės mozaika“ parengta vadovaujantis  Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu  (Ţin.,1991, Nr.23-593; 2011, Nr.38-1804), Jungtinių Tautų 

vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-

983; Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodţio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės 



 

 

 

švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatų įgyvendinimo programos patvirtinimo (Ţin., 

2013-12-30, Nr. 140-7095), Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis (LR 

Švietimo ministerija, 2015), Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. balandţio 11 d. įsakymu Nr. V-579, Lietuvos paţangos strategija ,,Lietuva 2030“, 

2012, ,,Ikimokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų aprašu“ ( Klaipėda: Baltic Printing House , 2014), 

kitais įsakymais, įstatymais, norminiais  teisės aktais. 

Pasikeitus teisės aktams, keičiasi ir programos atitinkami punktai (dalys).   

Programos paskirtis:  

 skatinti pedagogų, tėvų ( ir visos bendruomenės) bendradarbiavimą siekiant vaikų 

ugdymo(si) kokybės; 

 palengvinti pedagogų veiklos planavimą, padaryti jį prieinamesnį. 

  TIKSLAI IR UŢDAVINIAI  

 

Tikslas : Atsiţvelgiant į paţangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas ir vaiko 

prigimtines galias, kurti sąlygas, padėsiančias vaiko asmenybės brandinimui(si), 

ugdymo(si ) paţangos uţtikrinimui, orientuojantis į vaiko vertybinių nuostatų, gebėjimų, 

ţinių ir supratimo visuminį ugdymą(si) 

Uţdaviniai : 

 Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę, emocinę ir fizinę sveikatą; 

 Puoselėti visas vaiko raidos sritis, taikant patirtinį ugdymą, gilinant ţinias, keičiančias 

vaiko nuostatas, mąstymą, elgesį; 

 Siekti, kad vaikas taptų lygiaverčiu ugdymo proceso partneriu; 

 Ugdyti kūrybiškumą, plėtojant patirtinį ugdymą; 

 Sudaryti sąlygas tėvams, globėjams bendradarbiauti su įvairiomis tarnybomis, siekiant 

geresnių ugdymo (-si) ir vaiko savijautos rezultatų; 

 Puoselėti tautos kultūros tradicijas, ieškant tinkamų būdų ir formų integruoti etninę 

kultūrą į ugdomąją veiklą; 

 Skatinti vaikų, jų tėvelių bendruomeniškumą, toleranciją, socialinį jautrumą, veikimą 

kartu 

 Stiprinti vaikų sąveiką su gamtine ir sociokultūrine aplinka 

 Kurti ir tobulinti aplinką, padedančią vaikui jaustis jaukiai, ugdytis savigarbą. 

UGDYMO METODAI: 



 

 

 

Vaiko savarankiškumą ir aktyvumą skatinantys metodai: savarankiškas ţaidimo 

inicijavimas, organizavimas; suţinotų ar paties atrastų ţaidimo ir veiklos būdų pritaikymas 

naujose situacijose; ugdomosios aplinkos kaitos inicijavimas; savo pasiekimų įsivertinimas. 

Vaiko saviraišką ir kūrybiškumą skatinantys metodai: naujų sumanymų kūrimas, 

įgyvendinimas; savaip įgyvendinama pedagogo pasiūlyta idėja; meno kūrinių stebėjimas; 

meninių projektų kūrimas; saviraiška meno priemonėmis; improvizavimas; kūrybinės raiškos 

renginių organizavimas; švenčių ir tradicijų kūrimas; estetiškos aplinkos kūrimas. 

Bendravimą ir bendradarbiavimą skatinantys metodai: bendravimo situacijų kūrimas; 

problemų sprendimas; jautrumo kitam skatinimas; vaiko jausmų raiška; gero pavyzdţio 

panaudojimas; laikymasis bendrai sutartų elgesio taisyklių; veiklos organizavimas kartu su 

tėvais. 

Paţinimą skatinantys metodai: tyrinėjimas; eksperimentavimas; informacijos paieškos; idėjų 

paieškos ir atranka; vaikui įdomių, jo patirtį plečiančių temų, projektų, medţiagų pasiūlymas; 

išvykų, tyrinėjimų-atradimų planavimas ir organizavimas; analizės, išvadų darymas; naujų 

technologijų naudojimas. 

Sveiką gyvenseną skatinantys metodai: savo kūno ir jo galimybių tyrinėjimas; asmens 

higieną skatinančių pokalbių, renginių organizavimas; saugaus elgesio ekskursijų, projektų, 

parodų rengimas; sveiko mitybos įgūdţių formavimas; teigiamų ir neigiamų elgesio pasekmių 

atradimas; taisyklingo judėjimo ir fizinio aktyvumo skatinimas, renginių organizavimas. 

Aktyvieji, inovatyvūs ugdymo metodai: interaktyvioji lenta SMART ir įsigyta naujausia 

Notebook 17.0 versija, planšetiniai kompiuteriai, projektoriai. 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai kuria programas, skirtas 

kalbiniam bei matematiniam suvokimui, pasaulio paţinimo ţinių plėtrai, regimojo ir 

girdimojo suvokimo procesų lavinimui. Mūsų įstaigos ugdytiniai turi galimybę šiuolaikiškai ir 

aktyviai ugdytis interaktyvių priemonių pagalba. 

              

 

 

 



 

 

 

       UGDYMO PRIEMONĖS 

 Programoje  apibrėţtam ugdymo  turiniui įgyvendinti reikalingos priemonės:  

1. Daiktai, medţiagos ir įranga (programose apibrėţtam ugdymo turiniui įgyvendinti 

reikalingos darbo, kūrybos, vaizdinės priemonės, kompiuteriai, kompiuterių įranga, 

ţaislai ir kita), kurie uţtikrina kokybišką ugdymą, skatina vaikus pačius aktyviai veikti 

– kurti, tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti ir taip tobulinti savo praktinius gebėjimus, 

uţduotis atlikti kūrybiškai.  

2. Ugdymo priemonės, kurios padeda plėtoti ikimokyklinio amţiaus vaikų fizines, 

socialines-emocines, paţintines, kūrybines galias. 

3. Ugdymo priemonės, kurios padeda ugdyti aktyvų, smalsų, savo gebėjimais pasitikintį, 

paţinti ir mokytis norintį priešmokyklinio amţiaus vaiką, sudaro jam prielaidas toliau 

sėkmingai ugdytis mokykloje.  

4. Specialiosios ugdymo priemonės (vaizdinės, techninės, demonstracinės, skaitmeninės 

mokymo priemonės, ţaislai, daiktai, medţiagos, literatūra ir pratybų sąsiuviniai), 

parengtos ar pritaikytos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurios 

padeda plėtoti vaikų ţinias ir gebėjimus, ugdytis reikalingas kompetencijas, įgyti 

socialinių ir kasdienio gyvenimo įgūdţių.  

5. Ugdymo procesui reikalinga literatūra (programinė, informacinė, mokslo populiarioji, 

vaikų, jaunimo, klasikinė, metodinė literatūra, kultūros, švietėjiški ir mokslo 

populiarinimo periodiniai leidiniai), kuri padeda ugdyti mokinių skaitymo ir kalbos 

įgūdţius, komunikavimo ir kultūrinę kompetenciją, informacinius gebėjimus, teksto 

analizavimo ir interpretavimo įgūdţius, gebėjimą veikti įvairiose socialinėse ir 

kultūrinėse situacijose, formuotis pilietinę savimonę, veiksmingiau ir kokybiškiau 

organizuoti ugdymo procesą. 

6. Baldai  darbo vietai įrengti ir ugdymo  aplinkai kurti. 

7. Ugdymo  priemonės atrenkamos ir kūrybiškai atnaujinamos, atsiţvelgiant į grupę 

lankančių vaikų ypatumus, poreikius ir ugdymo programą. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO TURINYS  

1,5 – 3 metai                                                                                                                      

Rugsėjis 

Tema/Idėja: 
„'Susipaţinkime- čia aš'' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  
Aplinkos paţinimas, emocijų suvokimas ir raiška, santykiai su bendraamţiais, kasdieniai 

gyvenimo įgūdţiais, meninė raiška, fizinis aktyvumas 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Nusiteikti geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiais ir bendraamţiais. Mokytis 

orientuotis grupės patalpose, susipaţinti su spintelių,  rankšluostukų simboliais. 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas„„ 

Pasisveikins su grupės simboliu „Boruţe„„. Susipaţins su 

grupės vaikais, auklėtojomis ir šeimininke. Bandys 

ieškoti ,kur yra spintelės,rankšluostukai.Susitars, kad 

grupėje laikysis taisyklių -''pasisveikinu'', ''šypsausi sau ir 

kitiems'', ''atsisveikinu'', ''ačiū''. 

Pagalvėlė „Boruţė„„ 

Pokalbis  
Grupės ,,senbuviai“ papasakos apie tai, ką veikė per 

atostogas 
Paveikslėliai 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Kvies naujus vaikus paţaisti su kaladėlėmis, minkštais 

ţaislais, kamuoliais. Kartu ţais virtuvės kampelyje, 

supsis ant medinio arkliuko. 

Lego  kaladėlės, 

įvairūs minkšti  

ţaislai, medinis 

arkliukas, kamuoliai. 

Klausymas 
Klausys skaitomo eilėraščio „Naujokė„„, o prieš miegą  -

pasakų „ Pelės ir katinas„„, „Katinėlis ir gaidelis„„.... 

Knyga „Jums, maţi ir 

didesni„„. 

Meninė veikla Spalvins  grupės simbolį  „Boruţę„„, aplikuos taškelius. 

Spalvoti pieštukai, 

kreidelės, popierius, 

spalvotas popierius, 

pieštukiniai  klijai. 

Kūno kultūra 
Pratinsis judėti ir veikti drauge. Ţaidimas „Einam 

pasivaikščioti“ 
Virvutė. 

Veikla lauke 
Ţais smėlyje su smėlio ţaislais, supsis su sūpynėmis, 

mėtys kamuolius, pieš ant plytelių su kreidelėmis. 

Smėlio ţaislai, 

kamuoliai, spalvotos 

kreidelės. 

Veikla grupėje 
Susipaţins su paveikslėliais, kurie yra ant spintelių, 

rankšluostukų . 

Simboliai ant 

rankšluostinių, 

spintelių. 

Asmeninė 

higiena 
Mokysis naudotis naktipuodţiais, plautis rankas.  

Muilas, 

naktipuodţiai. 



 

 

 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausysis dainelę apie vorą, atkartos judesius, judės po 

visą salę.  Su barškučiais pritars „Lietaus muzikai". 
Barškučiai 

  

 

Spalis 

Tema/Idėja: 
„Rudens vaišės'' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
aplinkos paţinimas, sakytinė kalba, meninė raiška, santykiai su bendraamţiais, kasdieniai 

gyvenimo įgūdţiai. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Susipaţinti su rudeniniu derliumi- skanauti obuolius, kriaušes, pomidorus, agurkus ir morkas, 

miško uogas. 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas„„ 
Pasikalbės apie rudeninį derlių. Iš krepšelio trauks 

rudens vaišes, bandys spėti, kas tai yra. 

Darţovės ir vaisiai, 

minkštos pagalvėlės. 

Knygų 

skaitymas 

Klausys auklėtojos skaitomos pasakaitės „„Grybai„„, 

eilėraštukų „Agurkų dainelė„„, „Bulvė kalbina 

buroką„„, „Obuoliai„„ . 

Knyga „Jums, maţi ir 

dideli„„ 

Meninė veikla Spalvins, pieš, aplikuos  vaisius, darţoves, grybus. 

Spalvoti pieštukai, 

klijai, spalvotas 

popierius, vaškinės 

kreidelės. 

Ţaidimai 
Bandys sudėti ,,iškritusius“ vaisius, darţoves, grybus į 

suţymėtus indus .  

Paveikslėliai su 

obuoliais, kriaušėmis, 

grybais , morkomis. 

Tyrinėjimas 
Skanaus supjaustytus vaisius ir darţoves uţmerktomis 

akimis, bandys atspėti, ką valgo, bandys uţuosti. 

Vaisiai, darţovės, 

lėkštutė. 

Veikla lauke  
Ţais su kamuoliais, sūpynėmis, pieš ant plytelių 

obuolius. 

Kamuoliai, kreidelės, 

šokdynės. 

Darbinė veikla 
Nuplaus auklėtojos atneštas darţoves, vaisius, 

pabandys apimti savo  delnukais. 

Krepšys su rudens 

gėrybėmis. 

Kūrybiniai 

ţaidimai 

 Bandys serviruoti stalus- padėti šaukštus, puodukus, 

servetėles, dubenėlius. 
Virtuvės reikmenys. 

Improvizaciniai 

ţaidimai 
Seks pasaką, kaip verdama košė.   

https://www.youtube.co

m/watch?v=ScRnVFB

UNRA 

Kūno kultūra  

Ropos keturpėsčia, pralendant pro „„vartus„„, stengsis 

surinkti ir sudėti į krepšius įvairius vaisius, darţoves, 

grybai. 

Priemonė pralįsti, 

krepšiai, plastikiniai 

vaisiai, darţovės, 

grybai. 

 

 

 

http://sal�.su/
https://www.youtube.com/watch?v=ScRnVFBUNRA
https://www.youtube.com/watch?v=ScRnVFBUNRA
https://www.youtube.com/watch?v=ScRnVFBUNRA


 

 

 

Tema/Idėja: 
„Margaspalviai lapeliai'' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, meninė raiška, skaičiavimas ir matavimas , fizinis aktyvumas, 

tyrinėjimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
pastebėti rudens groţį, dţiaugtis rudeniniais lapais, jų spalva, bandyti skaičiuoti iki 5. 

 

Veiklos pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

„Ryto ratas„„ 

,,Rudenėlis“ pribarstys grupėje margaspalvių 

lapų, vaikai juos rinks,bandys  suskaičiuoti, 

įvardins lapų  spalvas. 

Medţių lapai, lapų 

įvairovė paveikslėliuose, 

knygose. 

Meninė veikla 
Aplikuos, spalvins, pieš lapus su pasirinktomis 

priemonėmis. 

Klijai, spalvotas 

popierius, akvarelė, 

vaškinės kreidelės. 

Eksperimentas  
Plukdys lapus, šakeles, giles, klevo sėklas - 

įsitikins, kas plaukia, o kas skęsta. 

Lapai, gilės, šakelės, 

vandens dubuo. 

Ţaidimai 

,,Rask lapą“- auklėtoja atneš dėţutes su 

lapais,vaikų pririnktais lauke. Vaikai  iš 

maišelio trauks lapus ir ieškos, kurioje 

dėţutėje guli toks pat.  

Medţių lapai, dėţutės 

Pokalbiai 

Klausys auklėtojos skaitomo eilėraštuko  

„Rudens pokštai„„, pasakos „Pasaka apie 

auksinį lapelį„„. 

Knygos  „ Pas motulę 

augau„„, „Jums maţieji„„. 

Veikla lauke  

Kartu su auklėtoja rinks rudeninius lapus, juos 

dės į maišus, skaičiuos, kiek lapų rado ant 

ţemės. 

Maišai, kibirėliai, 

krepšeliai. 

Improvizacija Grojant muzikai, įmituos  lapų kritimą  

https://www.youtube.co

m/watch?v=y7e-

GC6oGhg 

Kūno kultūra 
Eis aukštai  keldami kojas, bėgs ant pirštų 

galiukų, ţais judrųjį ţaidimą “Vėjas„„. 
Minkštos kaladės. 

Muzikinis ugdymas 

Klausys“ Lapelių šokis„„ dainelės, bandys 

susikabinti rankytėmis po du ir apsisukti. 

Klausys“ Lietaus lazdos„„muzikos, bandys 

patys pagroti su lazda. 

 

Lazdelės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y7e-GC6oGhg
https://www.youtube.com/watch?v=y7e-GC6oGhg
https://www.youtube.com/watch?v=y7e-GC6oGhg


 

 

 

Lapkritis  

Tema/Idėja: 
„Lijo lijo lietus'' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, meninė raiška, sakytinė kalba, kasdieniai gyvenimo įgūdţiai, fizinis 

aktyvumas 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Dţiaugtis orų įvairove; įtvirtinti mėlyną spalvą 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

 „Ryto ratas„„ 

Pasisveikins su „Boruţe„„, kurią vaikai suras 

pasislėpusią po skėčiu. Kalbėsis apie tai, kur nuo 

lietaus slepiasi vabalai ir paukščiai. Klausysis 

pasakos „Debesėlis, kuris nemokėjo lyti„„ 

Boruţė, skėtis.  Knyga  

„Debesų pataluos„„. 

Pokalbiai 
Kalbėsis  apie lietų, kokios spalvos lietaus lašiukai, 

kada pradeda lyti lietus, kaip susidaro balos.  

Paveiksliukai 

vaizduojantys lietų ir 

debesėlius 

Eilėraščio 

mokymas 

Mokysis eilėraštį apie lietų ,, Lyk lietuti, lyk 

smarkiau...... 
Knyga „Jums, maţieji„„ 

Meninė raiška 
Pieš lietaus lašiukus, aplikuos skėčius, štampuos 

debesėlius. 

Akvarelė, spalvotas 

popierius, klijai, 

štampukai, piešimo 

popierius.  

Stebėjimas  
 Stebės oro permainas pasivaikščiojimo metu ir pro 

langą. Ţiūrės, kaip ant lango krenta lietaus lašiukai. 
Skėčiai. 

Judrus ţaidimas  
Grojant muzikai vaikai slepiasi po skėčiais, o kai 

muzika sustoja vaikai linksmi šoka , bėgioja. 
CD 

Kūno kultūra 
Vaikščios aukštai keldami kojas, imituodami ėjimą 

per balas guminiais batais. 

Balos iš plastikinių 

maišų, ir auliniai batai. 

Eksperimentas 
Bandys ,,daryti“ lietų  kempine, šepečiu,  pilant 

vandenį iš laistytuvo. 

Kempinė, šepetys, 

laistytuvai. 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausysis "lietaus" muzikos ir judės po visą salę su 

šlamučiais rankose, . Su barškučiais pritars grojamai 

melodijai, pajaus ritmą. Stengsis pritarti dainelei 

"Maţas voras", pritaikys judesius. 

Barškučiai, šlamučiai. 

 

 

Tema/Idėja: 
„Mano drabuţėliai'' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, meninė raiška, fizinis aktyvumas, kasdieniai gyvenimo įgūdţiai. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Su dėkingumu pajustų jog drabuţėliai mus dengia, šildo, puošia. Nusiteiktų juos tausoti, 

dţiaugtųsi savo rūbeliais. 

 

Veiklos Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 



 

 

 

pavadinimas 

„Ryto ratas„„ 

Kalbėsis apie tai, kodėl ţmonėms yra reikalingi rūbai 

Aprengs lėlę rūbais,skirtais pasivaikščiojimui , 

skaičiuos, kiek batų, pirštinių ar kepurių prireikė. 

Lėlė, rūbai. 

Pokalbis  

Pasakos, kokiais drabuţėliais apsirengę atėjo į 

darţelį .Įvardins rūbus, su kuriais eina į lauką, ką turi 

spintelėje- kepurę, šaliką, pirštines. Prisimins, kaip 

reikia drabuţėlius pasidėti einant miegoti. 

Knygutės su 

drabuţėliais. 

Meninė veikla 

Aplikuos  pirštines, šalikus, kepures. Dekoruos 

megztuką su štampukais. Spalvins kelnes, sijonus, 

palaidines ar sukneles.  

Klijai, akvarelė, 

medţiagų skiautės, 

štampukai, spalvotas 

popierius, klijai. 

Darbinė veikla 

Skalbs lėlių drabuţėlius- naudos muilą ir vandenį. 

Kartu su auklėtoja dţiaus rūbelius ant virvutės. Klos 

naują švarų patalėlį savo lėlytėms. 

Lėlės ir jų rūbai, 

veţimėliai, lovytės. 

Judri veikla 
Ţais ţaidimą ''Saulė ir lietus'', stengsis pasislėpti nuo 

lietaus ir nesušlapti drabuţėlių.  
CD 

Lavinamasis 

ţaidimas 

Bandys segti sagas, rengti lėlėms rūbelius, susisegti 

savo šlepetes su lipdukais. 

Megzta gėlė su 

ţiedlapiais, lėlės ir jų 

rūbeliai. 

Stebėjimas 
Pro langą stebės, kaip vaikai apsirengę, kuo apsiavę. 

Pavadins aprangos dalis.  

Kūno kultūra  

Mes kamuolį pirmyn ir bėgs jo pagauti. Ţaidimų 

salėje ir lauke metu pasitikrins, kuri apranga 

patogesnė.  

Kamuoliai 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausysis dainelės "Oi tai šaltis", pritaikys judesius 

dainelei. Su baltomis skarelėmis vaizduos snaiges, 

po visą salę skraidys skambant muzikai. 

Skarelės, minkštas 

ţaislas. 

 

Gruodis 

Tema/Idėja: 
„Laukiame ţiemuţės'' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Sakytinė kalba, aplinkos paţinimas, meninė raiška, santykiai su bendraamţiais. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
 Išgyventi ţiemos dţiaugsmus, susipaţinti su balta spalva, stebėti ţiemos spalvas, orus, 

aprangą. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

„Ryto ratas„„ 

Pasisveikins  „Labas rytas pasakyk 

,dantukus.....Kalbėsis  apie ţiemą, vaikai pasakos, 

kaip atėjo į darţelį, ką lauke matė( daug balto 

puraus sniego, ledo) 

Ţiemos paveikslėliai 

Knygų skaitymas 
Klausys eilėraštukų „Ţiema„„, „Tavo lopšinė„„, 

pasakos „Pasaka apie Sniegutę„„. 

Knygos „Pas motulę 

augau„„, „Laukinė 



 

 

 

kriaušė„„. 

Eilėraščio 

mokymas 

Mokysis deklamuotieilėraštį ,,Baltos snaigės sukas 

sukas....“ 

Knyga „Prie Kalėdų 

eglutės„„ 

Meninė veikla Štampuos, aplikuos snaigęs, pieš pūgą. 

Popierius, kreidelės, 

pieštukai, akvarelė, 

teptukai, štampukai. 

Pokalbis 

Tarsis, kaip reikia pasipuošti savo grupę, kad ji 

būtų šventiškai graţi. Kartu su auklėtoja puoš 

grupę, eglutę, padės kabinti ţaisliukus, iškarpytas 

snaiges.  

Kalėdų eglutė, 

ţaisliukai, karpytos 

snaigės, pingvinai. 

Improvizacinis 

ţaidimas 

Klausys vėjų, pūgų ūţesių, sniego girgţdesio. 

Bandys patys juos kurti, pūsdami tai tyliau, tai 

garsiau, šnarindami didelį popieriaus lapą ar 

medţiagos gabalą. 

Popierius, medţiaga. 

Pasivaikščiojimas 

lauke  

Kartu su auklėtoja  eis  ratu, stebės savo paliktus 

pėdsakus, bėgios, dţiaugsis sniegu.  

Kūno kultūra 
Mėtys maţus veltus kamuoliukus tolyn į taikinį, 

vienas kitam, vaizduos „sniego mūšį„„. 
Velti kamuoliukai. 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausysis CD įrašo ,,Pūga“, judės po visą salę, 

kurs, vaidins, improvizuos. Dainuos dainelę 

,,Eglutė“, pritaikys judesius. Su būgneliais pritars 

daineliai ,,Būgneliai“, jaus ritmą. 

Būgneliai, baltos 

skarelės 

 

Tema/Idėja: 
„Kalėdos, Naujieji metai'' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Aplinkos paţinimas, meninė raiška, sakytinė kalba, fizinis aktyvumas,bendravimas 

 su bendraamţiais, tyrinėjimas  

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Įsijausti į Kalėdų šventės dţiaugsmus, , plėsti aktyvųjį ir pasyvųjį ţodyną, linksmai ir aktyviai 

dalyvauti Kalėdų eglutės šventėje 

  

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

„Ryto ratas„„ 
Pasisveikins „Labas rytas ....Prisimins 

eilėraštukus apie Ţiemą. 

Knyga „Prie Kalėdų 

eglutės„„. 

Pokalbis 

Suras ir apibūdins tai, kas slepiasi  po egle. 

Pasakos, ko laukia iš Kalėdų senelio,  pasakys ką 

gavo dovanų per šventes. 
 

Pasakų klausymas 
Klausys auklėtojos sekamos pasakos  

''Karnavalas''. 

Knyga, megzti 

ţaisliukai 

Meninė veikla 
Kurs dovanų dėţutę, aplikuos eglutei ţaisliukus, 

dekoruos kojinaitę. 

Guašas, akvarelė, 

klijai, medţiagos 

skiautės, štampukai, 

sagos. 

Stebėjimas Stebės pro langą ,kaip visas darţelis puošiasi 
 



 

 

 

Kalėdų šventei.Pasivaikščiojimo metu stebės 

kalėdines dekoracijas kaimynų kiemuose 

Ţaidimai 
Ţais su ţibintais, kaladėlėmis, skraidys kaip 

snaigės.  

Lego kaladėlės, baltos 

skarelės 

Kūno kultūra 

,,Bris“ kaip Kalėdų senis per pusnis aukštai 

keldami kojas, pritūps kaip nykštukai ir klausys, 

ką girdi jų maţos ausytės. 

Įvairios minkštos 

kaladės, CD įrašas 

„Varpeliai„„ 

Eksperimentas 

Stebės auklėtojos atneštus du indus,(vienas su 

sniegu, kitas su vandeniu), pamatys, kaip atrodys 

indas  su sniegu pabuvęs šiltame kambaryje. 

Indai su sniegu ir 

vandeniu. 

Kūrybiniai 

ţaidimai 

Ţais grupelėmis, pokštaus, linksminsis kartu su 

nykštukais , dţiaugsis dovanomis. 
Nykštukų kepurės. 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausysis ir bandys atkartot dainelę 

"Nykštukėliai", pritaikys judesius. Kurs, vaidins, 

improvizuos su skarelėmis , skambant muzikai. 

Nykštukų kepurėlės, 

CD grotuvas, skarelės. 

 

Sausis 

Tema/Idėja: 
„Judam krutam'' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, meninė raiška, fizinis aktyvumas 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Pajusti judėjimo dţiaugsmą. Mėgdţioti skirtingus gyvūnų  judesius. 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas„„ 

Pasakos,  kaip atvyko į darţelį- ėjo pėsčiomis,  

vaţiavo mašina, dviračiu. Svarstys, kuris būdas 

greitesnis, kuris sveikesnis 

Knygutės apie 

mašinas. 

Judri veikla 
Ţais su įvairių dydţių kamuoliais, juos ridens pro 

įvairias klūtis 

Didesni ir maţesni 

kamuoliukai. 

Knygų skaitymas 
Klausys sekamų pasakų ''Šuniukas ir 

kačiukas'',''Vištytė ir gaidţiukas''.  
Pasakų knygelės. 

Meninė veikla 
Spalvins katytę, pelytę su pasirinktomis 

priemonėmis.  

Akvarėlė, guašas, 

spalvoti pieštukai, 

vaškinės kreidelės.  

Ţaidimai Mėgdţios įvairių gyvūnų judesius ir garsus 
Knygutės su gyvūnų 

garsais. 

Stebėjimas 

Stebės,kaip ant namo stogo tupi katinėlis, kaip uţ 

tvoros bėgioja šuniukas, kaip paukštelis tupi šalia 

inkilėlio.  
 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausysis ir pritaikys judesius "Mankštos dainelei". 

Judės su skarelėmis po visą salę skambant muzikai. 

Gros su barškučiais.  

Barškučiai, skarelės, 

CD grotuvas. 

 

 



 

 

 

 

Tema/Idėja: 
„Vienas ir daug'' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, meninė raiška, kasdieninio gyvenimo įgūdţiai, skaičiavimas ir 

matavimas, sakytinė kalba, fizinis aktyvumas 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Skirti sąvokas ,,vienas“ ir ,,daug“, būti veikliems, įsitraukti į dienos ţaidimus 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

,,Ryto ratas“ 

Pasisveikins su grupės simboliu „„Boruţe„„ ir 

draugais, suras paslėptą krepšelį ir nertas gėlytes. 

Bandys suskaičiuoti. Klausysis auklėtojos skaitomų 

eilėraštuko„„ Mano skaičiai„„. 

Knygelė „„Mano 

skaičiai„„, pagalvėlės 

atsisėsti, krepšys, 

nertos gėlės. 

Stebėjimas 
Stebės medį su uogomis,  lesančius  

paukštelius.Aiškinsis - vienas paukštelis ar daug. 
 

Ţaidimai 
Skambant vaikiškoms dainelėms susės ratu, Stebės 

auklėtojos judesius ir  bandys atkartoti. 
CD įrašai 

Meninė veikla 
 Aplikuos ,,Saulę“(vienas) ir ,,Ţvaigţdes“ (daug). 

Susitvarkys savo darbo vietą, nusiplaus rankas. 

Spalvotas popierius, 

klijai, A4 formato 

lapai su paveikslėliais. 

Kūno kultūra 
Sportuos kartu su "Drugelių" grupės vaikais, mokysis 

ţaisti judrų ţaidimą "Diena ir naktis" 
Kamuoliai, kilimėliai 

Pasivaikščiojimas 

lauke 

Pasivaikščios po darţelio teritoriją, suras vieną – 

medį, daug – šakų, kankorėţių. 

Kibirėliai lapams, 

kankorėţiams. 

Asmeninė higiena 
Vaikai plaus rankas  grįţę iš lauko, susiras 

savarankiškai rankšluosčius, naktipuodţius.  
Muilas, vanduo. 

Improvizaciniai 

ţaidimai 
Skrajos, suksis kaip snaigės pučiamos vėjo. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=bKHgoe

k61iM 

Inscenizacija Vaidins „„Peliukų namus„„ 
Nertos „„peles„„, 

minkštos kaladėlės 

Muzikinis 

 ugdymas 

Klausysis dainelės " Vir vir vir pelytė", pritaikys 

judesius Pagal skambančią melodiją kurs snaigių 

šokį, judės po visą salę. 

Minkštas ţaislas, CD 

įrašas, baltos skarelės  

 

 

Vasaris 

Tema/Idėja: 

„Sniego seniai besmegeniai“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, meninė raiška, sakytinė kalba, bendravimas su suaugusiais, fizinis 

aktyvumas 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Nusiteikti pramogauti, kurti, formuoti sniego figūras, piešti ant sniego. Prasimanyti  

besmegenio šėlsmo, pramogų  

 



 

 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

„Ryto ratas„„ 

Pasisveikins su netikėtai į grupę „uţklydusiais„„ 

sniego seniais, paspaus jiems rankas, puoš 

šalikais,sagomis, ant galvos uţdės puodą 

http://www.ltvirtove.lt

/eilerasciai.php?lt=ma

rtynas_vainilaitis_snie

go_senis 

Meninė veikla 

Kurs sniego seniams šalikus, šluotą, plaukus, 

kepures, gamins  iš popieriaus sniego senius 

besmegenius. 

Spalvotas popierius, 

klijai, ţurnalas, 

guašas. 

Pokalbiai 
Kalbės, kaip reikia nulipdyti sniego senį 

besmegenį, iš kokio sniego.  

Sniegas, morka, 

šalikas, kibiras, siūlai. 

Asmeninė higiena 
Pratinsis  valgyti atsargiai, mokysis teisingai  

laikyti šaukštą, puoduką. 
Indai valgymui,. 

Kūno kultūra 
Bandys judėti kaip sniego seniai besmegeniai, 

vartysis, šokinės, gaudys vieni kitus. 
Minkšti čiuţiniai 

Kūrybiniai ţaidimai 

Ruoš vaišes sniego seniams besmegeniams- į 

formas pripils vandens  ir išneš į lauką, kad vaišės 

sušaltų. 

Popieriniai indeliai, 

vanduo. 

Veikla lauke  

Statys lauke sniego senius besmegenius, ridens 

sniego kamuolius, bandys pakelti ir uţdėti vienas 

ant kito, papuošti. 

Sniegas, šluota, 

kibiras, šalikas. 

Muzikinis ugdymas 

Klausysis dainelės "Uti ti ti šalta", stengsis 

atkartoti judesius. Pavirs "snaigėmis" ir pagal 

grojamą melodiją skraidys po visą salę. Įtvirtins 

dainelės judesius "Šokis po du". Dainelei pritars su 

akmenukais. 

Akmenukai 

 

Tema/Idėja: 
„Blynų šventė‟‟ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
aplinkos paţinimas, bendravimas su bendraamţiais, meninė raiška, sakytinė kalba, fizinis 

aktyvumas 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Nusiteikti dţiugiai  blynų šventei, pasimokyti kaukių  darymo, ţaidimų, dainų. Suţinoti, patirti 

apie ţiemos baigties ir pavasario pradţios metą. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas„„ 

Pasikalbės apie uţgavėnių šventės papročius, 

,,suras“ dėţę su  kaukėmis, bandys pasimatuoti prie 

veidrodţio. 

Kaukės, dėţė, 

veidrodis, 

nuotraukos su 

uţgavėnių šventės 

akimirkomis 

Pokalbiai 
Klausys auklėtojos pasakojimo apie kaukes-  būna 

linksmų, bet būna ir piktų. 

Įvairios kaukės 

Blynų šventei. 

Meninė veikla 
Bandys spalvinti, štampuoti, aplikuoti  kaukes, 

pasirinks mėgstamas spalvas. 

Spalvoti pieštukai, 

pavasarį 

http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=martynas_vainilaitis_sniego_senis
http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=martynas_vainilaitis_sniego_senis
http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=martynas_vainilaitis_sniego_senis
http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=martynas_vainilaitis_sniego_senis


 

 

 

vaizduojantys 

nespalvoti 

piešinukai. Guašas, 

kartonas, klijai. 

Improvizaciniai 

ţaidimai 

Apsirengs įvairiais drabuţiais, uţsidės kaukes,  

linksmai pokštaus ir linksminsis. 

Dėţė su įvairiais 

rūbais, kaukėmis. 

Kūno kultūra 
Mėtys maţus  veltus iš vilnos  kamuoliukus tolyn,  

vienas kitam vaizduodami “ sniego mūšį„„. 

Vilnos 

kamuoliukai. 

Asmeninė higiena  
Susiras savo spintelę ir atsineš šukas , bandys 

šukuotis.  
Šukos, veidrodis. 

Veikla lauke  
Ţais su  kaimyninių grupių vaikais, ragaus blynus 

su uogiene.  
Kaukės, blynai. 

Muzikinis ugdymas 

Klausysis dainelės„„Blynai„„, mėgdţios blynų 

kepimą, valgymą. Pakartos 

daineles„„Paukšteliai„„,“Šokis po du„„, po salę judės 

su šlamučiais, vaizduos lietų. 

Šlamučiai, 

minkštas ţaislas. 

 

Kovas 

Tema/Idėja: 
„Seku seku pasaką“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, sakytinė kalba, meninė raiška, fizinis aktyvumas,kasdieniniai gyvenimo 

įgūdţiai 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Nusiteikti dţiugiam susitikimui su pasakos personaţais. Klausytis vaidinamos pasakos, 

bandyti ją atliepti šypsena, mimika, gestais  

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

„Ryto ratas„„ 
Pasisveikins ,bandys ,,prakalbinti“ pasakų 

personaţus, skaičiuos juos.  

Teletabiai, boruţėlės, 

meškinas, eţys. 

Pokalbiai 

Kalbės apie tai, ko reikia , norint suvaidinti 

pasaką (rūbai, kaukės,išmokti ţodeliai, 

dainelės). 

Paveiksliukai, knygos. 

Kūno kultūra 
Ridens kamuolį pro vartus, bus ,,katinėliai“, 

ţais, išdykaus su siūlų kamuoliukais. 

Kamuoliai, katino 

karūna. 

Meninė raiška Spalvins, aplikuos pasakų veikėjus. 

Vaškinės kreidelės, 

spalvotas popierius, 

klijai, piešimo 

popierius. 

Inscenizacija  Vaidins pasaką „Ropė„„ Karūnos. 

Ţaidimai  

 Ţais ţaidimą ''Visi bėkite pas mane''( muzikai 

grojant visi bėgioja, nutilus- vaikai bėga pas 

auklėtoją). 

CD įrašas „Kareliukas 

Infantino„„ 

Veikla lauke 
 Vaţinėsis su mašinomis, pieš su kreidelėmis, 

supsis ant sūpynių. 
Mašinos, kreidelės. 



 

 

 

Asmeninė higiena 

 Mokysis atsiraityti rankoves dirbant su klijais,  

nesutepti drabuţių ir nusivalyti stalą su servetėle 

po darbo. 

Drėgnos servetėlės. 

Muzikinis ugdymas 

 Prisimins dainelę "Joja Jonukas", pritars 

dainelei akmenukais. Judės po visą salę su 

šlamučiais, improvizuos "Lietų". 

Akmenukai, šlamučiai. 

 

Tema/Idėja: 
''Paukšteliai'' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, meninė raiška, sakytinė kalba, fizinis aktyvumas, santykiai su 

bendraamţiais 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Skiepyti meilę paukšteliams, juos saugoti, globoti, dţiaugtis sugrįţtančiais sparnuočiais. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

 „Ryto ratas„„ 

,,Pasisveikins“ su megztais paukšteliai, kurie 

svečiuosis grupėje. Bandys juos skaičiuoti, 

įvardinti spalvas 

Nerti paukšteliai . 

Pokalbiai  
Kalbėsis apie išskrendančius ir ţiemojančius 

paukštelius  

Paveikslėliai, knygos, 

kompiuteris 

Knygų skaitymas 
Klausys skaitomų pasakėlių„ „Du ţvirbliai„„,  

„Vaikai ir ţvirbliai„„, eilėraštuką „Vyturėlis„„ 

 Knygos „Laukinė 

kriaušė„„, „Jums, 

maţieji„„. 

Meninė raiška 
Spalvins, aplikuos įvairius giesmininkus ir jų 

namelius ''inkilus''. 

Pieštukai, popierius, 

laikraščiai, spalvotas 

popierius, klijai, guašas. 

Stebėjimas Lauke stebės paukščius, jų namelius. Ţiūronai 

Kūno kultūra 

Ţais j. ţ. „Paukšteliai lizduose„„. Pratinsis 

stovėti ant vienos kojos, kaip „gandras„„, 

bandys išlaikyti pusiausvyrą, taisyklingą  

laikyseną. 

Lankai. 

Veikla lauke  
Pieš ant plytelių su kreidutėmis, ţais su 

kamuoliais. 
Kreidos, kamuoliai. 

Improvizaciniai 

ţaidimai 

Skraidys   kaip paukšteliai, ,,suks“ lizdelius, 

ieškos, kur įsirengti namus. 

Medţiaga, skraistės, 

kaladėlės. 

Muzikinis ugdymas 

Pakartos išmoktas daineles, ratelius teatro 

festivaliui. Stengsis atidţiai stebėti auklėtoją, 

vadovę. Su barškučiais pritars dainelei „„Kai 

maţi vaikučiai„„. 

Barškučiai 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Balandis 

Tema/Idėja: 
''Linksmai šviečia saulutė'' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, meninė raiška, sakytinė kalba, kasdienio gyvenimo įgūdţiai, fizinis 

aktyvumas 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Įtvirtinti geltoną spalvą-  skatinti vaikus surasti aplinkoje kuo daugiau geltonos spalvos daiktų. 

Turtinti  aktyvųjį vaikų  ţodyną. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

„Ryto ratas„„ 

Vaikai pasisveikins su „saulyte„„, kuri puošia 

grupę- „Labas rytas tau saulele.... Klausys 

auklėtojos pasakojimų apie saulytę- kaip ji 

skaisčiai šviečia, nors   yra labai, labai toli ir 

mus dţiugina savo spinduliais. Rankų judesiais 

parodys, kaip saulė šviečia. Ieškos grupėje ir 

savo aprangoje geltonos spalvos 

Dekoracija ,,Saulutė“ 

Literatūros 

klausymas 
Klausys pasakos „Pasaka apie saulę ir lietų„„ 

Knygelė ,,Pas motulę 

augau“ 

Meninė raiška 
Štampuos saulę pirštukais, aplikuos  saulei 

spindulius, lipdys iš modelino. 

Spalvoti pieštukai, 

spalvotas popierius, 

klijai. 

Pasivaikščiojimai 

lauke 

Pasivaikščios po darţelio teritoriją saulutei 

šviečiant. Ţiūrės, kaip saulutė kelia medelius, 

gėlytes, krūmelius, ţolytę iš ţiemos 

miego.Judrusis ţaidimas ,,Pavyk kamuoliuką“ 

Kamuoliai 

Asmeninė higiena 
Mokysis naudotis servetėle, tualetiniu 

popieriumi. 

Servetėlės, tualetinis 

popierius 

Kūno kultūra  

Pratimai rankoms- pakels ir nuleis rankas, išties 

jas pirmyn, slėps uţ nugaros.  Ţais j. ţ. „Saulė ir 

paukščiukai„„ 

Paukštelių karūnėlės, 

virvutė, lankai. 

 Kūrybiniai 

ţaidimai 
Ţais su ţaislais, kurie yra geltonos spalvos. Ţaislai 

Muzikinis ugdymas 

Susipaţins su dainele "Košė maliošė",, pritars 

dainelei su barškučiais ir mediniais šaukštais. 

Ţais muzikinį ţaidimą "Bėga pelytė" 

CD įrašai 

 

Tema/Idėja: 
„Rid rid margi margučiai'' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, meninė raiška, sakytinė kalba,santykiai su suaugusiais ir bendraamţiais, 

tyrinėjimas 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Nusiteikti laukti Velykų- suţinoti, kokia tai šventė ir kaip  švenčiama. Stebėti  gamtos 

atbudimo ţenklus. 

 



 

 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas„„ 

Pasisveikins „Labas rytas tau ,saulyte...Vaikai ant 

stalo suras įvairių spalvų ir raštų margučius, bandys 

juos ridenti. 

Pintinė su 

margučiais, volelis 

ridenti. 

Pokalbiai 

Klausys auklėtojos pasakojimo, kaip švenčiama 

Velykų šventė, marginami kiaušiniai įvairiomis 

spalvomis, raštais.  

http://www.naujasis

gelupis.lt/wp-

content/uploads/201

8/03/velykos-

marguciai-

kiausiniai.jpg 

Knygų skaitymas 

Klausys pasakų  „Apie kiškius, kaip jie vaţiavo 

margučių daţyti„„, „Apie kiškius , kaip jie daţė 

kiaušinius„„. 

Knyga „Pas motulę 

augau„„. 

Meninė raiška Spalvins, štampuos, aplikuos, dekoruos margučius. 

Popierius, spalvotas 

popierius, pieštukai, 

kreidelės, guašas, 

klijai, štampukai. 

Veikla lauke  
Pasivaikščios po darţelio teritoriją, ridens margučius 

ant pievelės. 

Krepšelis su 

margučiais, lovelis. 

Ţaidimai 

Ţais ţaidimą ''Kiškių gaudymas“,( visi ţaidėjai –

kiškiai,vienas vaikas  Margis. Margis gaudo kiškius, 

kurį pagauna,tas tampa šuniuku) 

CD įrašas „Kiškių 

dainelė„„. 

Bandymas  
Bandys pramušti margučius. Jei nesuduš-  mediniai, 

ar nerti; jei suduš -tai tikras margutis.  

Mediniai ir tikri 

kiaušiniai. 

Kūno kultūra 
Bandys šokinėti ir  pasiekti skarelę.  J.ţ. „Paukšteliai 

lizduose„„ 
Skarelė, lankai. 

Muzikinis ugdymas 

Klausysis dainelės "Kiškučio pyragėliai", kurs 

judesius dainelei. Įtvirtins dainelę "Paukšteliai", 

judės plačiai mojuodami rankelėmis. Su barškučiais 

pritars grojamai melodijai. 

Barškučiai, CD 

įrašas. 

 

Geguţė 

Tema/Idėja: 
„Pavasarinės gėlės'' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, meninė raiška, sakytinė kalba, bendravimas su bendraamţiais, fizinis 

aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Domėtis , dţiaugtis ir rūpintis gėlėmis, suţinoti 1-3 gėlių pavadinimus, gėrėtis pavasarišku 

spalvų ţaismu. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

„Ryto ratas„„ 

Pasisveikins „Labas rytas tau, 

galvyte....Pasidţiaugs pamatę grupėje ant stalo 

stovinčią vazą su gėlėmis, uostys jas, įvardins 

Vaza su gėlėmis. 



 

 

 

spalvą. 

Pokalbiai 

Kalbės apie gėlytes- kokių spalvų jos būna; apie 

gėlių prieţiūrą, kodėl reikia gėlytes saugoti, 

neskinti. 

Paveikslėliai, knygos, 

atvirukai su gėlėmis. 

Meninė veikla 
Spalvins, aplikuos, štampuos gėles. Bandys siūti 

sagą į gėlės vidurį. 

Piešimo popierius, 

akvarelė, spalvotas 

popierius, klijai, 

medţiaga, sagos. 

Stebėjimas 

Lauke stebės, kaip grupės darţe pasodintos 

ţemuogės praţydo pirmais baltais ţiedais.  

Stebės, kaip ţydi gėlės, įvardins spalvas, stebės, 

kaip kiemsargis  laisto, priţiūri gėles. 

Laistytuvėliai, vanduo, 

kibiras. 

Darbinė veikla 
 Palaistys gėlytes savo aikštelėje, kad augtų ir 

ţydėtų 
Laistytuvai 

Edukacinis ţaidimas 

Ţaidimas ,,Linksmasis traukinukas"- ieškos 

daiktų pagal spalvas ( vaţiuodamas traukinukas 

,,pames" dėţę su įvairiais spalvotais ţaislais). 

Spalvų traukinys, 

ţaislai. 

Veikla lauke Bandys piešti su kreidelėmis ant asfalto gėles Kreidelės 

Knygelių skaitymas 

Ieškos knygelių su gėlių piešiniais, jas vartys, 

klausysis auklėtojos skaitomo eilėraščio 

„Pienė„„, pasakos „Gėlytė ir ąţuolas„„. 

Knygelės „Jums, maţi 

ir didesni„„, „365 

Istorijos vaikams„„. 

Muzikinis ugdymas 

Klausysis dainelės "Aš, berniukas ,kaip 

ţirniukas", atkartos judesius. Skambant 

greitėjančiai melodijai, suksis "karusėle". Su 

barškučiais pritars "Lietaus " muzikai. 

Spalvotas parašiutas, 

barškučiai. 

Kūno kultūra 

Bandys ant grindų sulenkti ir ištiesti kojas. 

Stengsis atsigulti ant grindų  kojas  pakelti ir 

nuleisti. J.ţ. “Pašauktas gaudo„„ 

Kilimėliai 

 

Tema/Idėja: 
„Myliu mamytę'' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, meninė veikla, sakytinė kalba, bendravimas su suaugusiais,kasdieniai 

gyvenimo įgūdţiai, fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Ugdytis meilę mamytei- mokytis  mamytę saugoti, globoti ir visada padėti. 

 

Veiklos pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

„Ryto ratas„„ 

Pasisveikins su grupės simboliu „boruţe„„, pasi 

dţiaugs, kad juos kas rytą į darţelį atveda 

mamytės, pasakos apie savo mamytes. 

Ţaislas ,,Boruţė“ 

Pokalbiai  

Klausysis auklėtojos pasakojimų apie mamytę; 

kalbėsis apie tai, kokia veikla uţsiima kartu su 

mamytėmis. 

 Paveikslėliai. 

Literatūros klausymas Klausys skaitomų eilėraščių – „Mamytei„„,  Knyga „Jums, maţi ir 



 

 

 

„Mamos rankos„„, „Mamyte mylima„. didesni„„. 

Meninė veikla 
Gamins mamytėms atvirukus, aplikuos , 

spalvins. 

Spalvotas popierius, 

klijai, pieštukai, guašas, 

vilnos skiautės, siūlai. 

Asmeninė higiena  

Mokysis graţiai sėdėti prie stalo, neplepėti, 

neskubėti valgyti,  naudotis servetėle,  

pabaigus valgyti padėkoti, atsistoti ir pristumti 

kėdutę. 

Servetėlės. 

Veikla lauke 

Ţais su kamuoliais, vaţinėsis su mašinomis, 

supsis, pieš su kreidelėmis, dţiaugsis smėlio 

ţaislais. 

Kamuoliai, mašinos, 

balansinės supynės, 

spyruokliukas, 

kreidelės. 

Kūrybiniai ţaidimai 

Vaidins ,,mamas“- rengs lėlytes rūbeliais, virs, 

maitins, guldys į lovytes, veţimėlius, dainuos 

lopšines, seks pasakas. 

Lėlės, veţimėliai, 

lovytė, rūbeliai, virtuves 

indeliai. 

Kūno kultūra  

 Bandys eiti tiesiai išlaikant pusiausvyrą, eis 

nubrėţta linija, pasukant tai į vieną tai į kitą 

pusę. J. Ţ. ‚„Perduok kamuolį„. 

Krepšinio aikštelė , 

kamuolys. 

Muzikinis ugdymas 

Klausysis dainelės ,,Myliu aš mamytę“, aptars 

dainelės nuotaiką, pritaikys judesius. Įtvirtins 

dainelę ,,Lietaus lašiukai“, improvizuos. Su 

barškučiais pritars dainelei ,,Barškučiai“, jaus 

ritmą. 

CD įrašas, barškučiai 

 

Birţelis 

Tema/Idėja: 
"Kas namelyje gyvena'' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, meninė raiška, sakytinė kalba, fizinis aktyvumas 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Siekti, kad vaikai dţiaugtųsi savo namais, kuriuose saugu, gera būti kartu su namiškiais. 

Išsiaiškinti, kad yra įvairių namų- daugiabučių ir nuosavų, kad ir ţvėreliai, paukšteliai turi 

savo namus. 

  

Veiklos pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

„Ryto ratas„„ 

Pasisveikins su auklėtoja, mokysis paspausti 

ranką auklėtojai ir savo draugams. Kalbės apie 

tai, kad ne vien tik ţmonės  turi savo namus 

Knygelės 

Pokalbiai  
Vaikai pasakos, kur  jie gyvena, su kuo-  kartu 

su seneliais ar viena jų šeima. 

Paveikslėliai, 

nuotraukos. 

Meninė veikla  
Spalvins namelį, kuriame gyvena su tėveliais ir 

seneliais. Aplikuos, bandys piešti patys namus. 

Spalvoti pieštukai, 

spalvotas popierius, 

klijai. 

Knygų skaitymas 
Klausys skaitomų pasakų „Lizdelis po tiltu„„, 

„Sraigė„„. 

Knyga „Jums, maţi ir 

didesni„„. 



 

 

 

Ţaidimai  

Statys įvairaus dydţio namu s iš didelių ir maţų  

kaladėlių savo ţaisliukams. Ţais ţaidimą ''Kas 

kur gyvena''. 

Lego kaladėlės, dėlionė 

su nameliais. 

Veikla lauke  

Statys iš smėlio namus. Ieškos sraigių, kurios 

ant savo maţos nugarėlės nešasi namus. Ţais 

lauke su kamuoliais juos ridens pro vartus, 

mėtys aukštyn, bandys mesti į taikinius. 

Smėlio ţaislai, 

kamuoliai.  

Stebėjimas  

Stebės ant pievutės šliauţiančią sraigę, kuri 

kartu nešasi savo namelį. Stebės, kaip auga 

ţemuogės, braškės mūsų aikštelėje. 

Kibiras su vandeniu ir 

laistytuvėliai. 

Kūno kultūra 

Uţsidės gyvūnų karūnėles, imituos jų judesius, 

eis, bėgs, peršoks virvutę, pralįs pro vartus, 

įšoks į lanką. 

Gyvūnų karūnėlės, 

virvutė, lankai. 

Muzikinis ugdymas 

Klausysis dainelės “Aš mergytė kaip pupa„„, 

pritaikys judesius dainelei. Gros su 

būgneliais“Bum būgneliai„„ 

Vaikiški bugneliai. 

Birţelis 

Tema/Idėja: 
''Spalvos ir spalviukai'' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, meninė raiška, kasdienio gyvenimo įgūdţiai, emocijų suvokimas ir 

raiška, fizinis aktyvumas, tyrinėjimas  

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
 Dţiugiai ''ţaisti'' spalvomis, pastebėti ir išmėginti naujų spalvų ''atsiradimą''. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

„Ryto ratas„„ 

Susirinks  lauko aikštekėje   prie sūpynių; 

pasakos ką matė, kai ėjo į darţelį. Stengsis 

apibėgti maţą  ratuką kartu su kitos grupės 

vaikais. 

Sūpynės 

Knygų skaitymas 
Klausys auklėtojos skaitomų pasakojimų 

''Spalvos ir spalviukai'' , ''Meškiukas ir spalvos''  

Knyga „Spalvos ir 

spalviukai„„, „Meškiuko 

spalvos„„ 

Pokalbiai 

Apţiūrėję savo darţelio ir kaimynų gėlynus, 

aiškinsis, kokių spalvų gėlės čia auga. Bandys 

įvardinti spalvas.  

Paveikslėliai, įvairių 

spalvų gėlės 

Meninė raiška  

Mėgausis spalvų ţaismu vienam ar su draugais 

tapant ant didesnio lapo plačiu teptuku, o ant 

maţesnio lapo- plonu. Lies akvarelę ant 

popieriaus,  taškys, leis spalvoms susilieti. 

Piešimo popierius, 

akvarelė, liniuotė, 

teptukai. 

Veikla lauke  
Ieškos spalvų kieme, bandys įvardinti, kokias 

spalvas mato pievoje, gėlių darţeliuose. 

Kortelės su 

pagrindinėmis spalvomis 

Eksperimentas 

Auklėtojai įpylus į stiklinį indą vandens ir 

įlašinus daţų, vaikai stebės, kaip nusidaţo 

vanduo pvz, raudona, ar mėlyna, ar geltona 

spalva. 

Stiklainiai, vanduo, 

guašas. 



 

 

 

Ţaidimai 

Ţais  ţaidimą ''Spalvų traukinys'' - veš įvairias 

figūras savo vagonuose, taip pat spalvotus 

ţaisliukus ir spalvotas gėlytes. 

Spalvų traukinys, ţaislai, 

gėlės 

Muzikinis ugdymas 

Klausysis dainelės "Ţalia varlytė", atkartos 

varlytės judesius, pritars dainelei su medinėmis 

lazdelėmis.Su mėlynais šlamučiais judės po 

visą salę, imituos lietaus lašiukus. 

Medinės lazdelės  

Liepa 

Tema/Idėja: 
"Ţaidimų dienelės" 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Kasdieniniai gyvenimo įgūdţiai, fizinis aktyvumas, aplinkos paţinimas, savireguliacija ir 

savikontrolė, bendravimas su bendraamţiais 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Domėtis aplinka, dţiaugtis geru oru, ilgais pasivaikščiojimais ir ţaidimais lauke. 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

 „Ryto ratas„„ 
Pasisveikins lauke su draugais, saulute, gėlėmis, 

medeliais. Paţais judrius ţaidimus  
Kamuoliai 

Literatūros 

klausymas 

Klausys auklėtojos  skaitomų pasakų  „Ryto vėjas„„,  

„Kaip nuo mergytės miegelis buvo pabėgęs„„. 

Knyga „Debesų 

pataluos„„ 

Ţaidimai su 

kaladėlėmis 

Ţais su kaladėlėmis, vardins spalvas, bandys sudėti 

pagal spalvas 

Spalvotos minkštos  

kaladėlės 

Vaidmeniniai 

ţaidimai 

Serviruos stalą, ruoš arbatą, ragaus, kvies draugus ţaisti 

kartu, keps pyragus.  

Puodukai, formelės 

pyragui kepti. 

Kūno kultūra 

Ridens pro didelius  ir maţus vartus maţus ir didesnius 

kamuoliukus, įsitikins, pro kurios vartus tai padaryti 

lengviau. Ţais judrųjį ţaidimą “Diena ir naktis„„ 

Kamuoliai, didesni ir 

maţesni vartai. 

Inscenizacija  
Vaidins pasaką su įvairiomis pirštininėmis lėlėmis, 

boruţėmis, aitvarais. 

Pirštinių lėlės, nerti  

ţaislai. 

Asmeninė 

higiena 

 Lauke po ţaidimų su smėliu plaus rankas. Mokysis 

uţsisegti sagas su auklėtojos pagalba, išsipurtyti  smėlį 

iš batų.  

Laistytuvas, vanduo, 

rankšluostis. 

Stebėjimai 

Pasivaikščiojimų po darţelį metu stebės vyresnių vaikų 

darţą, padės palaistyti augalus su laistytuvėliais. 

Laistys savo auginamas braškes  

Kibirėliai, laistytuvas 

 

Rugpjūtis 

Tema/Idėja: 
"Kas rieda ir dţiugina: balionėlis, kamuoliukas, paspirtukas" 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Kasdieniniai gyvenimo įgūdţiai, fizinis aktyvumas, aplinkos paţinimas, bendravimas su 

bendraamţiais 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
skatinti dţiaugtis geru oru, judėjimo laisve, ilgais pasivaikščiojimais ir ţaidimais lauke.  

 

http://lazdel�mis.su/


 

 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas„„ 
Pasisveikins su savo draugais ,pasveikins apkabindami 

medelius; ieškos akmenukų, juos lygins, skaičiuos 
Akmenukai 

Pokalbis 
Pasakos apie pralėkusias atostogas, savaitgalius, 

išvykas.   

Asmeninė 

higiena  

Po pasivaikščiojimo plaus rankas, veidą, kojas su 

muilu. 
Muilas, rankšluostis. 

Ţaidimai su 

kamuoliais 

Sporto aikštelėje ridens skirtingų dydţių kamuolius, 

juos gaudys, perduos draugams 

Skirtingų dydţių 

kamuoliai 

Balionėlių 

šventė 

Puoš lauko aikštelę auklėtojos pripūstais spalvotais 

balionais, stebės, kaip juos judina vėjas. Mėtys 

draugams, gaudys. 

Įvairių spalvų balionai 

Judrieji 

ţaidimai 

Padedami vyresnių draugų mokysis judėti su 

paspirtuku.  
Triračiai paspirtukai 

Ţaidimai su 

smėliu 
Statys smėlio pilis, dţiaugsis statiniais iš smėlio.  Smėlio ţaislai 

Meninė 

veikla 
Pieš, aplikuos balionėlius, mašinos ratus 

Popierius, klijai, 

flomasteriai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3-4 metai                                                                                 
Rugsėjis 

Tema/Idėja:  

,,Aš naujoje grupėje“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  
Kasdieninio gyvenimo įgūdţiai, sakytinė kalba, bendravimas su suaugusiais, aplinkos 

paţinimas, meninė raiška, fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Susipaţinti su naujais draugais, pratintis būti greta kitų vaikų ir su jais susidraugauti. 

Susipaţinti su grupe, artimiausia aplinka, išmokti orientuotis joje. Domėtis šalia esančiais 

suaugusiais. Suţinoti ir įsidėmėti savo spintelės, rankšluostuko, stalčiuko simbolį. Prisiminti 

grupės dienotvarkę, elementarias elgesio taisykles grupėje, valgykloje, tualete. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“, 

pokalbis 

Klausysis K.Kubilinsko eilėraščio "Naujokė". 

Kalbėsis apie draugystę, elgesį grupėje su 

draugais. 

Didelis 

sukonstruojamas 

lankas ir didysis 

kamuolys. 

Paţintinė veikla Vaikai susipaţins su grupės patalpomis ir 

erdvėmis keliaudami "traukinuku". 

Vairas ir kepurė. 

Stebėjimas Kiekvienas vaikas susipaţins su savo asmeniniu 

simboliu. 

Simboliai ant 

rankšluos-tinių, 

spintelių, 

stalčiukų. 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Vaikai susipaţins su ţaidimų įvairove grupėje ir 

mokysis ţaisti juos su draugais. 

Įvairūs ţaislai, 

stalo ţaidimai. 

Veikla lauke Vaikai susipaţins su grupės lauko aikštele. Ţais su 

smėliu ir gamtine medţiaga ant patiesaliukų. 

Smėlio ţaislai, 

patiesaliukai, 

indeliai, kaštonai, 

akmenėliai, lapai 

nuo gyvatvorės. 

Asmeninė higiena Vaikai mokysis naudotis tualetu, plautis rankas. Tualetinis 

popierius, vanduo, 

muilas. 

Klausymas Vaikai prieš miegą klausysis pasakų. Pasakų knygelės. 

Meninė veikla Atliks darbelius su rankų atspaudais. https://www.pinter

est.com/pin/56252

7809680519935/. 

Sakytinė kalba Susikibti rankomis, spustelėti šalia sėdinčiam 

draugui delną ir ko nors palinkėti, pvz.: „Geros 

dienos“, „Būk linksmas visą dieną“, „Būk drąsi“ 

ir pan. 

 

Pokalbis, meninė 

veikla 

Įvardyti, kokios taisyklės padėtų graţiai sutarti 

grupėje. Kartu pasigaminti „draugystės gėlę“. 

https://www.pinter

est.com/pin/23974

6380141345567/. 

Kūno kultūra Mokysis taisyklingai nušokti nuo paaukštinimo į Gimnastikos 

https://www.pinterest.com/pin/562527809680519935/
https://www.pinterest.com/pin/562527809680519935/
https://www.pinterest.com/pin/562527809680519935/
https://www.pinterest.com/pin/239746380141345567/
https://www.pinterest.com/pin/239746380141345567/
https://www.pinterest.com/pin/239746380141345567/


 

 

 

paţymėtą vietą. Ţais su kamuoliais, judriuosius 

ţaidimus: ,,Lapė vištidėje”, “Pavyk-pagauk”. 

suolelis, lankai, 

kamuoliai. 

Muzikinis ugdymas Klausysis pasisveikinimo dainelės "Labas man", 

pritaikys judesius. Išdainuos savo vardą, atkartos 

draugų vardus. Kurs, improvizuos „lapelių“ šokį 

pagal grojamą muziką. 

Spalvoti 

popieriaus lapai, 

kartoninės 

šypsenėlės. 

 

Tema/Idėja:  

„Rudenėlio dovanos“. 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Aplinkos paţinimo, fizinis aktyvumas, kūrybiškumas, estetinis suvokimas, tyrinėjimas, 

santykiai su bendraamţiais, meninė raiška. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Susipaţinti su rudens gėrybėmis. Patirti atradimo dţiaugsmą. Įsitikinti, kad lieţuvis, akys, 

nosis, pirštai padeda juos geriau paţinti. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ Vaikai su auklėtoja vartys knygelę ,,Rudenėli, 

labas". Kalbės apie rudens gėrybes. Stebės 

paveikslėlius su vaisiais ir darţovėmis. Ţais 

,,Darţovių ratelį''. 

Paveikslėliai su 

vaisiais ir 

darţovėmis, 

knygelės. 

Klausymas Klausysis pasakų ,,Obuolių maišas'', „Pupa“, V. 

Palčinskaitės eilėraštukų ,,Pomidoras'', ,,Bulvė 

kalbina buroką''. 

Rinkinys ,,Jums 

maţieji''. 

Sakytinė kalba Mokysis trumpų eilėraštukų apie darţoves. Knygelės 

Kūno kultūra Pratinsis ţaisti ir atlikti sportines uţduotis pagal 

auklėtojos pasiūlytas taisykles. Eina ir bėga ratu, 

sustoja į eilę. Judrusis ţaidimas "Pagauk 

darţoves". 

Ilgos virvės, 

darţovių 

(morkos, bulvės, 

burokė-lio, 

kopūsto) 

karūnėlės. 

Štampavimas 

delniukais 

Auklėtojos padedami kurs kolektyvinį darbą 

"Didelio medţio lapai". Pasirinks norimą spalvą, 

ją pavadins. 

Tapetas, guašas. 

Meninė veikla Aplikuos, lipdys vaisius ir darţoves. Spalvotas 

popierius, klijai, 

plastilinas, 

lentelė lipdy-

mui. 

Pokalbis Vaikai kalbės su auklėtoja apie tai, kas slepiasi 

dėdės Rudenėlio pintinėje. 

Paveiksliukai su 

rudens 

gėrybėmis. 

Tyrinėjimas, 

pokalbis 

Ragaus natūralius, dţiovintus bei virtus vaisius, 

darţoves. Aptars jų skonį. 

Pjaustyti vaisiai, 

darţovės. 

Muzikinis ugdymas Eis rateliu, bėgs, pašoks, sustos, vadovei mušant 

ritmą būgneliu. Klausys dainelės "Ruduo", 

stengsis atkartoti judesius, Aptars dainelės tekstą, 

tempą. Su spalvoto popieriaus lapais judės po visą 

salę,improvizuos „lapelių“ šokį. 

Spalvoti 

popieriaus lapai, 

 Minkštas ţaislas 

pasisveikinimui. 

 



 

 

 

Tema/Idėja:  

,,Mano ţaisliukas“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Savireguliacija ir savikontrolė, sakytinė kalba, skaičiavimas, santykiai su bendraamţiais, 

meninė raiška. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai). 

Mokytis pristatyti savo ţaisliuką grupės draugams, papasakoti apie jį. Skatinti saugoti ir 

tausoti grupės ţaislus. Skatinti dalintis ţaislais su draugais. Ugdyti kantrybę, mandagumą. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ Vaikai įvardins auklėtojos į grupę atneštus ţaislus. 

Pokalbis tema ,,Aš ir ţaislai''. 

Įvairūs minkšti 

ţaislai. 

Inscenizavimas Vaikai atidţiai klausysis, ţiūrės pasaką ,,Ropė'' ir 

bandys ją aptarti. 

Stalo teatro 

figūrėlės. 

Orientavimasis 

erdvėje 

Vaikai ieškos grupės patalpoje paslėptų ţaislų. Įvairūs ţaislai. 

Pokalbis Mokysis mandagiai paprašyti norimo ţaislo.  

Meninė veikla Spalvins darbelį ,,Ţaislas''. Spalvoti pieštukai, 

ţaisliukų 

piešinukai. 

Kūno kultūra  Vaikai bandys pajausti, kad erdvėje galima judėti 

įvairiomis kryptimis. Judrusis ţaidimas ,,Surask 

savo namelius''.  

Lankai, kamuoliai. 

Meninė veikla Iš spalvoto popieriaus darys varlytes. Klijai, spalvotas 

popierius, 

flomasteris. 

Pokalbis  Parodys grupėje esančių kampelių vietas ir jas 

pavadins, pasakys kokių ţaislų čia yra. Prisimins, 

ką reikia padaryti paţaidus. 

Ţaislai. 

Sakytinė kalba Ţais ţaidimus su mandagumo ţodeliais. Susėdus 

ratu ir leidţiant per rankas naują ţaislą, pratinsis 

pasakyti ţodelius "prašau" ir "ačiū". 

Ţaislas ančiukas. 

Muzikinis ugdymas Pasisveikins „Labas tau“ su mėgstamu minkštu 

ţaisliuku. Susipaţins su rateliu " Darţovių 

ratukas", aptars dainelės tempą, tekstą, kurs 

judesius. Klausysis „Lietaus“ muzikos, judės po 

visą salę, vaidins, kurs, improvizuos „lašelius“. 

CD įrašas, 

barškučiai, 

minkšti ţaislai. 

Tema/Idėja:  

,,Saugau save ir kitus“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

sakytinė kalba, bendravimas su bendraamţiais, bendravimas su suaugusiais. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Skatinti suvokti ir vertinti savo ir kito elgesį, numatyti elgesio pasekmes. Pastebėti vaiko 

santykius su bendraamţiais. Ugdyti nuostatą būti draugiškam, geranoriškam, tolerantiškam, 

turėti draugų. Siekti priklausyti grupei. Stengtis atpaţinti, suvokti savo emocijas, įţvelgti kito 

emocijas. Puoselėti draugystę, vengti smurto. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Pokalbis Vaikai pasakos, kaip jie šiandien jaučiasi. 

Aiškinsimės, kodėl? Svarstysime, kaip nuliūdusį 

 



 

 

 

vaiką galima būtų paguosti, nuraminti. 

Klausymas Klausysis skaitomo Algimanto Baltakio kūrinio 

"Peštynės". Aptars girdėtą kūrinį. 

 

Diskusija, „minčių 

lietus“ 

Svarstysime, aptarsime, ką daryti susipykus?  

Meninė veikla Pieš emocijų veidukus. Paruošti veidukų 

trafaretai, 

spalvotos 

kreidelės, 

flomasteriai. 

Kūno kultūra  Skambant muzikai kartos ėjimą ratuku. Atliks 

fizinius pratimus. Ţais judriuosius ţaidimus "Lapė 

ir viščiukai", "Vanagas ir paukšteliai". 

Pianinas. 

Ţaidimas  Ţais ţaidimą "Susipaţinkime". Vaikai 2-3 ţodţiais 

pasisakys kiškiui savo vardą, atkartodami sakinį 

"Mano vardas...". Kaštoną dėdamas į lanko vidurį, 

dar kartą pakartos tik garsiau. 

Ţaislinis kiškis, 

lankas ir kaštonai. 

Aplikacija Aptarę pagrindines ţmogaus kūno dalis, iš 

paruoštų geometrinių balto popieriaus figūrėlių 

ant spalvoto popieriaus lapų sudėlios ir tada 

suklijuos mergaitę arba berniuką. 

Spalvotas 

popierius, 

geometrinių figūrų 

iškarpos. 

Didaktinis ţaidimas Ţais pastabumo ţaidimą „Kas pasikeitė?“ 

(auklėtoja ant stalo iš eilės sudeda 3-4 skirtingus 

daiktus, pvz., ţaisliuką, knygutę, pieštuką, 

kamuoliuką. Daiktai uţdengti staltiesėle. 

Auklėtoja atidengs staltiesėlę, vaikai įsiţiūrės į 

daiktus, tada auklėtoja juos vėl uţdengs ir 

paprašys išvardyti daiktus iš eilės.) 

Įvairūs daiktai 

Muzikinis ugdymas Pasisveikins su dainele „Labas tau“. Eis , bėgs 

vadovei iš paskos, mušant būgneliu ritmą. 

Susipaţins su dainele "Ruduo", stengsis pritaikyti 

judesius, pritars dainelei su akmenukais, pajaus 

ritmą. Kartos ratelį "Darţovių ratelis", įsimins 

judesius, atliks juos ritmiškai, suksis po du į 

vieną, po to į kitą pusę.  

Akmenukai, 

būgnelis, darţovių 

karūnos. 

Spalis 

Tema/Idėja:  

,,Lyja lyja lietus“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Sakytinė kalba, aplinkos paţinimas, tyrinėjimas, fizinis aktyvumas, santykiai su 

bendraamţiais, meninė raiška. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai). 
Stebėti rudeninę aplinką, orą. Įtvirtinti rudens poţymius. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Ryto ratas, kalbėjimas 
Aptars, prisimins, koks dabar metų laikas. Bandys 

nupasakoti, koks oras uţ lango.  

Klausymas Klausysis skaitomo V. Palčinskaitės eilėraščio  Rinkinys "Jums, 



 

 

 

"Lietučio pasaka", K.Maruko kūrinėlio "Kur tas 

kibiras?". 

maţieji“. 

Meninė veikla 
Su akvarele, guašu darys lietaus debesiui lašelius, 

mėgins lašelius kirpti.  

 Popieriaus lapai, 

teptukai, vanduo, 

akvarelė, guašas, 

ţirklės. 

Ţaidimai 
Ţais ţaidimus „Gandras ir varlės", „Lietus ir 

saulė“. 
 Skėtis. 

Pokalbis 

Svarstys, kaip ir kur galima pasislėpti, kai lyja 

lietus. Kokiais batais geriausia apsiauti? Kam 

reikalingas lietus? Ir pan. 
 

Meninė raiška 
Daţais spalvins guminius botus, pūs šiaudeliu 

balutes. 

 Popieriaus lapai, 

šiaudeliai, akvarelė, 

guašas. 

Kūno kultūra 

Kartos šuoliukus nuo suoliuko. Įtvirtins ėjimo 

ratuku įgūdţius. Judrieji ţaidimai "Lietus ir 

saulė", "Spalvoti automobiliai". 

 Lankai, skėtis. 

Stebėjimas 

Pasivaikščiojimo lauke metu tyrinės balutes, 

mėtys į jas įvairius daiktus. Stebės, kas darosi su 

vandenuku.  

 Įvairūs lauke rasti 

daiktai. 

Improvizacinis 

ţaidimas 

Auklėtojos padedami vaidins-improvizuos pagal 

pasakojamą tekstą. 

 CD su įvairiais garsų 

įrašais.  

Muzikinis ugdymas 

Klausysis „Lietaus" muzikos, su šlamučiais 

improvizuos lietaus lijimą, kurs, vaidins, 

improvizuos. Įtvirtins "Darţovių " ratelį, stengsis 

šokti savarankiškai, ritmiškai atliks judesius. Su 

sau pasirinktais muzikiniais instrumentais pritars 

"Rudens" melodijai, stengsis pajausti ritmą. 

CD įrašas. įvairūs 

muzikiniai 

instrumentai, 

šlamučiai. 

 

Tema/Idėja:  

,,Ką radau miške“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Aplinkos paţinimo, skaičiavimo ir matavimo, meninės raiškos, fizinio aktyvumo, estetinio 

suvokimo, sakytinės ir rašytinės kalbos. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Paţinti 2-3 grybų rūšis, 2-3 medţius, ţinoti, kaip jie atrodo. Pratinti tausoti gamtą. Kalbėtis 

apie mišką, kas jį sudaro, samanas, gamtinę medţiagą, rudenines spalvas. Skatinti pajusti 

rudens spalvų groţį, bandyti ţaisti tapymo priemonėmis, maišyti spalvas. Susipaţinti su 

sąvokomis „didelis“, „maţas“. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Klausymas 
Klausysis V.Sutejevo pasakos "Po grybuku". 

Aptars girdėto kūrinio siuţetą.  

Pokalbis 
Kalbės apie miško augalus, gyvūnus. Aptars, kaip 

reikia elgtis miške. 

 Plakatas "Kas miške 

nutiko?" 

Meninė veikla Darys darbelius iš gamtinės medţiagos.  Gilės, kaštonai, 



 

 

 

įvairūs medţių lapai, 

kankorėţiai. 

Didaktiniai ţaidimai Ţais stalo ţaidimą "Grybų loto". 
 Stalo ţaidimas 

"Grybų loto". 

Kūno kultūra 

Imituos ėjimą per kliūtis aukštai keliant kojas, 

šokinės iš lanko į lanką, mėtys kamuoliukus į 

taikinį. 

 Lankai, 

kamuoliukai. 

Meninė veikla 
Aplikuos spalvoto popieriaus skiautelėmis gilės 

trafaretą. 

 Gilės trafaretas, 

spalvotas popierius, 

klijai. 

Aplinkos paţinimas 

Pasivaikščiojimo lauke metu tyrinės darţelio 

teritorijoje augančius medţius. Apţiūrės, rinks 

medţių vaisius (giles, riešutus), lapus. 
 

Didaktinis filmukas 

Ţiūrės mokomąjį filmuką, kurio metu susipaţins 

su laukinių gyvūnų pavadinimais, įvairiomis 

sąvokomis -vienas, daug, didelis, maţas. 

https://www.youtube.

com/watch?v=W41F

rE7UVMc  

Judesys, dainavimas 
Dainuos ir judesiais imituos dainelę "Tindi rindi 

riuška".  

Sakytinė kalba 
Kalbėdami apie gyvūnus aptars, koks jis – didelis 

ar maţas.  

Pokalbis apie grybus 
Susipaţins su 3 skirtingais grybais - baravykas, 

raudonikis ir voveraitė. Aptars jų paveikslėlius. 
Grybų paveikslėliai. 

Muzikinis ugdymas 

Pasisveikins dainele „Labas tau“ .Atliks 

kvėpavimui skirtus pratimus. Klausysis dainelės 

"Voverytės grybai", aptars dainelės tekstą, ritmą. 

Su kaladėlėmis pritars dainelei, stengsis ritmiškai 

išgauti garsą. Su spalvoto popieriaus lapais judės 

po visą salę skambant "Rudens" melodijai, kurs, 

vaidins, improvizuos. 

Minkšti ţaislai, 

spalvoti popieriaus 

lapai. 

Tema/Idėja:  

,,Kiek darbelių, kiek darbų“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Aplinkos paţinimo, meninės raiškos, fizinio aktyvumo, bendravimo su bendraamţiais. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Suvokti, kad vaiko ir tėvelių darbai - tai kasdienis rūpinimasis savimi ir kitais. Susipaţinti su 

kai kuriomis ţmonių profesijomis, darbo vieta, įrankiais. Skatinti dţiaugtis savo ir kitų darbo 

rezultatais.  

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Pokalbis - diskusija 

Naudodamiesi knygų iliustracijomis, pasakos, 

kokius darbus namuose dirba vaikų tėčiai ir 

mamytės. Kokius darbelius gali atlikti patys 

vaikai namuose. 

 Knygos. 

Statybinis ţaidimas 

Visi kartu statys iš didţiųjų kaladţių "Didelį 

namą", kur vystys jau vaidmeninį-kūrybinį 

ţaidimą pagal savo pačių sumanymą. 

 Medinės kaladės, 

patiesaliukai, kita 

ţaidimui reikalinga 

https://www.youtube.com/watch?v=W41FrE7UVMc
https://www.youtube.com/watch?v=W41FrE7UVMc
https://www.youtube.com/watch?v=W41FrE7UVMc


 

 

 

atributika. 

Meninė veikla 
Spalvins ir klijuos sukarpytas į tris dalis rudens 

gėrybes. 

 Klijai, paruošti 

spalvinti obuoliuko ir 

kriaušės  

trafaretai, spalvoti 

popieriaus lapai. 

Vaidmeninis ţaidimas 

- pokalbis 

Bandys atspėti auklėtojos vaizduojamus ţmogaus 

darbus (siuvėjo, muzikanto, šokėjo, kirpėjo, 

statybininko, pardavėjo ir t.t.).  
 

Kūno kultūra 

Įtvirtins ėjimą, bėgimą ratu. Pagrindiniai pratimai 

mėtymo į tolį. Judrieji ţaidimai: "Voverytės ir 

kiškiai", "Pataikyk į lanką", "Darţoves rauti". 

 Maţi kamuoliukai, 

smėlio maišeliai. 

Klausymas, aptarimas 
Klausysis skaitomo kūrinėlio "Ţiogas ir 

skruzdėlė", "Vištytės pyragas".  

https://www.vaikams.l

t/pasakos/pasakos-

apie-darba/; rinkinys 

"Jums, maţieji". 

Aplinkos paţinimas 

Iš daugelio įvairių paveikslėlių atskirs, atrinks 

tuos, kuriuose vaizduojami daiktai, skirti darbui 

ir tuos, kuriuose vaizduojami daiktai, skirti 

ţaidimui. 

 Įvairūs paveikslėliai, 

klijai, popieriaus lapai 

Muzikinis ugdymas 

Pasisveikins dainele „Labas tau“. Susipaţins su 

dainele „Statom namą boruţiukui“, aptars 

dainelės tekstą, tempą. Dainelei ritmiškai pritars 

su medinėmis lazdelėmis. Su spalvoto popieriaus 

lapais judės po visą salę , kurs judesius, 

improvizuos, vaidins „Ruduo“ simfoninei 

poemai. Atsisveikins su dainele „Ačiū tau“. 

 Minkštas ţaislas-

boruţė, CD įrašas, 

spalvoto popieriaus 

lapai, medinės 

lazdelės. 

 

Tema/Idėja: 

 ,,Įomus gyvūnų pasaulis“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Aplinkos paţinimo, meninės raiškos, fizinio aktyvumo, bendravimo su bendraamţiais, 

sakytinės kalbos. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Paţinti naminius ir laukinius gyvulius, juos pavadinti. Mėgdţioti skirtingų gyvūnų judesius. 

Tyrinėti, kur ir kaip juda kūnas, judant jausti draugą šalia. 

 

Veiklos pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

Klausymas, 

aptarimas 

Klausysis skaitomų kūrinėlių: Vaiţgano 

"Mikučio katytė", pasakos "Vilkas ir 

oţiukai". Kūrinėlius aptars. 

Rinkinys "Jums, maţieji". 

Pasakojimas, 

pokalbis 

Pasakos apie namuose laikomus 

augintinius, jų elgesį, judesius.  

Improvizaciniai 

ţaidimai 

Mėgdţios katytės, ţvirbliukų, meškos, 

lapės judesius, pozą ţaisdami ţaidimus 

"Katė ir kačiukai", "Ţvirbliai ir katinas", 

Kaukės, kailinės uodegos 

https://www.vaikams.lt/pasakos/pasakos-apie-darba/
https://www.vaikams.lt/pasakos/pasakos-apie-darba/
https://www.vaikams.lt/pasakos/pasakos-apie-darba/


 

 

 

"Meškos ir lapės". 

Kūno kultūra 

Stovint, klūpint, gulint, išbandyti, kaip 

įvairiai gali judėti rankos ir kojos, galva, 

visas kūnas. Ridenti sviedinį pro vartus, 

vienas kitam, dėtis katinėliais, 

ţaidţiančiais su siūlu kamuoliuku. 

Kamuoliai, vartai, dideli 

minkšti ţaislai. 

Aplinkos paţinimas 
Apsilankys ir apţiūrės darţelyje laikomus 

augintinius. Stebės jų elgseną, judesius. 

Augintiniai: vėţliukas, 

ţuvytės, papūga, šinšilos, 

jūrų kiaulytė. 

Meninė veikla 
Spalvoto popieriaus gabalėliais aplikuos 

kiaulės, kačiuko, šuniuko siluetus. 

Klijai, gyvūnų paveikslėliai, 

spalvotas popierius. 

Aplinkos paţinimas 

Vartant knygutes, ţiūrint paveikslėlius, 

kuriuose vaizduojami tupintys, stovintys, 

bėgantys, šuoliuojantys, šliauţiantys, 

skraidantys gyvūnai, bandys atpaţinti ir 

pasakyti jų pavadinimus. 

Knygelės, paveiksliukai su 

gyvūnais. 

Didaktinis ţaidimas 

"Surask ir pavaidink" 

Pakviestas į rato vidurį, suras ţaislą su 

auklėtojos pavadintu gyvūnu ir stengsis tą 

gyvūną suvaidinti pamėgdţiojant judėjimą, 

mimikas, garsus.  

Ţaisliniai įvairūs gyvūnai. 

Aplikacija Aplikuos voveraitę ir kiškį. 
Spalvotas popierius, klijai, 

paveikslas. 

Pasakos klausymas ir 

aptarimas 

Klausysis skaitomos pasakos "Vištytė ir 

gaidelis". Išvardins jos veikėjus, atsakys į 

auklėtojos pateiktus klausimus. 

Knygelė su iliustracijomis. 

Filmuko ţiūrėjimas ir 

aptarimas 

Ţiūrės filmuką apie naminius gyvūnus ir 

klausysis jų balsų interneto pagalba.  

YouTube vaikams apie 

naminius gyvūnus. 

Muzikinis ugdymas 

Dainuos daineles „Miau, katytė“ ir „Au, 

šuniukas“, kurs judesius, improvizuos. 

Ţais muzikinį ţaidimą „Bėga pelytė“, 

stengsis bėgti vienas paskui kitą, nelipant 

ant kulnų, nesistumdant. Klausys vėjo CD 

įrašo, vaikai judės po visą salę, 

improvizuos, vaidins, kurs. 

 CD įrašas, minkštas ţaislas 

– pelė. 

 

Tema/Idėja: 

,,Augu sveikas ir ţvalus“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

 aplinkos paţinimo, kasdienio gyvenimo, fizinio aktyvumo, bendravimo ir bendradarbiavimo 

su bendraamţiais, meninio suvokimo. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Suţinoti, kas saugo sveikatą, kaip augti sveikam. Kalbėtis apie švarą, tvarką, dantukų 

prieţiūrą. Ugdyti vaikų savikontrolės įgūdţius. Įtvirtinti šokinėjimo įgūdţius. Skatinti nuo 

maţens norą judėti, augti stipriam, ištvermingam, drąsiam. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Pokalbis Kalbėsis apie vaiko gimimą, augimą, vartojant 
 



 

 

 

ţodţius maţas, didelis, senas. 

Didaktinis ţaidimas 

Ţais ţaidimą „Sveika–nesveika” (metamas 

kamuolys ir vaikai sakys, ar įvardytas 

produktas sveikas, ar ne). 

Kamuolys. 

Kūno kultūra 

Kartos šuoliukus viena ir abiem kojomis. 

Pusiausvyros pratimai einant suoliuku ir 

nušokant nuo jo. Įtvirtins mėtymą į taikinį. 

Judrusis ţaidimas "Katė ir ţvirbliukai". 

Suoliukas, lankai, 

kamuoliukai. 

Paţintinė veikla 

Tyrinės, ţiūrinės ţmonių nuotraukas ir bandys 

pasakyti, kur yra kūdikis, kur jaunas ir kur senas 

ţmogus. 

Nuotraukos su 

įvairaus amţiaus 

tarpsnio ţmonėmis. 

Filmuko ţiūrėjimas 
Ţiūrės animacinį filmuką "Dantų šepetukų 

karalienė" ir jį aptars. 

https://www.vaikams.l

t/filmukai/dantu-

sepetuku-

karaliene.html  

Meninė veikla 
Spalvins pasirinktomis priemonėmis dantų 

šepetuką su pasta, dantuką.  

Spalvoti pieštukai, 

vaškinės kreidelės. 

Paţintinė veikla 

Vartys knygelę "Dantukas ir draugai". Aptars joje 

esančius paveikslėlius, uţduos jam rūpimus 

klausimus. 

Knyga "Dantukas ir 

draugai". 

Muzikinis ugdymas 

Klausys „Mankštos dainelę“, kurs judesius, 

improvizuos. Įtvirtins dainelę „Statom namą 

boruţiukui“, pritaikys judesius. Su sau 

pasirinktais muzikiniais instrumentais pritars 

grojamai melodijai, stengsis pajausti ritmą, kartu 

pradėti groti, kartu ir uţbaigti. 

 Minkštas ţaislas- 

boruţė,   įvairūs 

muzikiniai 

instrumentai. 

 

Lapkritis 

Tema/Idėja:  
,,Tarp ţvakelių ir ţvaigţdelių“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Aplinkos paţinimo, kasdienio gyvenimo, fizinio aktyvumo, bendravimo ir bendradarbiavimo 

su bendraamţiais, meninio suvokimo 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Aptarti ţmogaus gyvenimo liniją, kad ţmonės išeina į amţinybę, tačiau jų prisiminimai 

išlieka. Prisiminti, aptarti, kokia šventė yra Vėlinės. Išsiaiškinti, kaip reikia paminėti, pagerbti 

mirusius, kaip tinkamai elgtis kapinėse, baţnyčioje. Įvairiomis dailės išraiškos priemonėmis 

išreikšti Vėlinių nuotaikas, atrandant rimties, susikaupimo, liūdesio spalvų gamą. Pakalbėti 

apie saugų elgesį su degančiomis ţvakutėmis.  

 

Veiklos pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

Klausymas 
Klausys skaitomos pasakos "Vaikai ir jų 

mirusi motina". Aptars girdėtą kūrinį. 
Pasakų knyga 

Paţintinė 

veikla\sakytinė k. 

Iš įvairaus amţiaus ţmogaus nuotraukų 

sudėti ţmogaus gyvenimo liniją. Įsidėmės ir 

išsiaiškins ţodţius 'kūdikis', 'jaunuolis'. 

Įvairaus amţiaus 

ţmogaus nuotraukos. 

https://www.vaikams.lt/filmukai/dantu-sepetuku-karaliene.html
https://www.vaikams.lt/filmukai/dantu-sepetuku-karaliene.html
https://www.vaikams.lt/filmukai/dantu-sepetuku-karaliene.html
https://www.vaikams.lt/filmukai/dantu-sepetuku-karaliene.html


 

 

 

Meninė veikla Darys iš popieriaus ţibintus.  
Klijai, spalvotas 

popierius. 

Kūno kultūra 

Tobulins mėtymo į krepšį įgūdţius. Atliks 

fizinius pratimus su lankais, kamuoliais, 

pusiausvyros pratimus ant suoliuko. Judrusis 

ţaidimas "Kas taiklesnis?" 

Kamuoliai, lankai. 

Pokalbis 

Kalbėsime apie šalia esančius ţmones, 

tėvelius, pagalbą mirusiam. Aptarsime, kaip 

reikia paminėti, pagerbti mirusius, kaip 

tinkamai elgtis kapinėse, baţnyčioje.  

 

Meninė veikla 
Aplikuos spalvoto popieriaus gabaliukais 

ţvakelės trafaretą. 

Spalvoto popieriaus 

gabaliukai, klijai, 

ţvakelių trafaretai 

Pasakojimas 

Pasakos savo įspūdţius po apsilankymo su 

tėveliais kapinėse: ką matė, ar uţdegė 

ţvakelę, kas kapelyje ilsisi ir pan. 
 

Sakytinė k. Iš gilių, kaštonų sudės raidę A. Kaštonai, gilės 

Darbas grupelėmis 

Aplikuos linksmus baltus vaiduokliukus ant 

juodo popieriaus. Įtvirtins spalvų "juodas, 

baltas" pavadinimus, lavins gebėjimą 

apibraukti elementų kraštus. 

Juodas popierius ir balti 

iškirpti skrituliai. 

Piešimas - 

spalvinimas 

Lavins gebėjimą spalvinti nedidelius 

paţymėtus plotelius iki linijos. Tema "Krenta 

lapai pamaţu". 

Didelių medţio lapų 

ruošiniai. 

Muzikinis ugdymas 

Savarankiškai išdainuos savo vardą, ritmiškai  

jį išplos. Susipaţins su nauja dainele "Aš 

laputė", aptars dainelės tekstą, ritmą, tempą. 

Stengsis įsiminti tekstą, kurs judesius. Ţais 

muzikinį ratelį "Tykiai ramiai", Stengsis 

rankas aukštai sukabinti, kad galėtų pralįsti 

kitas vaikas. Skambant „Ruduo“, vaikai judės 

po visą salę su spalvoto popieriaus lapais, 

vaidins, kurs, improvizuos. 

 CD įrašas, spalvoto 

popieriaus        lapai, 

minkštas ţaislas- lapė. 

 

Tema/Idėja:  
,,Pirštinės pirštuotos, kojinės raštuotos“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

 Aplinkos paţinimo, kasdienio gyvenimo įgūdţių, fizinio aktyvumo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo su bendraamţiais, meninio suvokimo, problemų sprendimo 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Ugdyti vaikų savarankiškumą nusirengiant ir apsirengiant drabuţius, išverčiant juos į gerąją 

pusę. Mokyti susilankstyti ir sudėti drabuţėlius į jiems skirtą vietą. Skatinti norą būti 

tvarkingiems. Turtinti ir tikslinti vaikų ţodyną. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

Klausymas Klausysis ir imituos skaitomą R. Kašausko 
 



 

 

 

eilėraštuką "Bateliai pyksta". 

Paţintinė veikla 

Atras rūbelius, kurie yra poromis: pirštinės, 

kojinės, batai. Skirs ir rūšiuos mergaitės ir 

berniuko rūbelius. 

Vaikų rūbai 

Sakytinė kalba 

Besirengiant rūbelius pasimokys įvardinti 

veiksmus: vilktis, mautis, autis, rištis, segtis, 

dėtis. 
 

Klausymas 
Klausysis ir padės sekti, inscenizuos 

ukrainiečių liaudies pasaką "Pirštinė".  

Pirštinė, stalo teatro 

figūrėlės. 

Meninė raiška Štampuos pirštines, kojines.  

Guašas, paruošti pirštinių 

ir kojinių trafaretai, 

teptukai, įvairios 

formelės, indelis 

vandeniui. 

Problemų 

sprendimas 

Mokysis uţsimauti ir nusimauti pirštuotas 

pirštines. 
Pirštinės. 

Sveikatos 

saugojimo 

Mokysis rengtis rūbelius eilės tvarka: batai, 

striukė, kepurė, šalikas, pirštinės, tvarkingai 

juos susidėti į spinteles. 

Vaiko rūbeliai. 

Matematika Skaičiuos pirštines, jų ornamentų detales. Pirštinės. 

Pokalbis 

Kalbėsime apie pirštines. Lyginsime vaikų 

(spalvotos, su raštais, maţos, kumštinės ir 

pirštuotos) ir auklėtojos (juodos, vienos 

spalvos,  pirštuotos). Kurias lengviau, greičiau 

apsimauti, kurios graţesnės,... 

Vaikų ir auklėtojos 

pirštinės. 

Piešimas ir 

spalvini-mas 

Brauks tiesią liniją per auklėtojos pieštuku 

paţymėtą lapo vidurį. Padedant auklėtojai 

apibrauks savo delną su išskėstais ir su 

suglaustais pirštukais (pirštuota ir kumštinė 

pirštinė). 

Flomasteriai ir vaškinės 

kreidelės. 

Kūno kultūra 

Pratinsis reaguoti į signalus. Bėgs įvairiomis 

kryptimis, vorele. Mes ir gaudys, spirs, ridens 

kamuolį. 

Kamuoliai. 

Muzikinis ugdymas 

Įtvirtins dainelę "Aš laputė", pritaikys judesius 

dainelei. Ţais muzikinį ratelį "Tykiai ramiai", 

stengsis pralįsti pro draugų  sukabintas rankas. 

Klausysis "Ruduo" įrašo, kurs, vaidins, 

improvizuos su margomis skarelėmis. 

CD įrašas, skarelės, 

minkštas ţaislas- lapė. 

 

Tema/Idėja:  
,,Paukščiai ir ţvėrys ruošiasi ţiemai“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  
Aplinkos paţinimo, sakytinė kalba, bendravimo su vaikais ir suaugusiais, fizinio aktyvumo, 

meninio suvokimo, skaičiavimo. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai). 
Pakalbėti apie paukštelius, ţvėrelius, jų vargus ţiemą. Paţinti 1-2 paukštelius, miško 

ţvėrelius, įsiminti jų pavadinimus ir mokėti atskirti pagal nurodytus poţymius. 



 

 

 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Pokalbis 

Stebės paveikslą parinktą pagal savaitės temą. 

Pasakos, kokius gyvūnus mato, aptars 

besiartinančios ţiemos rūpesčius jiems. 

Plakatas 

Klausymas Klausysis skaitomos pasakos "Lapė gudragalvė". 

https://www.vaikams.l

t/pasakos/lape-

gudragalve.html  

Paţintinė veikla 
Vartyti knygeles apie miško ţvėris, paukščius. 

Įvardins jose matomus gyvūnus, apibūdins juos. 
Knygelės 

Kūno kultūra 

Paţinti savo kūno dalis, jas susieti su judesiais: 

rankos - sparnai, plasnoja, kojos - pėdina, lipa, 

ţygiuoja. Inscenizuos įvairius miško gyvūnus. 

Judrusis ţaidimas "Lapė vištidėje". 

 

Klausymas/sakytinė 

kalba 

Klausysis J. Avyţiaus "Bėkim, ţvėrys, paţiūrėti". 

Auklėtojos padedami, atkartos autoriaus 

vaizdingais ţodţiais ţvėrelių išvaizdos 

apibūdinimus.  

Knyga " Jums maţi ir 

dideli" 167 psl. ir 

ţvėrių paveikslėliai. 

Aplikacija 

Aptarę eţio išvaizdą paveikslėlyje, klijuos ant 

iškarpos "spyglius" ir kojytes, o akis ir nosį 

išryškins flomasteriais. 

Paveikslėlis ir 

aplikavimui 

reikalingos priemonės 

Judri veikla improvi-

zuojant 

Pagal auklėtojos pasakojamą tekstą improvizuos 

įvairius gyvūnus, jų elgesį įvardintose situacijose. 

Triukšmingą ir judrią veiklą keis rami ir lėta. 

Įvairių spalvų skaros 

ir 2 lankai. 

DVD ţiūrėjimas 
Ţiūrės mokomąjį vaizdelį vaikams "Kaip ţvėrys 

ruošiasi ţiemai". 

https://www.youtube.c

om/results?search_qu

ery=%22Kaip+%C5%

BEv%C4%97rys+ruo

%C5%A1iasi+%C5%

BEiemai%22  

Klausymas 
Klausysis miško garsų įrašo. Bandys atspėti, kokio 

ţvėrelio ar paukštelio tai skleidţiami garsai. 

https://rimossvetaine.j

imdo.com/Gyvūnų 

balsai.ppt.pps 

Muzikinis ugdymas 

Klausysis paukščių balsų, bandys patys 

pamėgdţioti. Su moliniais paukšteliais, (vanduo 

viduje), pritars skambančiai melodijai, stengsis 

pajausti ritmą. Susipaţins su nauja dainele „Oi, ta 

ţiema", aptars dainelės tekstą, tempą, klausantis 

dainelės, judės po visą salę, kurs, improvizuos 

judesius dainelei.  

CD įrašas, moliniai 

paukšteliai su 

vandeniu.. 

Tema/Idėja:  
,,Naminiai gyvūnai“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

 meninė raiška, skaičiavimas ir matavimas, aplinkos paţinimas, sakytinė kalba, rašytinė kalba, 

fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai). 
Paţinti naminius gyvulius, juos pavadinti. Įvardinti naminių gyvūnų namus - tvartą, būdą, 
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avilį. Plėsti vaikų šnekamosios kalbos ţodyną naujais ţodţiais. Skatinti vaikų fizinį aktyvumą 

ţaidţiant judriuosius ţaidimus. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Didaktinės 

medţiagos ţiūrėjimas 

Ţiūrės mokomąją medţiagą apie naminius 

gyvūnus, jų skleidţiamus garsus.  

https://www.youtube.c

om/watch?v=OhNis9V

y8bI 

Klausymas 
Klausysis skaitomos lietuvių liaudies pasakos 

"Jaučio trobelė".  

Knygelė "Jaučio 

trobelė". 

Sakytinė kalba 
Aptars paveiksle "Naminiai gyvūnai" pavaizduotus 

gyvūnus: šunį, katę, karve, avis ir t.t.  

Plakatas "Naminiai 

gyvūnai". 

Meninė veikla 
Spalvins naminių gyvūnėlių paveiksliukus 

išsirinktus pagal savo pačių norą.  

Spalvoti pieštukai, 

paveikslėliai su 

naminiais gyvūnais. 

Paţintinė 

veikla/rašytinė kalba 

Ieškos paveikslėliuose, kur, koks gyvena gyvūnas 

ir sujungs linija jo gyvenamąja vieta. 

Paruoštos individualios 

uţduotys. 

Meninė raiška Iš plastilino, vatos darys pastatomas aveles.  

Plastilinas, vata, 

lipalas, skalbinių 

segtukai. 

Ţaidimas 

Ţais didaktinį ţaidimą "Atspėk, kas aš esu". 

Bandys iš gyvūno skleidţiamo garso atspėti, koks 

tai gyvūnas. 

CD įrašai 

Skaičiavimas 
Skaičiuos plakate esančius naminius gyvūnus, 

lygins, kurių yra daugiau. 

Plakatas "Naminiai 

gyvūnai". 

Kūno kultūra 

Pamėgdţios įvairių gyvūnų judesius, balsus. 

Judr.ţ. ,,Višta ir viščiukai'', ,,Medţiotojas ir 

kiškiai''. 
 

Pokalbis 
Pasakos apie savo augintinius, aiškins, kodėl reikia 

atsargiai elgtis su gyvūnais. 
Nuotraukos 

Muzikinis ugdymas 

Dainuos daineles „Miau, kačiukas“, „Au, 

šuniukas“ savarankiškai, pritaikys judesius. Su 

akmenukais pritars dainelei "Oi, ta ţiema", pajaus 

ritmą.  

CD įrašas, akmenukai, 

minkšti ţaislai. 

 

Gruodis 

Tema/Idėja: 

,, Sveika, ţiemuţe“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, meninė raiška, fizinis aktyvumas, kasdienio gyvenimo įgūdţiai, 

problemų sprendimas, tyrinėjimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Siekti, kad visais jutimais vaikas emociškai išgyventų ţiemos dţiaugsmus, nuotaikas, 

pramogas, išdaigas, stebėtų ţiemos spalvas, orus, vaizdus, aprangą, meninės raiškos 

priemonėmis išreikštų savo sumanymus. 

 

Veiklos Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį Priemonės 

https://www.youtube.com/watch?v=OhNis9Vy8bI
https://www.youtube.com/watch?v=OhNis9Vy8bI
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pavadinimas rezultatą 

,,Ryto ratas'' 

Klausysis eilėraščių apie ţiemą, ţais 

muzikinius ţaidimus ,,Pasistatėm sniego 

senį ''ir kt. 

Knygelės. 

Pokalbis 

Aptars, koks metų laikas atėjo, kuo jis 

ypatingas, kokių švenčių šį mėnesį 

sulauksime ir pan. 
 

Kūno kultūra 

Ridens kamuolį pro vartus ir bėgs jo sugauti. 

Eis perţengiant kliūtis. Pralįs pro tunelį. 

Judrusis ţaidimas „Vėjas ir snaigės''. 

Įvairios sporto priemonės. 

Iliustracijų 

stebėjimas 

Vartys knygeles ir pasakos stebėdamas 

iliustracijas, vartos ţiemai būdingus ţodţius. 
Įvairios knygelės. 

Veikla lauke 
Stebės orą ir aptars, klausysis tyloje girdimų 

garsų.  

Rašytinė kalba Apvedţios snaigės kontūrus ir jas spalvins. 
Atšviesta uţduotėlė, flomas-

teris, spalvoti pieštukai. 

Imitaciniai ţaidimai 
Ţais imitacinius ţaidimus ,,Ţiema'', 

,,Miške.''  

Meninė veikla 
Iš vienkartinių lėkščių darys baltąsias 

meškas.  

Vienkartinės popierinės 

lėkštės, klijai, popieriaus 

skiautelės, juodas popierius, 

vatos skrituliukai. 

Pokalbis 
Susipaţins su advento vainiku. Suţinos, 

kokia jo prasmė, ką reiškia 4 ţvakelės ir t.t. 

Advento vainikas su 

ţvakelėmis 

Klausymas 
Klausysis skaitomo P. Mašioto kūrinėlio 

"Sniegulės“. 

Rinkinys "Mūsų 

maţiesiems". 

Muzikinis ugdymas 

Klausysis dainelės "Kiškelis bebėgdams", 

stengsis įsiklausyti į ţodelius, aptars tekstą, 

tempą. Skambant dainelės įrašui, ugdytiniai 

ritmiškai pritars su sau pasirinktais 

muzikiniais instrumentais. Įtvirtins dainelę 

„Oi, ta ţiema", dainuos savarankiškai, 

pritaikys judesius. 

CD įrašai, įvairūs muzikiniai 

instrumentai, minkšti ţaislai. 

 

Tema/Idėja:  
,,Vienas ir daug“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  
Aplinkos paţinimas, skaičiavimas ir matavimas, meninė raiška, sakytinė kalba. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Suvokti, kad greta esančius daiktus galima suskaičiuoti. Ţaisti su daiktais, juos gretinant, 

lyginant, dėliojant pagal formą, dydį, spalvą, atimant, pridedant, skaičiuojant. Pratintis vartoti 

sąvokas: vienas, nė vieno, daug, maţai, daugiau, maţiau, tiek pat. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

"Ryto ratas" Klausysis skaitomo K.Kubilinsko eil." Mano Rinkinys "Jums, maţieji". 



 

 

 

skaičiai". Stengsis prisiminti sąvokas - 

vienas ir daug. 

Ţaidimas su 

pirštukais 

Ţais tradicinius ţaidimus su pirščiukais, juos 

apţiūrinėdami, lankstydami, stuksendami, 

jais "bėgiodami", grasindami. Atkreips 

dėmesį, kada tai daro 1 pirštukas, o kada - 

daug. 

 

Meninė veikla Spalvotais pieštukais spalvins sk. 1. Spalvoti pieštukai. 

Kūno kultūra 

Mesti sviedinį pirmyn ir bėgti jo pavyti, 

mesti jį, kad atsimuštų į ţemę, o paskui 

sugauti. Judrusis ţaidimas "Atsistok ir 

pavadink". 

Sviediniai, kt. sportinis 

inventorius. 

Meninė veikla Bandys iš kaštonų, akmenukų sudėlioti sk. 1. Gamtinė medţiaga. 

Aplikacija 

Ant spalvoto popieriaus skritulių iš balto 

popieriaus skiautelių aplikuos snaiges 

klijuojant ant paţymėtų linijų. dekoracijos 

rūbinėlei papuošti. 

Spalvoto popieriaus 

skrituliai ir balto popieriaus 

gabalėliai. 

Konstravimas 

grupelėmis 

Pratinti konstruoti vieną bendrą statinį - 

nykštuko namą - vadovaujant suaugusiam. 

Išlaukti savo eilės padėti kalades.  

Didelės kaladės ir didelis 

minkštas nykštukas. Maţos 

kaladėlės maţam nykštukui, 

Muzikinis ugdymas 

Klausysis dainelės „Eglutė“, aptars dainelės 

tekstą, tempą. Stengsis pajausti ritmą, 

pritardami dainelei su lazdelėmis, kurs 

judesius dainelei, įsimins ţodţius. Šoks 

ratelį "Kiškelis bebėgdams", pritaikys 

judesius. Skambant CD įrašui „Ţiema“, 

vaikai kurs, vaidins improvizuos sniegą, su 

balto popieriaus lapais. 

CD įrašas, minkšti ţaislai, 

balto popieriaus lapai. 

 

Tema/Idėja:  
,,Prie Kalėdų eglutės“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

 Aplinkos paţinimas, bendravimas su bendraamţiais, bendravimas su suaugusiais, meninė 

raiška, emocijų suvokimo ir raiškos. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Suţinoti apie Kalėdų stebuklą, Kalėdų papročius ir burtus. Išgyventi dţiugų susitikimą su 

Kalėdų seneliu. Mokyti susikaupti, klausyti skaitomo teksto. Tobulinti aplikavimo bei 

spalvinimo spalvotais pieštukais įgūdţius.  

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

Ryto ratas 

Klausysis skaitomo V.Palčinskaitės eil. 

"Eglutė". Išsiaiškins, kur 'gyvena' eglutės, ką 

reiškia ţodis 'giria'. 

Rink. "Jums, maţi ir 

didesni", 94 psl. 

Paţintinė veikla 

Vartys knygeles, atpaţins eglutes vasarą, 

rudenį ir ţiemą. Įsitikins, ar eglutės keičiasi 

įvairiu metų laiku. 

Knygelės 



 

 

 

Pasakojimas 
Pasakos, ką mato plakate "Vaikai laukia 

Kalėdų". 

Plakatas "Vaikai laukia 

Kalėdų". 

Pokalbis 
Kalbės tema „Kokias ţiemos linksmybes 

galima patirti ţiemą?“ 
 

Meninė 

raiška\sakytinė k. 

Dalyvaus kalėdinėje šventinėje programoje: 

stengsis raiškiai vaidinti, deklamuoti, drąsiai 

dainuoti. 

Šventinė atributika 

vaidinimui, Kalėdų 

senelis 

Didaktinis ţaidimas 

Ţais ţaidimą "Taip-ne". Auklėtojai vardinant 

metų laikų poţymius, faktus apie Kalėdas, 

vaikai turės atsakyti, ar tai tiesa, ar ne (pvz., 

"Ţiemą vaţinėjamės rogutėmis", "Kalėdos 

būna vasarą" ir t.t.). 

 

Meninė veikla 

1. Aplikacija „Eglutė“. Ją papuošti snaigėmis  

2. Kalėdų Senelio trafaretą nuspalvinti guašu. 

3. Spalvotais pieštukais spalvinti paveikslėlius 

„Ţiemos linksmybės“. 

4. Štampavimo metodu puoš iškirptus 

ţaisliukų ir eglutės paveikslėlius. 

Balti skrituliukai, vatos 

gumulėliai, klijai. 

 

Spalvinimo knygelės. 

Eglutės ţaisliukų ir 

eglutės paveikslėliai, 

daţai, ausų krapštukai, 

padėkliukai. 

Klausymas, "minčių 

lietus" 

Klausysis skaitomo D.Čiurlionytės kūrinėlio 

"Kalėdų senelių šalis". 

Rink. "Jums, maţi ir 

didesni", 106 psl. 

Ţaidimas 
Pūs ant stalo padėtus maţus vatos gumuliukus 

vienas kitam lyg ţaistų su sniegu. 
Vata 

Paţintinė veikla 

Susipaţins su eglutės sudėtinėmis dalimis: 

kamienu, šakomis, viršūne, šaknimis. Atkreips 

dėmesį, kad eglutė kvepia, spygliukai duria. 

Įsitikins, kad eglutė forma panaši į 

trikampį. 

 

Judrioji veikla lauke 

Ţais judriuosius ţaidimus: 

„Šaltukas ir vaikai“, „Pavyk - pagauk“. 

Bandys įveikti kliūčių ruoţą įvairiu tempu. 

Mes kamuolį iš uţ galvos. 

Šliauš, ropos suoleliu. 

Kamuolys, suolelis 

Muzikinis ugdymas 

Dainuos dainelę „Eglutė“, įtvirtins ţodţius. Su 

barškučiais pritars dainelei " Varpelis", 

stengsis pajausti ritmą. Klausys CD įrašo 

„Ţiema“ su baltomis skarelėmis kurs, 

improvizuos sniego pūgą. Šoks ratelį „Su 

Kalėdų seneliu“, improvizuos, kurs judesius 

savarankiškai. 

Varpeliai, barškučiai, CD 

įrašas. 

 

Tema/Idėja:  
,,Aš noriu suprasti kitą: 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  
Santykiai su suaugusiais, santykiai su bendraamţiais, sakytinė kalba, fizinis aktyvumas, 

meninė raiška, skaičiavimas, estetinis suvokimas. 



 

 

 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Pratinti pastebėti ir suprasti kitų ţmonių nuotaikas, jausmus. Mokytis išreikšti švelniais 

ţodeliais savo jausmus. Skatinti bendrauti, veikti kartu. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

Klausymas 

Klausysis sekamos ukrainiečių liaudies 

pasakos "Pirštinė" ir paţymės naujų veikėjų 

atsiradimą, dėliodami jų paveikslėlius. 

Pirštinė, pasakos veikėjai 

Ţaidimai 

1. Statys pasirinktam ţaisliukui namą arba 

kiemą iš spalvotų poroloninių kempinėlių, 

bambukinių lazdelių ir medinių didelių ir maţų 

kaladėlių. 

2. Ţais ţaidimus "Veidrodis", "Beţdţionėlė", 

mėgdţiodami vedančiojo judesius. 

3. Ţaidţiant ţaidimą "Atspėk, ką tai reiškia?", 

pratinsis iš judesių suprasti, kas ką veika, kaip 

jaučiasi. 

Įvairių dydţių kaladės, 

grupės ţaislai. 

Paţintinė veikla 
Ţiūrinės linksmus ir liūdnus paveikslėlius, 

atsirinks patikusį ar sujaudinusį. 

Stalo ţaidimo apie 

emocijas kortelės 

Kūno kultūra 

Pratinsis skirti judrią ir ramią veiklas, mokysis 

atsipalaiduoti. Šokinės judėdami į priekį. 

Ţaidimas "Klausyk ir daryk". 
 

Pokalbis 

Prisimins grupės taisykles, diskutuos, apie tai, 

ką turime daryti, jeigu netinkamai pasielgėme 

su draugu? 

 

Meninė veikla 
Aplikuos iš balto popieriaus skiautelių dideles 

snaiges. 

Spalvoto popieriaus 

skrituliai, baltas popierius 

Ţaidimai su sniegu  

Lauke darys pėdučių atspaudus, sniego 

angelus, ridensis nuo kalniuko, pieš ant sniego 

rastomis maumedţio šakelėmis. 

Vėjo nulauţtos 

maumedţio šakelės. 

Rašymas piešiant 
Jungdami taškelius ieškos takelio prie 

dovanėlės po egle. 
Paruošti popieriaus lapai. 

Muzikinis ugdymas 

Susipaţins su dainele "Nykštukas ledinukas", 

aptars dainelės tempą, tekstą. Kurs dainelei 

judesius, improvizuos. Ţais ratelį "Su Kalėdų 

seneliu", kurs judesius. 

 CD įrašas, muzikiniai 

instrumentai. 

 

Sausis 

Tema/Idėja:  
,,Nauji metai, nauji ratai“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  
Aplinkos paţinimas, meninė raiška, santykiai su bendraamţiais, sakytinė kalba, fizinis 

aktyvumas, emocijų suvokimo ir raiškos, rašytinė kalba, skaičiavimas ir matavimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai). 
Bandyti suvokti metų laikų kaitą, jų pasikartojimo ritmo pastovumą. Suţinoti, kad yra įvairių 



 

 

 

laiko matavimo priemonių (laikrodţių, kalendorių). Supaţindinti vaikus su skaičiais, 

paaiškinti, kam jie skirti. Skaičiuoti iki 5. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

Pokalbis 

Kalbės apie praėjusius metus, kokie jie buvo, 

planuos ateinančius metus. Pasakos, kaip 

praėjo naujųjų metų šventė. 
 

Ţaidimas 

Parodys draugams ţaisliukus, nuo Kalėdų 

senelio gautas dovanėles. Mėgausis ţaisdamas 

naujais ţaidimais, ţaislais. 

Grupėje esantys ţaislai, 

ţaidimai 

Paţintinė 

veikla\sakytinė 

kalba 

Apţiūrinės knygeles, paveiksliukus su 4 metų 

laikų vaizdais, šnekės apie juos, prisimins, ką 

įdomaus yra patyręs. 

Knygelės, paveiksliukai 

su 4 metų laikų vaizdais. 

Meninė veikla 
Pieš, tapys gamtos vaizdus įvairiais metų 

laikais. 

Popieriaus lapai, akvarelė, 

guašas, teptukai, vanduo, 

padėkliukai. 

Kūno kultūra 

Vaizduos metų laikų kaitą: eis ir bėgs 

išsisklaidţius, lyg snaigės ţiemą, gyvatėle-lyg 

upelis vasarą, siekiant aukštai pakabinto 

daikto-lyg skinant obuolius rudenį. 

 

Ţaidimas Ţais stalo ţaidimus su skaičiukais. 
 

Klausymas 
Klausysis K.Kubilinsko eilėraštukų "Mano 

skaičiai". 
Rink. "Jums, maţieji". 

Meninė veikla Aplikuos savo metų skaičiuką (3 arba 4). 

Spalvotas popierius, 

klijai, paruoštas 

aplikacijai skaičiaus 

trafaretas. 

Rašytinė k. Kopijuos skaičius 1-5. 
Popieriaus lapas, paprasti 

pieštukai, skaičiai 1-5. 

Štampavimas 
Baltu guašu ant juodo popieriaus štampuos 

sniegą. Tema "Tamsią naktį sninga". 

Juodas popierius ir baltas 

guašas. 

Pasakos 

atkartojimas 

Išklausys auklėtojos skaitomą pasaką "Vilkas 

ir septyni oţiukai". Ţiūrėdami knygelės 

iliustracijas, suskaičiuos oţiukus. Seks, 

atkartos pasaką atsakinėdami į auklėtojos 

uţduotus klausimus. 

Knygelė. 

Skaičiavimas 

Skaičiuos įvairius daiktus, suţinos kaip atrodo 

skaitmenys 1, 2, 3, 4 ir 5. Auklėtojos 

padėdami, mėgins priskirti skaitmenis 

kiekvienai sudėtai daiktų grupelei. 

Įvairūs grupėje esantys 

daiktai, skaitmenų iki 5 

kortelės. 

Muzikinis ugdymas 

Klausys dainelės "Besmegeniai", kurs 

judesius, improvizuos, aptars dainelės tekstą, 

tempą. Skambės CD įrašas „Polka“, vaikai su 

lazdelėmis ritmiškai pritars. Ţais didaktinį 

ţaidimą „Meška ir meškiukas“, judės po visą 

Lazdelės, minkšti ţaislai- 

maţas ir didelis 

meškiukas, CD įrašas.. 



 

 

 

salę. 

 

Tema/Idėja: 

,, Diena ir naktis. Mano dienelė“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Aplinkos paţinimas, meninė raiška, fizinis aktyvumas, sakytinė kalba, rašytinė kalba., 

bendravimas su bendraamţiais. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Vartoti prieveiksmius: vakar, šiandien, rytoj. Ugdytis sveikos gyvensenos sampratą ir įpročius. 

Pajusti ir įsigyventųiį dienos ritmą - metą nuo ryto iki vakaro, mokėti papasakoti apie savo 

veiklą per dienelę, suvokti, kad šiais metais per gimtadienį sueis  4 arba 5 metai.  

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

,,Ryto ratas“ 
Kalbės apie dienos eigą: rytas, diena, vakaras. 

Pasakos, ką vaikai veikiai kiekvienu paros metu.  
Knygos 

Paţintinė veikla 
Išsiaiškins, kodėl sveika pamiegoti, kaip 

reikalinga per dieną atsipalaiduoti, pailsėti.  

Stebėjimas 
Stebės uţ lango vykstančius pasikeitimus dienos 

eigoje: saulė šviečia, apsiniaukę, tamsu, šviesu.  

Ţaidimas Ţais ţaidimą "Diena-naktis".  CD įrašas 

Paţintinė veikla 
Dėlios, klijuos korteles su darbais nuo ryto iki 

vakaro. 

Klijai, iškirpti 

paveikslėliai. 

Kūno kultūra 

Ropos gimnastikos suoleliu, eis perţengiant 

kliūtis, šokinės abiem kojom judant į priekį. 

Judrusis ţaidimas „Pavykite mane“. 

Suolelis, lazdelės, 

kamuoliai. 

Meninė veikla Kurs darbelį „Diena- naktis''. 
Piešimo popierius, 

guašas, teptukai. 

Sakytinė kalba 
Pasakos stebėdami iliustracijas. Ieškos savo 

vardo raidţių.  
Įvairios knygelės. 

Rašytinė kalba 
Apvedţios flomasteriais ţodţius DIENA, 

NAKTIS. 

Flomasteriai, popieriaus 

lapai 

Paţintinė veikla 

Prisimins, aptars, kokiais ţodeliais sveikinamės 

ryte, dieną, vakare, ką sakome vieni kitiems 

eidami miegoti. 
 

Lipdyba 

Iš plastilino atgnybę gabalėlius darys 

"blynelius", kuriais papuoš paveikslėlio kraštus. 

Viduryje kartoninio paveikslėlio darys saulutę 

arba ką patys sugalvos. 

Kartono lapai, 

plastilinas. 

Muzikinis ugdymas 

Klausysis dainelės „Lietuva, mūsų tėviškėlė“, 

aptars dainelės tekstą, tempą, Skambant 

dainelei, vaikai kurs judesius, improvizuos, 

vaidins, kaip supranta dainelę. Ţais ratelį 

"Besmegeniai", įtvirtins judesius. Skambės 

įrašas "Polka",  ugdytiniai ritmiškai pritars su 

akmenukais. 

Lietuvos vėliava, 

akmenukai, CD įrašas. 



 

 

 

 

Tema/Idėja: 

,, Ant ledo ir po ledu“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, meninė raiška, sakytinė ir rašytinė kalba, kasdieniai gyvenimo įgūdţiai, 

fizinis aktyvumas, tyrinėjimas, emocijų suvokimas ir raiška. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Susipaţinti  su peršalimo prieţastimis ir pasekmėmis. Suteikti ţinių apie šiaurėje gyvenančius 

gyvūnus. Smagiai ir saugiai leisti laiką leidţiant lauke su sniegu. Atlikti tyrinėjimą su sniegu. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Aplinkos paţinimas Vartys knygeles apie šiaurės ir jūros gyvūnus. Knygelės. 

Pokalbis - diskusija 

Kalbėsimės apie peršalimo prieţastis ir pasekmes. 

Kodėl ţmonės peršąla, kaip elgtis, jei sloguojame, 

truputi kosėjame ar čiaudome. Akcentuoti rankų 

plovimo svarbą. 

Vaizdai iš interneto. 

Ţaidimai su sniegu 

Lauke darysime takelius čiūţinėjant maţais 

ţingsneliais ir pėduojant. Palyginti jų raštus. Daryti 

delnukais atspaudus, piešti pagaliukais. Leistis nuo 

kalniuko čiuoţynėmis,... 

Bambukinės lazdelės 

ir čiuoţynės. 

Aplinkos paţinimas Ţiūrės video apie šiaurėje gyvenančius gyvūnus. 

https://www.youtube.

com/watch?v=lF9qW

q3uVcg  

Pokalbis 
Kalbėsime apie ţiemą šiaurėje gyvenančius 

gyvūnus: ruonius, pingvinus, ţuvis. 

Paveikslėliai ruonio, 

pingvino, ţuvytės. 

Meninė veikla Iš spalvoto popieriaus aplikuos pingviną. 

Spalvotas popierius, 

klijai, pingvino 

trafaretas. 

Sveikatos saugojimas 

Aiškinsis, kodėl negalima valgyti sniego, ledo, 

sveikatą reikia stiprinti ţuvies produktais ir iš jos 

gaminamais vitaminais. 
 

Tyrinėjimas/stebėjim

as 
Stebės iš lauko parsineštą tirpstantį sniegą, ledą. Sniegas, indas. 

Matematika 
Spalvins pagal nurodytas spalvas meškos, pingvino 

paveikslėlius. 

Spalvoti pieštukai, 

paveikslėliai su 

ţuvytėmis. 

Kūno kultūra 

Eis ir bėgs ratu, šokinės dviem kojomis vietoje ir 

judant į priekį. Ridens sviedinį vienas kitam susėdę 

po 2 vienas priešais kitą, ridens sviedinį pro 

vartelius. Judrusis ţaidimas "Vėjas ir snaigės". 

Ramus ţaidimas "Padaryk taip pat". 

Sviediniai, stovai 

varteliams.  

Tapymas 
Tobulins piešimo akvareliniais daţais įgūdţius. 

Spalvins ţuvelę ir akvarele padengs lapo foną. 

Akvarelė, teptukai, 

indelis vandeniui, 

stalo patiesaliukai. 

Muzikinis ugdymas 
Skambant styginiam orkestrui "Metų laikai", 

"Ţiema", vaikai kurs, vaidins, improvizuos su 

  CD įrašas, 

šlamučiai, 

https://www.youtube.com/watch?v=lF9qWq3uVcg
https://www.youtube.com/watch?v=lF9qWq3uVcg
https://www.youtube.com/watch?v=lF9qWq3uVcg


 

 

 

baltomis skraistėmis, judės ritmiškai pagal kūrinio 

charakterį. Įtvirtins dainelę "Nykštukas ledinukas", 

kurs judesius. Viena grupelė ugdytinių su 

šlamučiais sukurs vėją , kita grupelė iš 

pergamentinio popieriaus glamţant, sukurs ledo 

skilinėjimo garsą , skambant CD įrašui „Ţiema“. 

pergamentinis 

popierius. 

 

Tema/Idėja:  
,,Ţiemos dţiaugsmai ir rūpesčiai“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Kasdieninio gyvenimo įgūdţiai, emocijų suvokimas ir raiška, meninė veikla, fizinis 

aktyvumas, sakytinė kalba, aplinkos paţinimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Siekti, kad visais jutimais emociškai išgyventų ţiemos dţiaugsmus, nuotaikas, pramogas, 

išdaigas. Stebėti ţiemos spalvas, orus, vaizdus, aprangą. Meninės raiškos priemonėmis 

išreikšti savo sumanymus. Susipaţinti su skrituliu. 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

"Ryto ratas" 
Klausysis eilėraščių apie ţiemą, ţais muzikinius 

ţaidimus ,,Pasistatėm sniego senį'' ir kt. 
Knygelės 

Pokalbis 

Prisimins ir pakartos ţiemos poţymius. Kalbės 

apie ţiemai būdingus poţymius: šaltį, sniegą, 

ledo ir šalčio savybes. 

Plakatai 

Iliustracijų 

stebėjimas 

Vartys knygeles ir pasakos stebėdamas 

iliustracijas, vartos ţiemai būdingus ţodţius. 
Įvairios knygelės. 

Tyrinėjimas 
Pastebės ir paţins sniego savybes: sausas, 

šlapias, purus, lipnus.  
Sniegas 

Diskusija 
Diskutuos, kuo mes galime pagelbėti ţiemą 

šąlantiems, alkstantiems paukšteliams. 

Plakatai, nuotraukos, 

paveikslėliai su 

paukščiais. 

Pokalbis 

Kalbės apie ţiemos dţiaugsmus: vaţinėjimasi 

rogutėmis, slydimą nuo kalniuko, senių-

besmegenių lipdymą... Ir rūpesčius: sniego 

kasimą, aprangą, esant šaltam orui, ligas. 

Paveikslėliai su ţiemos 

vaizdais. 

Rankos lavinimas Apvedţios snaigės kontūrus ir jas spalvins. 

Atšviesta uţduotėlė, 

flomasteris, spalvoti 

pieštukai. 

Veikla lauke 
Stebės orą ir aptars, klausysis tyloje girdimų 

garsų.  

Kūno kultūra 

Pagal gebėjimus atliks kvėpavimo ir 

atsipalaidavimo pratimus. Ţais ratelį-ţaidimą 

„Parašiutas“. Susėdę aplink parašiutą vaikai iš 

pėdučių padarys „gėlę“. Ţaisdami mankštins 

pėdutes ir tokiu būdu stiprins pėdučių ir blauzdų 

raumenis. 

Parašiutas. 

Imitaciniai ţaidimai Ţais imitacinius ţaidimus ,,Ţiema'', „Miške“. 
 



 

 

 

Muzikinis ugdymas 

Klausysis dainelę "Ţydi Lietuvoj gėlytės", 

aptars dainelės tekstą, kūrinėlio nuotaiką. 

Skambant dainelei, vaikai siūbuos, ritmiškai 

išplos. Stengsis sudaryti apvalų ratuką, eiti, 

bėgti, paliekant vienodus tarpelius. Su 

kaladėlėmis pritars "Polkutei". 

Kaladėlės, CD įrašas. 

 

Vasaris  

Tema/Idėja: 

,, Maţieji draugai ţiemą“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  
Aplinkos paţinimas, meninė raiša, kasdieniai gyvenimo įgūdţiai, problemų sprendimas, 

fizinis aktyvumas, problemų sprendimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Ugdyti meilę gyvajai gamtai. Išsiaiškinti, kokie paukščiai ţiemoja mūsų krašte, suteikti 

vaikams ţinių apie tai, kokią naudą jie mums duoda. Stengtis, kad pajustų atsakomybę uţ šalia 

esančius paukščius, padėtų jiems iškęsti šalčius. Įtvirtinti skaičiavimą nuo 1-5. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Ryto ratas/pokalbis 

Klausysis skaitomo J.Marcinkevičiaus eil. "Mes 

piešiam ţiemą", V.Valkūnienės "Paukštelio 

prašymas", pasakos apie Algutę, kaip ji lesino 

ţvirblius. 

http://www.ltvirtove.lt

/eilerasciai.php?lt=jus

tinas_marcinkevicius

_mes_piesiam_ziema; 

kn. ,,Pas motulę 

augau''. 

Paţintinė 

veikla/matematika 

Vartydamas knygeles susipaţins su miško 

ţvėreliais, įtvirtins jų pavadinimus. Skaičiuos 

gyvūnus, jei jų yra 1-5. 

Įvairios knygelės  

Paţintinė veikla 
Ţiūrės video medţiagą apie miško gyvūnus ir 

įtvirtins jų pavadinimus. 

https://www.youtube.

com/watch?v=W41Fr

E7UVMc  

Vaidmeninis 

ţaidimas/sakytinė k. 

Ţais su lėlėmis, rūpinsis jomis: rengs šiltais 

drabuţiais, nepamirštant šaliko, kepurės. 

Taisyklingai įvardins aprangos veiksmaţodţius: 

aprengiu, uţmaunu, uţdedu, apaunu ir t.t. 

Lėlės, įvairūs 

drabuţėliai, 

veţimėliai 

Kūno kultūra 

Ţais judriuosius ţaidimus imituodamas 

paukštelius, ţvėrelius, stengdamasis jausti daiktų 

vietą erdvėje ir atstumą nuo savo kūno. Stengsis 

būti vikrus ir išradingas. Judrieji ţaidimai 

„Paukštelis be namo“, „Pagaukime paukštelį“. 

Lankai 

Ţaidimas 

Iš kaladţių statys namus, būdas, aptvarus landas 

ţvėreliams ir paukšteliams, kad jie turėtų savo 

kampą, jaustųsi saugūs. 

Įvairaus dydţio ir 

formos kaladės 

Pokalbis 
Suţinos, kodėl reikia globoti ir lesinti paukštelius 

ţiemą, kokių rūšių sparnuočiai lieka ţiemoti.  

Paukščių nuotraukos, 

paveikslėliai. 

Meninė veikla 
Iš tualetinio popieriaus rulonėlių darys lesyklėles 

paukšteliams. 

Tualetinio popieriaus 

rulonėliai, klijai, 

http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=justinas_marcinkevicius_mes_piesiam_ziema
http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=justinas_marcinkevicius_mes_piesiam_ziema
http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=justinas_marcinkevicius_mes_piesiam_ziema
http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=justinas_marcinkevicius_mes_piesiam_ziema
https://www.youtube.com/watch?v=W41FrE7UVMc
https://www.youtube.com/watch?v=W41FrE7UVMc
https://www.youtube.com/watch?v=W41FrE7UVMc


 

 

 

spalvotas popierius. 

Sakytinė kalba 
Pavadins paukštelio keletą kūno dalių (galva, 

snapas, kojytės, uodega, sparnas).  

Muzikinis ugdymas 

Atliks kvėpavimo, ritmo pratimus, dainuos dainelę 

ir pritaikys judesius "Ţydi Lietuvoj gėlytės". Su 

metalofonais pritars grojamai melodijai. Po visą 

salę judės kaip "snaigės", kurs, vaidins, 

improvizuos. 

Baltos skarelės, CD 

įrašai. 

 

Tema/Idėja: 
,,Mano šalelė – Lietuva“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  
Aplinkos paţinimas, meninė raiša, sakytinė kalba, fizinis aktyvumas, tyrinėjimas, savivoka ir 

savigarba. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Suteikti ţinių apie Lietuvą. Turtinti ţodyną ţodţiais: Tėvynė, lietuvaičiai, gimtinė, trispalvė; 

išsiaiškinti šių ţodţių sąvokas. Lavinti atmintį, mokyti susikaupti klausantis skaitomų 

kūrinėlių. Supaţindinti, kaip reikia elgtis klausantis himno. Mokyti eiti išlaikant taisyklingą 

laikyseną. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Ryto ratas 
Klausysis skaitomo A.Matučio eilėraščio "Aš tavo 

gimtinė", A.Puišytės eilėraščio "Lietuva". 

http://www.ltvirtove.

lt/eilerasciai.php?lt=

anzelmas_matutis_a

s_tavo_gimtine; 

knygos grupės 

bibliotekoje  

Aplinkos paţinimas 
Susipaţins su Lietuvos valstybės simboliais: 

vėliava, herbu. 

Lietuvos vėliava, 

plakatas su 

valstybiniu herbu. 

Kūrybiniai ţaidimai 
Ţais kūrybinius ţaidimus "Mano namai", "Šeima" ir 

kt. 

Ţaidimams 

reikalingi daiktai. 

Aplinkos paţinimas 
Vartys knygą "Enciklopedija Vaikams apie Lietuvą", 

atpaţins mūsų trispalvę, herbą. 

Knyga 

"Enciklopedija 

Vaikams apie 

Lietuvą". 

Stebėjimas gamtoje 

Stebės ir aptars gamtos reiškinius, bandys juos 

apibūdinti: pučia, sninga, rūkas ir pan. Stebės vėjo 

stiprumą pagal medţių šakas, savo pojūčius. 
 

Meninė veikla Guašu pieš tema "Mūsų trispalvė".  

Guašas, teptukai, 

vandeniui indelis, 

patiesimas ant stalo, 

popieriaus lapai 

Kūno kultūra 

Eis su smėlio maišeliu ant galvos. Atliks šuoliukus 

per padėtą lazdą. Judrieji ţaidimai: „Nameliai“, 

„Mes linksmi vaikai“. 

Smėlio maišeliai, 

lazdos 

Meninė veikla Kolektyviai spalvins iškirptas raideles, paskui su Flomasteriai, 

http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=anzelmas_matutis_as_tavo_gimtine
http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=anzelmas_matutis_as_tavo_gimtine
http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=anzelmas_matutis_as_tavo_gimtine
http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=anzelmas_matutis_as_tavo_gimtine


 

 

 

auklėtojos pagalba sudės ţodį "Lietuva". popieriaus lapai, 

paruoštos 

spalvinimui raidelės. 

Spalvinimas 

Priminus, kad artėja mūsų tėvynės Lietuvos gimimo 

dienos šventė, darys ta proga dovanėles - širdeles. 

Spalvins 3 spalvomis paruoštus trafaretus. 

Iš vilnos padarytas 

trispalvės paveikslas 

ir paruošti, suliniuoti 

trafaretai. 

Muzikinis ugdymas 

Šoks ratelį "Lietuva, mano tėviškėlė", Įtvirtins 

dainelę "Ţydi Lietuvoj gėlytės", kurs judesius, 

improvizuos. Klausys Lietuvos Himną, aptars, kada 

giedamas himnas. 

CD įrašas. 

 

Tema/Idėja: 

,, Aš saugus, kai ţinau. Kodėl man draudţiama?“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  
Problemų sprendimas, aplinkos paţinimas, kasdienio gyvenimo įgūdţiai, santykiai su 

suaugusiais, santykiai sus bendraamţiais, fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Įgyti  ţinių apie transporto priemones. Mokytis deklamuoti eilėraštuką taisyklingai tariant 

garsus (r, s, š). Supaţindinti su geometrinėmis figūromis: stačiakampis, apskritimas. 

Įtvirtinti spalvų pavadinimus: raudona, geltona, juoda. Mokytis skaičiuoti iki 4. Taisyklingai 

laikyti pieštuką. Ugdytis gebėjimą ţaisti drauge.  

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Ryto ratas 
Klausyti eilėraštukų: „Kur vaţiuoji?“, S. Gedos 

„Kelionė neţinia kur“.  

Knyga ,,Jums, maţi ir 

didesni“, psl. 58, psl. 

55. 

Sakytinė 

kalba/aplinkos 

paţinimas 

Vartys knygeles, įvardinti ţinomas transporto 

priemones, išsiaiškinti jų paskirtį. Mokysis 

taisyklingai pavadinti transporto rūšis: dviratis, 

automobilis, autobusas. 

Knygos apie 

transportą. 

Mokymasis mintinai 
Taisyklingai tardamas garsus (r, s, š), mokysis 

mintinai K. Kubilinsko eilėraštį „Triratukas“. 

Knyga „Mano 

skaičiai“. 

Meninė veikla 

1. Aplikuos automobilį (geometrinės figūros: 

apskritimas,stačiakampiai). 

2. Spalvins spalvotais pieštukais paruoštus 

įvairaus transporto trafaretus.                        .      

3. Apibrėţtą autobuso trafaretą nuspalvins guašu. 

Klijai, spalvotas ir 

baltas popierius, 

padėkliukai, paruošti 

darbui trafaretai, 

indelis vandeniui, 

teptukai, guašas, 

spalvoti pieštukai. 

Kūno kultūra 

Siuţetinė mankšta ,,Kas kaip keliauja?„„. Įveiks 

kliūčių ruoţą įvairiu tempu. Mes kamuolį iš uţ 

galvos. Judrūs ţaidimai: „Skrendame“, 

„Traukinukas“, „Ţvirbliukai ir automobilis“. 

Lankai, kamuoliai. 

Pokalbis Pokalbis ,,Kaip dera elgtis autobuse?“.  
Knyga ,,Gerumo 

mokyklėlė“, psl. 15. 



 

 

 

Ţaidimai 

 

1. Ţais kūrybinius ţaidimus: „Vairuotojas“, 

,,Keliaujame autobusu“ ir kitus vaikų pamėgtus 

ţaidimus. 

2. Ţais siuţetinius ţaidimus: ,,Kas kaip juda?„„ 

(lėktuvas – skrenda ir t.t.) 

Kamuoliukas 

Paţintinė 

veikla/judesys 

Susipaţins su apvaliais daiktais (kamuoliais, 

kamuoliukais, popieriaus gniuţulėliais). Mokysis 

juos mesti, ridenti, pagauti, pajausti šių daiktų 

formą. 

Kamuoliai, 

kamuoliukai, 

popieriaus 

gniuţulėliai 

Meninė veikla 
Mėgins iš plastilino susukti apvalų kamuoliuką 

(tarp delnų, ant stalo). 
Plastilinas 

Paţintinė veikla lauke 

Susipaţins su lauke išpiešta sankryţa. Suţinos, 

kas yra baltos linijos, kaip reikia eiti per gatvę ir 

pan. 

Liemenės su kelio 

ţenklais 

Piešimas akvarele 

Skirtingomis spalvomis daţys po 5 kamuoliukus, 

stengsis "neišeiti uţ paţymėtų ribų, piešti 

paveikslo rėmus braukiant teptuku tiesą liniją 

viršuje, apačioje ir iš šonų. 

Akvarelė, vaškinės 

kreidelės fono 

spalvinimui. 

Sportiniai ţaidimai su 

kamuoliais 

Ţinos, kodėl grupėje negalime mėtyti kamuolių. 

Ţais su dviejų dydţių kamuoliais atlikdami 

skirtingas uţduotis.  

Kamuoliai iš sporto 

kampelio. 

Muzikinis ugdymas 

Pasisveikins su draugais ir vadove, dainuos 

artikuliacijai, dikcijai lavinti pratimus. 

Susipaţins su rateliu "Po du", aptars dainelės 

tekstą, tempą. Eis rateliu vienas paskui kitą, 

išlaikys atstumą tarp draugų, stengsis įsiminti 

ţodţius. Po salę judės kaip snaigės, su 

skarelėmis, kurs, vaidins, improvizuos. Ţais 

didaktinį ţaidimą „ Vilkas ir lapė“. 

Baltos skarelės. 

 

Tema/Idėja:  
,,Kepė boba blynus“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Aplinkos paţinimas, kasdienio gyvenimo įgūdţiai, santykiai su bendraamţiais, fizinis 

aktyvumas, sakytinė ir rašytinė kalba, kūrybiškumas, meninė raiška, emocijų suvokimas ir 

raiška. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Susipaţindinti su Uţgvėnių švente, su lietuvių papročiais ir tradicijomis. Ugdytis gebėjimą 

ţaidţiant kurti siuţetus. Ugdytis gebėjimą klausyti, girdėti, pakartot, atsakant į klausimus 

kalbėti sakiniais. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Ryto ratas 

Kalbėsime apie ţiemos pabaigą, pavasario pradţią, 

staigius ţmonių elgesio ir gamtos pasikeitimus, 

tradicijas. 
 

Klausymas 
Klausys Sasnauskaitės kūrinėlio „Uţgavėnės“, 

Selemono Paltanavičiaus pasakojimo ,,Kaip 

Knyga ,,Jums, 

maţi ir didesni“, 



 

 

 

sugrįţta saulė“. Klausys N. Kepenienės pasakos 

,,Blynų pavasaris”. 

p.127. 

Paţintinė 

veikla/pokalbis 

Suţinos, kokia šventė artėja. Susipaţins su 

Uţgavėnių patiekalais, veikėjais, bandys skirti storą 

lašininį nuo plono - kanapinio.  
 

Pokalbis 

Aiškinsimės, kokie blynai kepami, kodėl juos reikia 

valgyti ir, kodėl nesveika persivalgyti. Suţinos, kad 

maistą reikia gerai sukramtyti, gerti daug skysčių. 
 

Meninė veikla Pieš įvairias Uţgavėnių kaukes. 

Guašas, vanduo, 

teptukai, 

flomasteriai, 

padėkliukai 

Sakytinė kalba 

Pasimokys Uţgavėnių blynų kaulijimo eilių: ,,Mes 

čigonai Lietuvos“, ,,Šeimininkės 

nesupykit„„. Mokysis ketureilių, pajuokavimų, 

dainelių apie ţiemos "išvarymą“. 

Knygos 

Meninė veikla 

1.Spalvins paveikslėlius su Uţgavėnių vaizdais. 

2. Iš plastilino lipdys blynus, riestainius ir puoš juos 

sagomis. 

Paveikslėliai, 

spalvoti 

pieštukai, 

padėkliukai, 

plastilinas. 

Sportinė veikla lauke 
Ţais linksmus Uţgavėnių ratelius, prisimins vaikų 

pamėgtus judriuosius ţaidimus. 
 

Matematika 

Kuriant auklėtojai siuţetą, kad mama kepa blynus, 

vaikai atliks skaičiavimo uţduotis sk. 3-5 ribose su 

konkrečiais daiktais. 

Medinės 

kaladėlės, 

apskritos 

geometrinės 

figūros, 

erdviniai 

skaitmenys 3-5. 

Ţaidimai 

1.Ţais muzikinius ţaidimus ,,Aidas“, „Gyvatėlė“. 

2.Ţais ţaidimą ,,Painiava (turi surasti, kokios 

kaukės susimaišė puselėmis?). 

Uţgavėnių 

kaukių 2 dalių 

dėlionė 

Muzikinis ugdymas 

Šoks ratelį "Kepė boba blynus". Dainuos dainelę 

"Ţiema, bėk iš kiemo" Skambant melodijai, kurs, 

vaidins, improvizuos , pritars su muzikiniais 

instrumentais. 

Muzikiniai 

instrumentai, 

minkšti ţaislai. 

 

Kovas 

Tema/Idėja:  
,,Ţemė bunda“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimo, meninė, fizinio aktyvumo, sakytinė kalba, rašytinė kalba. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Suprasti augalų gyvybės ratą. Plėsti ir turtinti aktyvųjį ţodyną. Tyrinėtų aplinką savo jutimais, 

pasivaikščiojimo metu pastebėti pavasarinius gamtos pasikeitimus. Daug judėti gryname ore. 

 



 

 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Ryto ratas 
Klausysis A. Matučio eil. "Pavasario lietutis". 

Aptars skaitytą kūrinėlį. 

https://www.vaik

ams.lt/eilerasciai

/pavasario 

lietutis.html 

Pokalbis 
Kalbėsis apie oro permainas, kaip keičiasi gamta 

atėjus pavasariui. 
Paveikslėliai 

Bandymas 

Apţiūrėsime perpjautą svogūno galvą, uostysime, 

paragausime. Dvi svogūno galvas paliksime augti 

skirtingomis sąlygomis - vandenyje ir ţemėje. 

3 svogūnai, 

stiklainis su 

vandeniu, 

vazonėlis su 

ţemėmis. 

Filmuko ţiūrėjimas Ţiūrės animacinį filmuką apie pavasarį. 

https://www.vaik

ams.lt/filmukai/k

aip-mes-

kvieteme-

pavasari.html  

Meninė veikla Tapys su daţais pavasarinius piešinukus. 

Vienkartinės 

šakutės, guašas, 

popieriaus lapai, 

vanduo, teptukai, 

padėk-liukai. 

Paţintinė veikla 
Vartys knygą "Gamtos ratas". Stebės pavasarį 

bundančios gamtos poţymius. 

Knyga "Gamtos 

ratas". 

Meninė veikla Darys inkiliukus ir į juos tupdys paukštelius. 

Inkilų trafaretai, 

paukštelio 

detalės, klijai, 

padėkliukai, 

spalvoti 

flomasteriai, 

vaš-kinės 

kreidelės. 

Stebėjimas 

Pasivaikščiojimo lauke metu stebės medţiuose 

esančius inkilus. Pabandys suskaičiuoti, kiek jų 

darţelio teritorijoje. Klausysis paukščių balsų. 
 

Matematika 
Skaičiuos daiktus ir priskirs jiems reikalingą 

skaitmenį. 

Spalvoti 

pieštukai, 

individualios 

uţduotys, 

padėkliukai. 

Kūno kultūra 

Eis ir bėgs derindamas rankų ir kojų judesius, 

stengdamasis kontroliuoti kvėpavimą. Atliks 

nesudėtingus tiksliosios motorikos  (judėjimo) 

būdus, pvz., ridenimą, gaudymą. Ţais judrųjį 

ţaidimą „Paukšteliai, į savo lizdelius“.  

Kamuoliai, 

lankai. 

Muzikinis ugdymas 
Dainuos dikcijai ir artikuliacijai skirtus pratimus. 

Klausysis dainelės "Čiulba paukšteliai", aptars 

Paukštelio 

paveikslėlis, CD 

https://www.vaikams.lt/eilerasciai/pavasario%20lietutis.html
https://www.vaikams.lt/eilerasciai/pavasario%20lietutis.html
https://www.vaikams.lt/eilerasciai/pavasario%20lietutis.html
https://www.vaikams.lt/eilerasciai/pavasario%20lietutis.html
https://www.vaikams.lt/filmukai/kaip-mes-kvieteme-pavasari.html
https://www.vaikams.lt/filmukai/kaip-mes-kvieteme-pavasari.html
https://www.vaikams.lt/filmukai/kaip-mes-kvieteme-pavasari.html
https://www.vaikams.lt/filmukai/kaip-mes-kvieteme-pavasari.html
https://www.vaikams.lt/filmukai/kaip-mes-kvieteme-pavasari.html


 

 

 

dainelės tekstą, kurs judesius. Po visą salę judės, 

imituodami paukštelius, kurs, vaidins, improvizuos. 

įrašas. 

 

Tema/Idėja:  
,,Spalvų pasaulis: 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Aplinkos paţinimas, meninė raiška, sakytinė kalba, kūrybiškumas, skaičiavimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Įtvirtinti pagrindines spalvas: raudoną, baltą, geltoną, mėlyną. Mokytis aiškiai tarti spalvų 

pavadinimus. Aktyviai ţaisti, kurti, tyrinėti spalvas supančioje aplinkoje. Atskleisti 

kūrybiškumą, individualumą per įvairias veiklas.Gauti daug dţiugių emocijų. Lavinti 

smulkiąją motoriką taisyklingai laikant pieštukus, teptukus, piešiant, spalvinant. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Ryto ratas Klausysis eilėraščių apie pagrindines spalvas. 

https://varpelism

anoklase.jimdo.c

om/pirmokams/p

a%C5%BEinkite

-spalvas/ 

Paţintinė veikla Konkretiems daiktams priskirs reikalingą spalvą. 

https://varpelism

anoklase.jimdo.c

om/pirmokams/p

a%C5%BEinkite

-spalvas/ 

Matematika 
Skaičiuos elektroninėje knygoje daiktus iki 5, 

įvardindami spalvas.  

https://www.stor

yjumper.com/bo

ok/index/197771

48/553e6710ba7

f9# 

Meninė raiška 

Klausysis spalvotų dainelių: „Mėlynas autobusiukas“, 

„Boruţėlė septyntaškė“, „Ančiukai“, Olialia „Ţalia 

ţolė“ ir kt., linksmai šoks pagal dainelės muziką, 

imituodami judesius. 

 

Didaktinis ţaidimas Kompiuteryje ţais spalvų ţaidimą. 

https://varpelism

anoklase.jimdo.c

om/pirmokams/p

a%C5%BEinkite

-spalvas/ 

Meninė veikla 
Tyrinės, lies spalvas, stebėdami, kaip jos susilieja, 

kokie nauji atspalviai atsiranda. 

Akvarelė, 

vanduo, teptukai, 

padėkliukai, 

popieriaus lapai 

Ţaidimas 

Ţais ţaidimą spalvų paţinimui. Aptarę ir įšvardinę 

(bendrai) popieriaus lapų spalvas, ţais ţaidimą 

"Surask ir paliesk spalvą". Ieškos artimiausioje 

aplinkoje nurodytų spalvų. 

Spalvoti 

popieriaus lapai. 

Aplikacija Iš paruoštų detalių sudėlioję ţibuoklės ţiedą, vėliau jį Iškirptos 

https://varpelismanoklase.jimdo.com/pirmokams/pa%C5%BEinkite-spalvas/
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https://varpelismanoklase.jimdo.com/pirmokams/pa%C5%BEinkite-spalvas/
https://varpelismanoklase.jimdo.com/pirmokams/pa%C5%BEinkite-spalvas/
https://varpelismanoklase.jimdo.com/pirmokams/pa%C5%BEinkite-spalvas/
https://varpelismanoklase.jimdo.com/pirmokams/pa%C5%BEinkite-spalvas/
https://varpelismanoklase.jimdo.com/pirmokams/pa%C5%BEinkite-spalvas/
https://varpelismanoklase.jimdo.com/pirmokams/pa%C5%BEinkite-spalvas/
https://varpelismanoklase.jimdo.com/pirmokams/pa%C5%BEinkite-spalvas/
https://varpelismanoklase.jimdo.com/pirmokams/pa%C5%BEinkite-spalvas/
https://varpelismanoklase.jimdo.com/pirmokams/pa%C5%BEinkite-spalvas/


 

 

 

aplikuos ant apvalios formos - skritulio trafareto. 

Pavadins spalvas - mėlyna ir geltona. 

spalvotos detalės 

(ţiedlapiai ir 

viduriukas). 

Kūno kultūra 

Ţaisti maţąjį futbolą pagal palengvintas taisykles. 

Ţais judriuosius ţaidimus „Kiškių gaudynės“, 

„Spalvoti automobiliai“. 

Kamuolys. 

Muzikinis ugdymas 

Klausys "Kaimo kapelos" įrašų, kokie instrumentai 

groja? Susipaţins su dainele "Arkliukas", aiškiai 

artikuliuos, pajaus ritmą. Po salę judės paprastu 

bėgamuoju ţingsneliu, vienas paskui kitą. 

 CD įrašas, 

minkštas ţaislas, 

liaudies 

muzikinių 

instrumentų 

paveikslai. 

 

Tema/Idėja:  
,,Paskaičiuokim“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  
Sakytinė kalba, rašytinė kalba, kasdieniniai įgūdţiai, meninė veikla, skaičiavimas ir 

matavimas, fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Tyrinėti šalia esančius daiktus, bandyti juos skaičiuoti. Ţaisti, dėlioti, rūšiuoti įvairius ţaislus 

ir daiktus, bandant juos pavadinti ir suskaičiuoti. Dėlioti ţaislus, paveikslėlius, skaitmenis. 

Įtvirtinti skaičiavimą iki 5. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Ryto ratas 
Klausysis skaitomo K. Kubilinsko eilėraščio 

"Mano skaičiai". 

Knygelė ,,Jums, 

maţieji''. 

Pokalbis 
Aiškinsis, ką galima suskaičiuoti. Pasimokys 

skaičiuočių. 
Magnetiniai skaičiai. 

Ţaidimai  
Ţais su grupės ţaislais, juos lygins, skaičiuos, 

grupuos.  
Grupės ţaislai. 

Loginio mąstymo 

uţduotėlė 
Paveiksliuke nustatys, kur daug ir, kur maţai.  Atšviesta uţduotėlė. 

Skaičiavimas Supras ir vartos sąvokas: daug, maţai, nei vieno. 
Pieštukai, knygutės, 

kaladėlės. 

Kūno kultūra 

Laipios gimnastikos sienele aukštyn-ţemyn, 

mėtys kamuolį ţemyn-aukštyn. Judrusis 

ţaidimas "Vabaliukai ir varna". 

Kamuoliai, 

gimnastikos sienelė 

Pasivaikščiojimas 

lauke 

Stebės, skaičiuos, kieme ant asfalto nupieštus 

skaičius. Ţais su jais.  

Didaktinis ţaidimas 
Dėlios, skaičiuos konstruktoriaus spalvotas 

detales ir dės jas prie reikiamo sk.  

Lego konstruktorius, 

sk. 1-5 kortelės. 

Skaičiavimas 

Atliks linksmas skaičiavimo uţduotis su gamtine 

medţiaga, teniso kamuoliukais ir kokteilių 

šiaudeliais. Susipaţins su sąvokomis ‚apvalus„, 

‚kampuotas„.  

Dėţutės su gamtine 

medţiaga, teniso 

kamuoliukai, 

kaladėlės ir virtuvinės 

kempinėlės. 



 

 

 

Muzikinis ugdymas   

 

Tema/Idėja: 

,, Pasitinkame pavasario giesmininkus" 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

 Aplinkos paţinimas, emocijų suvokimas ir raiška, kasdienio gyvenimo įgūdţiai, meninė 

raiška, kūrybiškumas, fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Įgyti ţinių apie pavasarį grįţtančius paukštelius. Patobulinti aplikacijos technikos įgūdţius. 

Pastebėti kiemo aplinkoje gamtos besikeičiančius momentus; pastebėti ir įvardinti emocijas 

"linksmas" ir "liūdnas". 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Ryto ratas 

Klausysis A.Matučio eilėraščio ,,Kodėl varnėnai 

grįţta“, R.Skučaitės ,,Pavasaris“, Č.Jančarskio 

pasakojimo ,,Pavasario saulutė“. 

Knyga ,,Jums, 

maţi ir didesni“. 

Sakytinė k. Bandys mėgdţioti paukštelių balsus. 
 

Mokymasis mintinai 
Mokysis mintinai A.Matučio eilėraštį "Aš įkėliau 

inkilėlį".  

Aplinkos paţinimas Vartys knygeles su paveikslėliais apie paukščius. 

Knygelės su 

paveikslėliais apie 

paukščius. 

Meninė veikla 

1. Spalvotu popieriumi aplikuos paukštelį. 

2. Tapys gandrą. 

3. Darys inkilėlius iš dėţučių. 

Spalvotas 

popierius, klijai, 

guašas, vanduo, 

indeliai vandeniui, 

teptukai, pa-

dėkliukai. 

https://www.pinter

est.com/pin/53367

6624570713709/ 

Kūno kultūra 

Atliks siuţetinę mankštą ,,Paskraidykim rateliu“. Eis 

ritmingai, laisvai mojuojant rankomis. Tobulins 

metimo kamuolio į grindis įgūdţius, bandys atšokusį 

kamuolį sugauti. Ţais judriuosius ţaidimus: 

,,Gandras ieško varlių“, ,,Pagaukime paukštelį„„. 

Lankai, kamuoliai 

Ţaidimas 
Ţais loginio mąstymo ţaidimą ,,Skrenda-

neskrenda“.  

Stebėjimas 

Stebės, apţiūrės darţelio teritorijoje esančius inkilus, 

juose besilankančius ar tiesiog kieme vaikštančius 

paukštelius, klausysis jų čirškėjimo, išsiaiškins, 

kokie tai paukšteliai.  

Kiemo aplinka. 

Pokalbis 
Išsiaiškins su auklėtoja, kodėl reikia paukščius 

globoti, kodėl reikia įrengti inkilėlius ir pan.  

Klausymas 
Klausysis knygelės "Kregţdutė parskrido" 

auklėtojos pakeisto, pritaikyto pagal vaikų amţių, 

Knyga, paukščio 

piešinys. 



 

 

 

teksto. Aptars jos dekoracijas, ieškodami ţinomų 

gyvūnų. Sąvokos "paukščiai" ir "plunksnos". 

Meninė raiška 
Klausysis auklėtojos dainuojamos dainos "Garnys, 

garnys" ir bandys judesiais atkartoti ją.  

Minčių lietus 

Kalbės, ką ţino apie paukštelius. Prisimins 

pagrindinius skirtumus nuo kitų gyvūnų (sparnai, 

snapas, plunksnos). 

Knyga "Laukiniai 

paukščiai", 

auklėtojos piešti 

paukšteliai. 

Vaizdai su garsais 
Ţiūrės ir klausysis trumpų Lietuvoje gyvenančių 

paukščių balsų-giesmelių ir jų vaizdus. 

Internete Lietuvos 

paukščiai. Atspėk, 

koks tai 

giesmininkas. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=S

NigsQ4Uf_0 

Muzikinė veikla 

Artikuliacijai, dikcijai, kvėpavimui lavinti pratimai, 

gandro, varnėno pamėgdţiojimas. Klausys CD 

„Paukščių balsai“ įrašo. Susipaţins su dainele 

„Garnys“, kurs judesius, eidami rateliu išlaikys tiesią 

laikyseną. Judės po visą salę imituodami 

paukštelius. Su pasirinktais muzikiniais 

instrumentais pritars skambant CD įrašui „Polkutė“. 

 CD „Paukščių 

balsai“ įrašai, 

įvairūs muzikiniai 

instrumentai. 

 

Balandis 

Tema/Idėja:  

,,Pavasario daigai ir ţiedai“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  
Aplinkos paţinimas, estetinis suvokimas, meninė raiška, fizinis suvokimas, sakytinė ir 

rašytinė kalba, tyrinėjimas.  

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Plėsti ţinias apie pavasario poţymius, ţinoti ir pavadinti 2-3 ţydinčius augalus (ţibutė, 

snieguolė, karklo katinėliai-kačiukai). Klausytis skaitomų kūrinėlių apie pavasarį. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Ryto ratas 

Klausysis skaitomo V.Mykolaičio-Putino 

eilėraščio "Pumpurėlis", Č. Jančarsko kūrinėlio 

"Pavasario skambutis". 

Rinkinys "Jums, 

maţieji", 129 psl. 

Pokalbis 
Su auklėtoja kalbės apie oro permainas, kaip 

keičiasi gamta pievoje, darţe.  

Paţintinė veikla 
Vartys įvairius ţurnalus ir knygeles, atras 

paveikslėlių su sprogstančiais pumpurėliais. 

Grupės ir darţelio 

biblio-tekoje esančios 

knygos. 

Tyrinėjimas 

Apţiūrės pupelių, ţirnių, moliūgo ir kt. sėklas. 

Nustatys, kurios sėklos yra maţesnės, kurios 

didesnės. 

Ţirnių, pupelių, 

moliūgo ir kt. sėklos 

Stebėjimas lauke 
Stebės lauke grupės darţe pasėtus daugiamečius 

prieskoninius augalus. Aptars, ko reikia jiems  

https://www.youtube.com/watch?v=SNigsQ4Uf_0
https://www.youtube.com/watch?v=SNigsQ4Uf_0
https://www.youtube.com/watch?v=SNigsQ4Uf_0


 

 

 

augti. 

Foto vaizdų 

ţiūrėjimas 

Ţiūrėsime ir aptarsime paveikslėlius iš interneto 

psl. "Pavasarinės lauko gėlės". Prisimins, kaip 

atrodo gėlės snieguolės. 

Vaizdeliai iš interneto. 

Aplikacija 
Iš paruoštų karpinių detalių dėlios ir suklijuos 

darbelį "Ţydi Snieguolės". 

Spalvotas kartonas ir 

karpyti ruošiniai. 

Meninė veikla Iš spalvoto popieriaus gamins verbas. 

Spalvotas popierius, 

klijai, padėkliukai, 

paruošti verbos 

šablonai. 

Pokalbis 

Suţinos, kas yra verba, išsiaiškins, iš ko ji 

pagaminta, ką reikia daryti su ja Verbų 

sekmadienio rytą ir kodėl.  

Verba. 

Lankstymas 
Tema: "Namas". Lankstys iš popieriaus namą, 

pieš langus ir duris, puoš jį. 

Paveikslėlis ir 

auklėtojos pavyzdys. 

Kūno kultūra 

Kartos kamuolio metimą į krepšį, lankus, kėglius. 

Ţais judriuosius ţaidimus: „Bitės ir meškinai“, 

„Spalvotos gėlytės“. 

Kamuoliai, lankai, 

kėgliai. 

Muzikinis ugdymas 

Atliks dikcijai, artikuliacijai, kvėpavimui skirtus 

pratimus. Klausys dainelės „Kiškučio pyragėliai“, 

aptars dainelės tekstą, kurs judesius. Pakartos 

ratelį „Po du“, eis išlaikydami tiesią laikyseną, 

atliks judesius. Su akmenukais pritars grojamai 

melodijai. 

Minkštas ţaislas- 

kiškis, akmenukai. 

 

Tema/Idėja:  

,,Velykų belaukiant“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  
Aplinkos paţinimas, meninė raiška, fizinis suvokimas, emocijų suvokimas ir raiška, 

bendravimas su bendraamţiais. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Susipaţinti su Velykų papročiais, simboliais bei jų reikšmėmis.Drąsiai reikšti savo mintis. 

Lavinti  vaizduotę ir atmintį. Išgyventi kūrybinį dţiaugsmą marginant kiaušinius. Ţaisti 

margučių ridenimo, prašymo ţaidimus. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Ryto ratas 
Klausysis skaitomų Petronėlės Banaitienės eilėraščių 

"Riedėkit, margučiai", "Velykė". 

https://mokytoja

birute.jimdo.com

/verta-

paskaityti/eilėraš

čiai/apie-

velykas-

pavasarį/  

Pokalbis 
Kalbės apie Velykų papročius, tradicijas, margučių 

marginimą, ridenimą.   

Stebėjimas 
Stebės pirmuosius pavasario poţymius, gamtos 

pasikeitimus, ţmonių aprangą.  

https://mokytojabirute.jimdo.com/verta-paskaityti/eil�ra��iai/apie-velykas-pavasar�/
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Paţintinė veikla 

Išsiaiškinsime, iš kur atsiranda kiaušinis, kuo 

margutis skiriasi nuo kiaušinio. Aptarsime, kokie 

vitaminai būna kiaušiniuose. 

 

Meninė veikla  
Margins baltus popieriaus kiaušinius su sukarpytais 

spalvotais lapeliais. 

Spalvotas 

popierius, klijai, 

padėkliukai, 

kiaušinių 

trafaretai 

Stebėjimas gamtoje 

Stebės gamtos atbudimo ţenklus, dţiaugsis paukščių 

skelbiamu pavasariu. Pasirinks pirmųjų ţolyčių, 

pievoje augančių gėlyčių. Stebės atbudusias 

boruţėles. 

 

Meninė veikla 
Puoš iškirptus kiaušinių trafaretus, pirmiausiai 

išryškins jų kraštus. 

Kiaušinių 

iškarpos, 

skylamušis, 

flomasteriai arba 

vaškinės 

kreidelės ir 

kaspinėlis. 

Kūno kultūra 

Atliks siuţetinę mankštą ,,Kiškių mankšta“. 

Kartos ėjimą, bėgimą įvairiais būdais. 

Ţais judriuosius ţaidimus: ,,Vilkas ir kiškiai“, ,,Kiškis 

urve“. 

Kamuoliai, 

lankai. 

Ţaidimai Ţais ţaidimus su margučiais: ,,Spąstai“, ,,Lenktynės“. Margučiai 

Muzikinis ugdymas 

Įtvirtins dainelę „Kiškučio pyragėliai“ su judesiais . 

Klausysis dainelės „Velykos jau čia!“, aptars dainelės 

tekstą, tempą, judesius. Dainelei pritars su 

muzikiniais instrumentais trikampiais ir barškučiais. 

Judės po visą salę su spalvotais kaspinais, skambant 

CD įrašui, „Pavasaris“, kurs, vaidins, improvizuos. 

 CD įrašas, 

minkštas ţaislas- 

kiškis, 

muzikiniai 

trikampiai ir 

barškučiai. 

Darbinė veikla/ 

sakytinė kalba 

Suţinos, kad vienas iš Velykų šventės papročių – 

švarintis. Susitvarkys stalčius, spinteles, 

ţaislus. Linkės vienas kitam linksmų švenčių, 

malonaus susitikimo su artimaisiais. 

 

 

Tema/Idėja: 

,, Ropi ropi ropinėja“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Meninė raiška, sakytinė kalba, aplinkos paţinimas, fizinis aktyvumas, tyrinėjimas, emocijų 

suvokimas ir raiška. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Paţinti vabalus (boruţė, ţiogas, voras, bitė, sraigė) ir pavadinti juos pagal išvaizdą. Turtinti 

kalbą mėgdţiojant, aptariant vabalų išvaizdą, spalvas, kūno dalis, gyvenamąją vietą. Plėsti 

vaikų šnekamosios kalbos ţodyną įvardijant vabalus boruţė, ţiogas, voras, bitė sraigė. Skatinti 

vaikų fizinį aktyvumą ţaidţiant judriuosius ţaidimus. 

 

Veiklos pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 



 

 

 

Pokalbis 
Pasakos, kokius vabalus paţįsta, ar girdėjo, 

kaip ţolėje svirpia ţiogai, kaip dūzgia bitės.  

Paţintinė 

veikla/sakytinė kalba 

Vartys įvairias knygas apie gamtą. Aptars 

paveikslėliuose rodomus vabalus boruţę, 

ţiogą, vorą, bitę, sraigę. 

Vabalų paveikslėliai. 

Kūno kultūra 

Atliks „Voro mankštelę“, ţais estafetę „Ţiogas 

kapitonas“. Įsijaus į vabalėlių būseną, vaizduos 

judesiu, kalba, garsu. 

Bokšteliai, lankai. 

Skaičiavimas 

1. Atliks atspausdintą uţduotį, kurioje reikia 

suskaičiuoti vabalus ir nuvesti rodyklę iki 

atitinkančio skaičiaus. 

2. Skaičiuos, kiek sparnų, taškelių, kojų turi 

vabalėliai. 

Flomasteriai, spalvoti 

pieštukai. 

Meninė veikla Klijuos bites iš spalvoto popieriaus. 

Spalvotas popierius, 

klijai, mediniai 

pagaliukai, akytės. 

Veikla lauke 

Vabalų stebėjimas kieme, ieškos paţįstamų 

vabalų, apţiūrės voratinklius. Netrukdys šalia 

esantiems vabaliukams ropoti. 
 

Meninė veikla Klijuos boruţėles iš spalvoto popieriaus. 

Klijai, popierius, 

spalvotas popierius, 

ţirklės, plasti-kinės 

akys. 

Skaičiavimas 
Nuspalvinti boruţėles ir bitę. Atitinkamas 

skaičius paţymėtas atitinkančia spalva. 
Popierius, flomasteriai. 

Meninė veikla Spalvins atspausdintus ţiogus. 

Popieriaus lape 

atspausdinti ţiogai, 

flomasteriai, spal-voti 

pieštukai, vaškinės 

kreidelės. 

Veikla lauke 

Įšsinešę į lauką šį pavasarį pirmą kartą smėlio 

ţaislus, apţiūrės ir prisimins kokių turime, ką 

su jais gali ţaisti, kaip tausoti ir paţaidus 

sutvarkyti. 

Dėţė su smėlio ţaislais. 

Ţaidimai su 

margučiais 

Apţiūrėję ir aptarę iš namų atsineštus po 

Velykų šventės margučius bei juos suskaičiavę, 

ridens loveliu. 

Ridenimo lovelis ir 

margučiai. 

Lipdyba 

Dengs plastilinu tempimo būdu iškirptus 

kiaušinių trafaretus ir tada puoš juos plastiko 

šiaudelių karpytais skrituliukais. 

Kiaušinių trafaretai, 

plastilinas, kokteilių 

spalvoti šiaudeliai. 

 

 

Muzikinis ugdymas 

Pakartos dainelę „Statom namą boruţiukams “, 

pritaikys judesius. Klausysis dainelės 

„Vabalai“, aptars dainelės tekstą, tempą. 

Skambant dainelės įrašui, vaikai judės maţais 

 Vabalų paveikslėliai,   

CD įrašas, bambukinės   

lazdelės. 



 

 

 

ir greitais ţingsneliais po visą salę, vaidins  

vabalus. Su lazdelėmis ritmiškai pritars 

grojamai „Polkutei“. 

 

 

Tema/Idėja: 

,,Švara ir sveikata“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  
Kasdienio gyvenimo įgūdţiai, fizinis aktyvumas, santykiai su suaugusiaisiais, santykiai su 

bendraamţiais, aplinkos paţinimas, problemų sprendimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Praplėsti patirtį ir ţinias apie kultūrinius – higieninius įgūdţius,pratintis  rūpintis rankų, veido 

švara. siekti tų įgūdţių tęstinumo ir šeimoje. Suţinoti ir prisiminti, kokios priemonės skirtos 

asmens higienai. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Klausymas 
Klausysis skaitomų pasakų "Pirmoji pagalba", 

"Dantukų karalystė". 

https://www.obelele.k

upiskis.lm.lt/index.ph

p?option=com_conten

t&view=article&id=1

16:-vars-dantukai-

sveiki-dantukai  

Filmuko ţiūrėjimas 
Ţiūrės animacinį filmuką ,,Baltprausys“ ir jį 

aptars. 

https://www.youtube.

com/watch?v=o2Xub

VCjDWM 

Paţintinė 

veikla/ţaidimas 

Susipaţins su švaros draugais: muilu, dantų 

šepetėliu, dantų pasta, plaušine, šukomis ir kt. Pas 

vaikus apsilankys mergytė Murzytė. 

Lėlė 

Pokalbis/tyrinėjimas 

Kalbėsimės apie vandenį. Ragaus, uostys vandenį 

ir aptars jo naudą ţmogui ir gamtai. Tyrinės 

vandens savybes, mokysis gerbti ir taupyti 

vandenį, plukdys laivelius . 

Išlankstyti popieriniai 

laiveliai, vanduo, 

dubuo ar kt. indas  

Meninė veikla 
Ant „silueto“ pravertos burnos pieš (arba klijuos) 

dantis. 

Klijai, popieriniai 

iškirpti "dantukai", 

kreida 

Kūno kultūra 

Siuţetinė mankšta ,,Padėjėjai“. Atliks šuolius per 

padėtą lazdą, virvę. Einant ridens kamuolį 

grindimis, suoleliu. Ţais judriuosius ţaidimus: 

“Tvarka-netvarka“, „Vilkas griovyje“. 

Lazda, ilga virvė, 

kamuoliai, suolelis. 

Paţintinė veikla 

Iš gausybės paveikslėlių su sveikais ir nesveikais 

maisto produktais atrinks ir teisingai surūšiuos, kas 

kenkia mūsų dantukams ir kas ne. Paveikslėlius 

suklijuos ant linksmo ir liūdno dantuko. 

Paveikslėliai su 

sveikais ir nesveikais 

maisto produktais, 

linksmo ir liūdno 

dantuko trafaretai, 

klijai, padėkliukas.  

Pokalbis 
Kalbėsimės apie švarias rankas, išvalytus 

dantukus, prausimąsi, maudymąsi, nuplautų 

Knygelė "Fui ir Fe 

bakterijos". 

https://www.obelele.kupiskis.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=116:-vars-dantukai-sveiki-dantukai
https://www.obelele.kupiskis.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=116:-vars-dantukai-sveiki-dantukai
https://www.obelele.kupiskis.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=116:-vars-dantukai-sveiki-dantukai
https://www.obelele.kupiskis.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=116:-vars-dantukai-sveiki-dantukai
https://www.obelele.kupiskis.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=116:-vars-dantukai-sveiki-dantukai
https://www.obelele.kupiskis.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=116:-vars-dantukai-sveiki-dantukai
https://www.youtube.com/watch?v=o2XubVCjDWM
https://www.youtube.com/watch?v=o2XubVCjDWM
https://www.youtube.com/watch?v=o2XubVCjDWM


 

 

 

darţovių ir vaisių svarbą. 

Ţaidimai 

1. Ţais didaktinį ţaidimą „Kenkia-nekenkia“. 

2. Ţais ţaidimą ,,Ką dirba mūsų rankos?“ (iš 

rodomų judesių atspėja, kokį darbą dirbame?). 
 

Muzikinis ugdymas 

Klausysis dainelės „Plaunam rankutes“, aptars 

dainelės tempą, tekstą, nuotaiką, stengsis įsiminti 

tekstą, kurs judesius. Įtvirtins dainelę „Vabalai“, 

vaizduos vabalų judesius. Susipaţins su muzikos 

instrumentu – metalofonu, išbandys jo skambesį. 

Po visą salę judės su spalvotais kaspinais pagal 

skambančią simfoniją „Pavasaris“, kurs, vaidins, 

improvizuos. 

Metalofonas, CD 

įrašas. 

 

Geguţė 

Tema/Idėja:  
,,Tu, mamyte, man kaip saulė“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Kasdienio gyvenimo įgūdţiai, fizinis aktyvumas, santykiai su suaugusiaisiais, santykiai su 

bendraamţiais, aplinkos paţinimas, problemų sprendimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Siekti, kad vaikai pratintųsi parodyti meilę ir pagarbą savo mamytei geru ţodţiu, paslauga, 

švelnumu. Suprastų, kam skirta Motinos diena ir įsidėmėtų, kada ji švenčiama. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Klausymas 

Klausysis eilėraščių: R. Skučaitės ,,Mamyte 

mylima“,  A.Matučio ,,Aš bėgu mamyte“, 

V.Nemunėlio ,,Mieliausiai mamytei“, A.Baltakio 

,,Mamos rankos“, 

A.Puišytės ,,Motulės diena“, J. Lapašinsko ,,Tau, 

mamyte“. 

Rinkinys ,,Jums, maţi 

ir didesni, p.138, 

,,Auklės knyga“ p. 

84-86, „Sveikas, 

gimtasis ţodi“ p. 27. 

Diskusija Tema: „Kodėl aš myliu savo mamytę?“.  

Stebėjimas 

Pasivaikščiojimo metu stebės darţelio teritorijoje 

praţydusias gėles, įsimins keletą pavadinimų. 

Dţiaugsis, kad mamyčių šventė būna tokiu graţiu 

metų laiku. 

 

Paţintinė veikla 

Vartys knygeles, ţiūrės paveikslėlius apie 

dirbančias moteris, atkreips dėmesį į mamyčių 

darbus, 

profesijas, pasakos kuo ir ką jos dirba. 

Knygelės, 

paveikslėliai. 

Pokalbis 

1.Tema: ,,Mano mamytė“ (bandys apibūdinti 

išvaizdą). 

2. Tema: ,,Kokius darbelius padedu dirbti 

mamytei?“. 

Plakatai 

Meninė veikla 

1.Pieš mamytės portretą. 

2.Gamins dovanėlę mamytei - ,,Gėlės“. 

3. Spalvina įvairius piešinėlius iš knygelių, 

ţurnaliukų, tema: ,,Mano mamytė“. 

Spalvoti pieštukai, 

spalvo-tas, krepinis 

popierius. 

 



 

 

 

 

Kūno kultūra 

Atliks siuţetinę mankštą ,,Višta ir viščiukai“. 

Prašliauš dviese ir būriu pro 1-3 lankus. 

Mėtys kamuolį nurodyta kryptimi. 

Ţais judriuosius ţaidimus: ,,Mūsų šeimynėlė“, 

,,Graţiausia puokštė mamai“. 

Lankai, kamuoliai 

Ţaidimai 

1. Ţais kūrybinį ţaidimą ,,Šeima“ (imituos mamų 

ruošos darbus). 

2. Ţais didaktinį ţaidimą – loto ,,Profesijos“. 

Ţaislai, stalo ţaidimai 

Muzikinis ugdymas 

Dainuos dikcijai, artikuliacijai, kvėpavimui skirtus 

pratimus. Klausys naujos dainelės „Mamytei“, 

aptars dainelės tekstą, nuotaiką, pritaikys judesius.  

Dainelei skambant, vaikai ritmiškai pritars su 

barškučiais. Įtvirtins dainelę „Plaunam rankutes“, 

pritaikys judesius, improvizuos. Su mediniais 

šaukštais kaukšės pritardami dainelei „Košė 

maliošė, kokia tu skani!“, stengsis pajausti ritmą. 

CD įrašas, mediniai 

šaukštai. 

 

Tema/Idėja:  
,,Aš ir mano šeima“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Kasdienio gyvenimo įgūdţiai, fizinis aktyvumas, santykiai su suaugusiaisiais, santykiai su 

bendraamţiais, aplinkos paţinimas, problemų sprendimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Suvokti ţmogaus amţiaus tarpsnius bei nuolatinį jų keitimąsi. Plėsti ir gilinti supratimą apie 

šeimą. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Klausymas 

Klausysis ištraukų: ,,Ţmogaus ruduo – senatvė“. 

Aiškinsis, ką reiškia posakis: ,,Pagarba vyresniam 

ţmogui“. 

Knyga ,,Gerumo 

mokyk-lėlė“ p. 35. 

Diskusija Tema: ,,Ką veiksiu, kai uţaugsiu?“, ,,Kuo būsiu?“.  

Stebėjimas lauke 
Stebės praeinančius ţmones, pasakys, kokio tai 

amţiaus ţmonės. Apibūdins jų eiseną: lėta-greita. 
 

Paţintinė veikla 

Sudės šeimos narių nuotraukas pagal amţiaus 

eiliškumą. Šeimos narius suskaičiuos. Apţiūrėję 

iliustracijas, aptars, kokio amţiaus ţmonės 

pavaizduoti. 

Šeimos narių 

nuotraukos. 

Sakytinė kalba 
Aiškinsis sąvokas: ,,didesnis“ - ,,vyresnis“; 

,,maţesnis“ - ,,jaunesnis“. 
 

Meninė veikla 

1.Pieš tema: ,,Autoportretas“ (pasakoja apie save). 

2. Mergaitės, berniuko trafareto spalvinimas 

(aprengia, nupiešia veidą).    

3. Lipdys, tema ,,Ţmogus“. 

4. Piešimas, tema : ,,Senelės arba senelio portretas“. 

Portreto rėmelius dekoruos spalvingais 

ornamentais. 

Guašas, 

flomasteriai, 

plastilinas, 

teptukai, vanduo, 

indelis vandeniui. 



 

 

 

5. Gamins dovanėlę šeimos nariui (pagal savo 

sumanymą). 

Kūno kultūra 

Dalyvaus siuţetinėje mankštoje ,,Mūsų šeimynėlė“. 

Kartos ėjimą, bėgimą vorele, atliks uţduotis. 

Tobulins kamuolio metimą į ţemę, į viršų jį 

sugaunant. 

Ţais judriuosius ţaidimus: ,,Nameliai„„, ,,Šeimos 

estafetė“. 

Kamuoliai. 

Ţaidimai 

1. Ţais didaktinius ţaidimus: ,,Šeima“, ,,Augu ir 

keičiuosi“ (aptaria daiktų paskirtį). 

2. Ţais loginio mąstymo ţaidimą: ,,Sudėliok iš 

eilės“ 

(nustato kortelių eiliškumą, pvz. vaikas, vaikinas, 

vyras, senelis ir pan.). 

3. Ţais kalbinį ţaidimą: ,,Senis miega ir knarkia“. 

 

 

 

Sirtautas 

,,Ţaidţiame kalbą 

darţelyje“, p.53. 

 

Muzikinis ugdymas 

Įtvirtins dainelę „Mamytei“, pritaikys judesius. 

Klausysis dainelės „Graţi mūsų šeimynėlė“, eis 

rateliu, poroje sveikinsis dešine ranka, stengsis 

įsiminti tekstą. Ţais didaktinį ţaidimą „Koks 

instrumentas groja?“. 

Video įrašas. 

 

Tema/Idėja:  
,,Kaip ir kuo keliausim“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Kasdienio gyvenimo įgūdţiai, fizinis aktyvumas, santykiai su suaugusiaisiais, aplinkos 

paţinimas, problemų sprendimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Suteikti elementariausių ţinių apie saugų eismą. Suprasti, kaip svarbu saugiai elgtis kelyje, 

automobilyje. Turtinti vaikų ţodyną rečiau vartojamais ţodţiais: eismas, pėstieji, vaţiuojamoji 

dalis,posūkis, transportas, garaţai. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Klausymas 
Klausysis ketureilių apie troleibusą, taksi, garveţį, 

laivą ir kt. 
 

Sakytinė kalba Mokysis skaičiuotę ,,Skrido oro lėktuvėlis“.  

Pokalbis, minčių 

lietus 

Išsiaiškins, kaip prasideda kelionės, kur ţmonės 

keliauja ir dėl ko keliauja. Aptars įvairius 

atsitikimus kelyje. Svarstys, kaip dera elgtis, kaip 

nevalia. 

 

Stebėjimas gamtoje 

Pasivaikščiojimo metu stebės asfaltą, ţvyro kelią, 

įsitikins, kuriuo keliu lengviau eiti. Stebės 

pravaţiuojančias mašinas, kaip ţmonės pereina 

gatvę, kai nėra šviesoforo? Aiškinsis, koks kelio 

ţenklas stovi prie perėjos. 

 

Paţintinė veikla 

1.Ţiūrinės, vartys knygą „Ką ţmonės dirba visą 

dieną“, kalbėsis apie keliones lėktuvu, traukiniu, 

lėktuvu. 

Įvairios knygas, 

enciklope-dijos 



 

 

 

2. Vartys ir aptars įvairias knygas, enciklopedijas, 

kuriose pavaizduotos keliavimo priemonės. 

Meninė veikla 

1. Aplikuos lėktuvą, laivą, lankstys lėktuvėlius, 

kuriuos skraidins lauke.  

2. Kolektyvinis darbas tema: „Aš keliauju“. 

 

Kūno kultūra 

Atliks siuţetinę mankštą ,,Mašinos – autobusai“. 

Tobulins ėjimą, bėgimą įvairiais būdais. 

Kartos šuolius nuo paaukštinimo. Perlips 

gimnastikos suolelį. Ţais judriuosius ţaidimus: 

,,Figūrinis vaţiavimas“, ,,Krovinio perveţimas“. 

 

Ţaidimai 

1. Ţais kūrybinį ţaidimą Vairuotojai“ (įvairių 

transporto rūšių), „Kelionė prie jūros“. 

2. Ţais didaktinį ţaidimą ,,Kelio ţenklai“ (aiškinasi 

kelio ţenklų reikšmes , aptaria įvairių modelių 

mašinas). 

3. Ţais ţaidimą ,,Keleiviai“. 

N. Grinevičienė 

,,Vaikų ţaidimai 

darţelyje ir namie“, 

48 psl. 

Muzikinis ugdymas 

Įtvirtins dainelę „Mamytei“, pritaikys judesius. Su 

metalofonų viena plokštele išmuš ritminį derinį Ti-

ti, ta, ti-ti, ta. Klausys dainelę „Linksmasis 

traukinukas“, pritaikys judesius, aptars dainelės 

tekstą, tempą, nuotaiką. 

CD įrašas, 

metalofonas, 

 

Tema/Idėja:  
,,Mano knygelės“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  
Kasdienio gyvenimo įgūdţiai, fizinis aktyvumas, tyrinėjimas, aplinkos paţinimas, problemų 

sprendimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Susipaţinti su knygų įvairove. Išsiaiškinti knygelių sandarą (viršelis, knygos pradţia, 

puslapiai, lapai, iliustracijos pabaiga). 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Klausymas 

Klausysis lietuvių liaudies pasakų: ,,Senutė ir 

katiniukas“, ,,Katinėlis ir gaidelis“, ,,Vištytė ir 

gaidţiukas“. 

Klausysis eilėraščių: ,,Pasek, mamyt“ ir ,,Dėdės 

pasaka“. 

Rinkinys ,,Jums, 

maţi ir didesni“. 

Knyga ,,Pasakų 

metai„„, p.14. 

Sakytinė kalba 
Kurs kolektyvinę pasaką pagal pradėtą pradţią: ,,Vieną 

kartą...“. 
 

Paţintinė veikla 

Aiškinsis, kaip atsiranda knyga, kas ją sukuria. 

Vartys knygeles, aptars: kokiais viršeliais būna 

knygelės (storais, plonais), kokios iliustracijos 

(spalvotos, nespalvotos). 

Susipaţins su įvairių tipų knygomis: muzikinėmis, 

ţaislinėmis, senovinėmis, pagamintomis iš įvairių 

medţiagų faktūrų knygomis. 

Įvairios formos, 

dydţio knygelės. 

Stebėjimas gamtoje Pasivaikščiojimo metu stebės, kiek paaugo ţolė,  



 

 

 

išsprogo medţių pumpurai. 

Kūno kultūra 

Atliks siuţetinę mankštą ,,Kur gyvena stebuklai?“. 

Eis rateliu, perţengiant kliūtis, įvairius daiktus. 

Mes kamuolį vienas kitam iš įvairaus nuotolio. Lips 

gimnastikos sienele įvairiu ţingsniu. 

Ţais judriuosius ţaidimus: ,,Trys paršiukai“, 

,,Burtininkas“. 

Kamuoliai, 

kaladėlės, 

lazdelės, 

gimnastikos 

sienelė. 

Meninė veikla 

1. Spalvins pasakos ,,Senis ir oţka“ veikėjus, dėlios 

iliustracijas pagal turinio eigą, mėgins pasekti pasaką. 

2. Kurs savo gamybos knygelę, ją iliustruos. 

Pasakos ,,Senis ir 

oţka“ veikėjai. 

Popieriaus lapai, 

klijai, 

flomasteriai ir kt. 

Pokalbis 
Aptars ir įsimins tinkamo elgesio su knyga taisykles: 

neplėšyti, nelankstyti, neteplioti puslapių ir t.t. 
 

Vaidyba 
Ţais ţaidimus su lėlių teatro, su pirštukų lėlėmis. 

Vaidins trumpas pasakėles. 
 

Muzikinė ugdymas 

Pakartos daineles, ratelius, kurie labiausiai patiko, 

pritaikys judesius. Su lazdelėmis išmuš ti-ti, ta derinį, 

pritars dainelei „Linksmasis traukinukas“, stengsis 

jausti ritmą. Klausys dainelę „Draugystės ratelis“, 

aptars dainelės tekstą, nuotaiką, kurs dainelei judesius. 

Minkštas ţaislas, 

medinės lazdelės, 

CD įrašas. 

 

Birţelis 

Tema/Idėja:  

,,Sveika, vasarėle“  

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Kasdieninio gyvenimo įgūdţiai, sakytinė kalba, bendravimas su suaugusiais, aplinkos 

paţinimas, meninė raiška. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Kalbėti apie vasaros sezoną, darbus, pramogas, smagumus. Skatinti remtis asmenine patirtimi, 

kurti, improvizuoti.  

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ Klausysis skaitomų kūrinėlių: P. Panavos ,,Vasarėlės 

laukimas„„, R. Skučaitės ,,Saulytės karieta“, lietuvių 

liaudies dainos ,,Saulele, motinėle, šildyk mane“. 

Knygos 

Ţaidimas su 

judesiais 

Ţais ţaidimą ,,Saulytė atkeliavo“. Atlikdami 

judesius, pagal nurodytus ţodţius, ţadina vasarą. 

 

Pokalbis Kalbės apie vasarą, darbus, pramogas, smagumus. Paveikslėliai 

Paţintinė veikla Gilins ţinias apie saulę, lietų, perkūniją.  

Meninė veikla  Akvarele lies, taškys pievą, štampuos gėles. https://www.pi

nterest.com/pin

/193162271497

291210/, 

https://www.pi

nterest.com/pin

/220676450468

https://www.pinterest.com/pin/193162271497291210/
https://www.pinterest.com/pin/193162271497291210/
https://www.pinterest.com/pin/193162271497291210/
https://www.pinterest.com/pin/193162271497291210/
https://www.pinterest.com/pin/220676450468925318/
https://www.pinterest.com/pin/220676450468925318/
https://www.pinterest.com/pin/220676450468925318/


 

 

 

925318/, 

https://www.pi

nterest.com/pin

/561683384746

354277/, 

https://www.pi

nterest.com/pin

/575264552381

694512/. 

Veikla lauke Iš smėlio keps pyragus, iš įvairios gamtinės 

medţiagos dėlios paveikslėlius, takelius. Su 

pagaliukais pieš ant lygaus  smėlio, ţais lauko 

ţaidimus. Nerūpestingai bendraus lauke, kieme 

pučiant muilo burbulus, skraidinant balionus, 

lėktuvėlius, vėjo malūnėlius. 

 

Ţaidimai Ţais ţaidimą ,,Gėlytė vidury ratelio“ (įtvirtina gėlės 

sandarą, spalvų pavadinimus). 

Ţais didaktinius ţaidimus: ,,Rask tokios pat spalvos 

gėlę“, „Ţydi-neţydi“. 

Knyga „Vaikų 

ţaidimai 

darţelyje ir 

namie“. 

Kūno kultūra Atliks siuţetinę mankštą ,,Pievoje“. Tobulins ėjimą, 

bėgimą tiesiai ir ratu, įveiks nesudėtingas kliūtis. 

Einant ridens kamuolį grindimis, suoleliu. Ţais 

judrius ţaidimus: ,,Boruţiukai“, ,,Surask savo 

gėlytę“. 

 

 

Muzikinis ugdymas Klausys įvairius gamtos garsus, (aptars). Skambant 

linksmai melodijai, kurs, vaidins, improvizuos. Ţais 

muzikinį ratelį „Skrido ţvirblis per ulyčią“. Su 

akmenukais pritars ritmiškai skambant šrašui 

„Polkutė“. 

 

CD įrašas, 

akmenukai. 

 

Tema/Idėja:  

,,Ištiesk man, drauge, ranką“  

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Kasdieninio gyvenimo įgūdţiai, iniciatyvumas ir atkaklumas, bendravimas su bendraamţiais, 

problemų sprendimas, fizinis aktyvumas, meninė raiška. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Skatinti rodyti iniciatyvą bendrauti ir bendradarbiauti su draugais, pasitikėti savimi ir savo 

gebėjimais, priimti kitų draugiškumo ir palankumo ţenklus. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Klausymas Klausysis skaitomų pasakų apie draugystę. https://www.vai

kams.lt/pasakos/

pasakos-apie-

draugyste/ 

Pokalbis Dalyvaus pokalbyje. Tema: „Mes - draugiški 

vaikai“, „Kodėl ţmogui reikia draugų“.   

 

Diskusija Diskutuos, kaip turi elgtis draugiški vaikai. Išgirs  

https://www.pinterest.com/pin/561683384746354277/
https://www.pinterest.com/pin/561683384746354277/
https://www.pinterest.com/pin/561683384746354277/
https://www.pinterest.com/pin/561683384746354277/
https://www.pinterest.com/pin/575264552381694512/
https://www.pinterest.com/pin/575264552381694512/
https://www.pinterest.com/pin/575264552381694512/
https://www.pinterest.com/pin/575264552381694512/
https://www.vaikams.lt/pasakos/pasakos-apie-draugyste/
https://www.vaikams.lt/pasakos/pasakos-apie-draugyste/
https://www.vaikams.lt/pasakos/pasakos-apie-draugyste/
https://www.vaikams.lt/pasakos/pasakos-apie-draugyste/


 

 

 

ţodţius ir posakius: draugiškas, paslaugus, 

malonus, mandagus, uţjaučia, supranta, padeda.  

Filmuko ţiūrėjimas Ţiūrės animacinį filmuką apie draugystę. https://www.you

tube.com/results

?search_query=f

ilmukai+draugys

t%C4%97s+tem

a 

Judesys lauke Dalyvaus estafetėse lauke tarp grupių: virvės 

traukime, dviratukų, paspirtukų lenktynėse, 

kamuolio mėtyme į krepšį. 

Virvė, 

dviratukai, 

paspir-tukai, 

kamuoliai. 

Veikla lauke Pieš ant asfalto spalvotomis kreidelėmis. Iš 

popieriaus gamins vėjo malūnėlius, pūs muilo 

burbulus. 

Spalvotos 

kreidelės, 

popierius, muilo 

burbulai. 

Kūno kultūra Ridens kamuolį vienas kitam iš įvairių padėčių 

viena ir abiem rankomis. Šoks iš lanko į lanką, 

atsispiriant abiem kojomis. Ţais judriuosius 

ţaidimus: „Rask savo draugą“, „Paridenk sviedinį“. 

Kamuoliai, 

lankai. 

Meninė veikla 1. Gamins draugystės apyrankę draugui. 

2. Pieš grupės draugą. 

Spalvoti siūlai, 

spalvoti 

pieštukai, 

popieriaus lapai. 

Ţaidimai Ţais vaidmeninius ţaidimus „Kirpykloje“, „Šeima“. Rūbeliai, ţaislai 

 

Tema/Idėja: 

,, Rasos šventė“  

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Kasdieninio gyvenimo įgūdţiai, sakytinė kalba, bendravimas su suaugusiais, aplinkos 

paţinimas, meninė raiška. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Susipaţinti su Rasos švente, tradicijomis. Plėsti ţodyną ţodţiais: stiebas, ţiedlapiai, gėlynas, 

kvapas, ţydėjimas. Lavinti pusiausvyrą, gerinti judesių koordinaciją, sportuoti. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

,,Ryto ratas“ Klausys pasakojimų apie aplinkos prieţiūrą, 

saugojimą; augalų įvairovę, groţį; gamtos 

niokotojus. Vaiţgantas „Mikutis gamtininkas“. 

Knyga 

Pokalbis/sakytinė 

kalba 

Aiškinsis, kas tas Jonas? Klausysis sekamų pasakų, 

pasakojamų istorijų apie Jonines, paparčio ţiedą. 

Ţais ţodţiais: įvairiai juos intonuojant, įsiklausant į 

jų skambėjimą, keis sąskambius, bandys juos 

trumpinti. 

 

Paţintinė veikla Aptars augalo gyvenimo etapus: dygimas, augimas, 

ţydėjimas, sėklų brandinimas, nunykimas, gyvybės 

tąsa sėkloje. 

 

Meninė veikla 1. Ţydinčių augalų spalvingumą išreikš tapant 

akvarele ar guašu lauke ant molbertų. 

2. Laisvai eksperimentuos su įvairiomis tūrinėmis 

Popierius, 

teptukai, daţai, 

molbertai. 

https://www.youtube.com/results?search_query=filmukai+draugyst%C4%97s+tema
https://www.youtube.com/results?search_query=filmukai+draugyst%C4%97s+tema
https://www.youtube.com/results?search_query=filmukai+draugyst%C4%97s+tema
https://www.youtube.com/results?search_query=filmukai+draugyst%C4%97s+tema
https://www.youtube.com/results?search_query=filmukai+draugyst%C4%97s+tema
https://www.youtube.com/results?search_query=filmukai+draugyst%C4%97s+tema


 

 

 

medţiagomis: moliu, plastilinu, drėgnu smėliu. 

Tapys pirštu, plaštaka. 

Molis, 

plastilinas, 

drėgnas smėlis. 

Darbinė veikla Pagal dirvos drėgmę nustato, ar reikia palieti augalą. 

Laisto, ravi, purškia pasodintas gėles ir darţoves. 

 

Kūno kultūra Ridens lanką, šokinės per virvutę, išlaikys 

pusiausvyrą einant suoleliu, nubrėţta linija. Ţais 

judriuosius ţaidimus: „Mes-linksmi vaikai“, „Mano 

avytės, bėkit namo“. 

Lankas, 

virvutė, 

šokdynė, 

suolelis. 

Veikla lauke Komponuos vasarines puokštes. Tyrinės pievose 

rastų gėlių ţiedelius pro padidinamą stiklą. Iš lauko 

augalėlių (lapų, ţolių stiebelių ir ţiedų) dėlios 

paveikslėlius ant baltų popieriaus lapų.  

Popieriaus 

lapai, padidi-

namieji stiklai. 

 

Tema/Idėja:  

,,Kas čia šliauţia, ropoja, skrenda?“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Tyrinėjimas, bendravimas su suaugusiais, aplinkos paţinimas, fizinis aktyvumas, meninė 

raiška. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Stebėti gyvūnų elgseną, gyvavimą ir judėjimą, prisitaikymą prie aplinkos. Rasti skirtumus ir 

panašumus tarp jų. 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Klausymas Klausysis skaitomo A.Baltakio kūrinio „Vabaliukų 

balius“. 

 

Pokalbis Išsiaiškins, kokių gamtoje yra gyvūnų, kurie šliauţia, 

ropoja, skrenda. Kodėl negalima trukdyti 

vabaliukams ropoti? 

 

Paţintinė veikla Vartys ir aptaras knygeles, albumus, enciklopedijas 

apie gyvūnus - jų išvaizdą, gyvenimo būdą, ţmogaus 

ir gyvūnų santykį. 

 

Stebėjimas lauke Stebės gyvūnėlius (boruţes, skruzdėles, skraidančius 

vabzdţius, vabalus) natūralioje aplinkoje, jų elgseną, 

prisitaikymą prie aplinkos. Ras skirtumus ir 

panašumus tarp jų. 

Padidinamieji 

stiklai. 

Meninė veikla 1. Pieš įsivaizduojamus gyvūnus. Tema: „Aš – 

drugelis“, „Aš – bitė“. 

2. Lauke fotografuos vabzdţius.   

Popierius, 

spalvoti pieštu-

kai. 

Fotoaparatas 

Kūno kultūra Apibėgs aplink orientyrą, peršoks per kaladėlę, lips 

kopetėlėmis. Keturpėsčia ropos, šliauš kaip 

„sliekas“, ropos kaip „vabalas“. Ţais judriuosius 

ţaidimus: „Tarakonų gaudynės“, „Bitės ir meškos“. 

 

Ţaidimai Ţais didaktinį ţaidimą „Skrenda-neskrenda“, 

judriuosius ţaidimus „Vėjas ir plunksnelės“, 

„Paukšteliai ir katinas“.  

 

Judesys Įsijautęs į vabalėlių būseną ir gėrėdamasis jais 

vaizduos juos judesiu, kalba, garsu. 

 

 



 

 

 

Liepa 

Tema/Idėja: 

,, Ţaidimų dienelė“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Bendravimas su bendraamţiais, bendravimas su suaugusiais, kasdieninio gyvenimo įgūdţiai, 

meninė veikla, fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Siekti, kad vaikas išgyventų malonumą ţaisdamas, vaidindamas, kurdamas, svajodamas, 

fantazuodamas, pratintųsi saugiai, atsargiai tausojančiai elgtis su ţaislais, domėtųsi draugų 

ţaidimais. 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

,,Ryto ratas'' 

Pasakos draugams apie savo mėgstamus ţaidimus 

darţelyje ir namuose, ţais pačių vaikų sugalvotus, 

sukurtus ţaidimus. 

Įvairūs ţaislai. 

Kūno kultūra 

Ridens kamuolį suoleliu, mes kamuolį auklėtojai ir 

sugaus jos mestą. Ţais judriuosius ţaidimus 

„Traukinys“, „Surask savo namelius“. 

Kamuoliai, suolelis, 

lankai. 

Imitaciniai ţaidimai Ţais imitacinius ţaidimus ,,Miške“, „Prie eţero''. 
 

Judrieji ţaidimai 

sporto aikštelėje 

Ţais judriuosius ţaidimus sporto aikštelėje 

,,Upeliukas,'' ,,Skrenda- neskrenda,'' ,,Medţiotojas 

ir kiškiai'' ir kt. 

Kamuoliai, 

kaspinėliai, vairai. 

Piešimas 
Kurs savo piešinėlius ant smėlio, pieš su 

kreidelėmis ant plytelių. 
Kreidelės 

Klausymas 

Klausysis K. Maruko kūrinėlio ,,Susiprato“, P. 

Panavo ,,Ţaidimas“, V.Šukytės ,,Vaikai neauga be 

pasakų“. 

Knygelės 

Skaičiavimas 

Ţais didaktinius ţaidimus ,,Maţųjų matematika'', 

,,Domino'', ,,Skaičių traukinukas“, ,,Skaičių 

kirmėlytė“. 

Ţaidimai 

Kūrybiniai - 

vaidmeniniai 

ţaidimai  

Ţais kūrybinius - vaidmeninius ţaidimus su 

draugais: ,,Ligoninė“, „Parduotuvė'', ,,Kirpykla'' ir 

kt. 

Įvairūs ţaislai 

Stebėjimas 
Pro padidinimo stiklą stebės įvairius vabalėlius, 

augalus. 

Padidinimo stiklas, 

įvairūs maţi augalai, 

gyvūnėliai. 

Bandymas Atliks įvairius bandymus su vandeniu. 
 

 

Rugpjūtis 

Tema/Idėja:  

,,Basomis per ţemę“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  
Tyrinėjimas, aplinkos paţinimas, kūrybiškumas, bendravimas su bendraamţiais, bendravimas 

su suaugusiais, fizinis aktyvumas, meninė veikla. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Formuoti ekologinę sąmonę, pasaulėţiūrą ir etiką. Lavinti fantaziją, kūrybiškumą, saviraišką. 

Visais pojūčiais tyrinėti tai kas aplink – įsiţiūrėti, įsiklausyti, uostyti, liesti, atrandant ţmogaus 

ryšį su gamta. Atlikti pratimus skirtus plokščiapėdiškumo profilaktikai.  



 

 

 

 

Veiklos pavadinimas Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Tyrinėjimas 

Tyrinės, paţins smėlio savybes, įvardins jo 

savybes: birus, šlapias, lengvas, sunkus, įtvirtinti 

spalvas. 
 

Kūno kultūra 

Eis ant pirštų galiukų, šokinės ir ropos. Kai pėdutės 

apšils, vaikai ţais su parašiutu, kojytėmis ridens 

kamuoliukus. Lįs pro tunelį, eis virve, perlips 

įvairias kliūtis, eis masaţiniais takeliais ir rideno 

kamuoliukus.  

Ţais judriuosius ţaidimus, atliks atsipalaidavimo 

pratimus. 

Kamuoliai, suolelis, 

lan-kai, masaţiniai 

takeliai, parašiutas. 

Pokalbis 
Plės ţinias apie vasarą, jos teikiamus malonumus, 

ţmonių aprangą vasaros metu.  

Tyrinėjimas 

Pėdomis pajus ţemę, ţolę, smėlį, akmenukus, 

vandenį, nusakys pojūčius, matuos, lygins savo ir 

draugo pėdas smėlyje. 

Pojūčių takas, 

gamtinė medţiaga. 

Meninė veikla 

Reikš savo jausmus gamtoje, imituos įvairius 

vabzdţius, reikš išgyvenimus įvairiomis 

meninėmis priemonėmis. 

Pačių pasirinktos 

dailės priemonės. 

Paţintinė veikla 

Aptars, kaip reikia saugiai elgtis ţaidţiant su 

smėliu, ţaidţiant judrius ţaidimus. Kalbės apie 

galimą vabzdţių įkandimą, kaip jo išvengti ir kaip 

elgtis įkandus vabzdţiams. 

Paveikslėliai 

Klausymas 
Klausysis pasakų, eilių, dainų, padavimų, sakmių, 

mįslių. 
Knygelės 

Meninė veikla 

Kurs paveikslus, naudodamas gamtinę medţiagą –

kankorėţius, kaštonus, giles, kriaukles, medţio 

gabalėlius.  

Gamtinė medţiaga 

Veikla lauke Vaţinėsis dviračiais, paspirtukais, ţais su smėliu. 

Dviračiai, 

paspirtukai, smėlio 

ţaislai. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

4 – 5 metai                                                                      

 Rugsėjis 

Tema/Idėja: ,,Aš ir mano draugai" 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

 Bendravimas su bendraamţiais, sakytinė kalba, rašytinė kalba, emocijų suvokimas ir raiška, 

meninė raiška, aplinkos paţinimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Mokytis graţaus elgesio ne tik su grupės vaikais, bet ir su kitų grupių vaikais, draugiškai 

dalintis ţaislais, sporto įrenginiais, teikti pagalbą maţesniems uţ save. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

,, Ryto ratas" 
Pokalbis: ,, Kam reikalingi draugai?" ,,Mano 

geriausias draugas" 
 

Stalo teatras 
Inscenizuos pasakas: ,,Raudonkepuraitė", ,, 

Vilkas ir septyni oţiukai". 
Stalo teatras 

Piešimas Pieš draugo portretą Pieštukai, popierius. 

Sakytinė kalba Mokysis naujo rytinio pasisveikinimo ţodţių. Eilėraštukai 

Rašytinė kalba Ieškos draugo vardo raidės abėcėlėje. 
Abėcėlė, kaladėlės su 

raidelėmis. 

Skaičiavimas 
Skaičiuos, kiek raidelių draugo varde, 

skaičiuos mergaites ir berniukus 
Pieštukai, popierius. 

Pokalbis Suţinos , kur gyvena mūsų grupės vaikai.   

Kūno kultūra 

Išsisklaidţius po signalo ras savo vietą. Eis, 

bėgs perţengiant kliūtis. Judrieji  ţaidimai ,, 

Lėktuvai", ,,Surask sau porą " 

Kėgliai, lazdelės. 

Veikla lauke 
Ţaidimai su smėliu, vaţinėjimasis paspirtukais, 

ţaidimai ant sporto įrenginių. 

Ţaislai ţaidimui su 

smėliu, paspirtukai. 

Lipdyba Lipdys ţmogų. Plastilinas 

Pasakų 

klausymas 
Klausysis įvairaus turinio pasakų prieš miegą. Pasakų knygelės. 

Muzikinis 

ugdymas 

Prisimins pasisveikinimo dainelę 'Koks tavo 

vardas", išdainuos ritmiškai savo vardą. 

Stengsis taisyklingai kvėpuoti.  Pasiklausys 

dainelės "Ruduo", aptars dainos tempą, 

išsiaiškins apie ką dainelė. Stengsis pritaikyti 

dainelei judesius. Su sau pasirinktais 

muzikiniais instrumentais pritars grojamai 

dainelei. 

Įvairūs muzikiniai 

instrumentai. 

 

 



 

 

 

Tema/Idėja: Mano ţaislai 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  
Kasdieniniai gyvenimo įgūdţiai, fizinis aktyvumas, problemų sprendimas, sakytinė kalba, 

rašytinė kalba, skaičiavimas, aplinkos paţinimas, meninė veikla. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):   
Dţiaugtis savo ir kitų atsineštais ţaisliukais, juos tausoti, nusiteikti jais dalintis su kitais. 

Mokytis trumpai ţaislą apibūdinti, pavaizduoti judesiu; pratintis ţaislo graţiai paprašyti, 

pasiūlyti kitam. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

Ryto ratas Pokalbis ,, Mano mylimiausias ţaislas" 

Klausysis kūrinėlio ,,Stebuklingas ţodis" 

Knygelė ,,Maţųjų 

skaitiniai" 

Spalvinimas Ornamentais dekoruos, spalvins atšviestą 

uţduotėlę ,, Ţaislas" 

Spalvoti pieštukai 

Pokalbis Pasakos apie savo atsinešą ţaislą, stebės 

iliustracijas. 

Vaikų mylimi ţaislai 

Kūno kultūra Ridens kamuolį į vartus,taikys į daiktus.Eis su 

smėlio maišu ant galvos. J.ţ. ,, Susirask sau 

porą". 

Kamuolys, vartai, smėlio 

maišeliai 

Išvyka Keliaus į Gamtos mokyklą  

Rašytinė kalba Prisimins savo vardo pirmą raidę, suradę 

abėcėlėje - nukopijuos 

Spausdinta abėcėlė 

Aplinkos 

paţinimas 

Susipaţins su gudobelės medţiu, paragaus jo 

uogų. 

Gudobelės medis 

Veikla lauke Vaţinėsis paspirtukais, ţais su sausu ir šlapiu 

smėliu. Sportuos ant sportinių įrenginių. 

Paspirtukai, kamuoliai, 

smėlio ţaislai 

Kasdieninio 

gyvenimo 

įgūdţiai. 

Pratinsis tvarkingumo- graţiai susidės 

drabuţius ant kėdutės. 

 

Pasakų 

klausymas 

 Klausysis pasakos  prieš miegą Pasakų knygelė 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausys ir pritaikys judesius dainelei 

"Voverytės grybai", Klausysis  "Ruduo" 

muzikos ir kurs , vaidins improvizuos su 

spalvoto popieriaus lapais. 

Spalvoto popieriaus lapai, 

CD įrašai. 

 

Tema/Idėja:  

,,Aš saugus , kai ţinau“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: sakytinė kalba, rašytinė kalba, kasdieniniai gyvenimo 

įgūdţiai , fizinis aktyvumas, aplinkos paţinimas, meninė raiška, skaičiavimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): suvokti, jog draudimais suaugusieji stengiasi apsaugoti nuo 

pavojų, nelaimių, bėdų, nusiteiktų laikytis nustatytų taisyklių, susitarimų; gerai ţinotų savo 

vardą, pavardę;  atsargiai elgtųsi su ţirklėmis. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

Ryto ratas Kalbės apie savo patirtas bėdas, nelaimes. 

Aiškinsis, ar buvo galima jų išvengti. Išplos 

savo vardą. Prisimins grupės taisykles, 

 



 

 

 

susitarimus. 

Stebėjimas Apţiūrės plakatus ,,Aukime sveiki" ir juos 

aptars. 

Plakatas ,,Aukime sveiki“ 

Iliustracijų 

stebėjimas 

Stebės iliustracijas knygelėje ,, Mano pirmoji 

knyga" 

Knyga ,, Mano pirmoji 

knyga" 

Aplikacija Šviesoforas Spalvotas popierius, 

ţirklės, klijai 

Piešimas Pieš šviesoforą. Vandeniniai daţai, 

teptukai, piešimo 

popierius, trafaretai 

Sakytinė kalba Mokysis deklamuoti eilėraštį apie šviesoforą.  

Rašytinė kalba Mokysis rasti savo uţrašytą vardą Kortelės su vaikų vardais 

Kūno kultūra Šokinės abiem kojom judant į priekį. Įvairūs 

ţaidimai su kamuoliais. J.ţ. ,,Automobilis ir 

ţvirbliai" 

Kamuoliai, gimnastikos 

suolas, lazdelės. 

Veikla lauke Vaţinėsis paspirtukais, dviračiais. Rinks 

medţių lapus, ţais su smėliu. 

Paspirtukai, dviračiai, 

smėlio ţaislai 

Stebėjimas Stebės gatvėje mašinų eismą, prisimins 

saugaus elgesio taisykles gatvėje. 

 

Ţaidimai Ţais kūrybinius- vaidmeninius ţaidimus: 

,,Parduotuvė", ,, Šeima“ ir kt. 

Įvairūs rūbeliai, ţaislinės 

,,prekės“ 

Muzikinė veikla Su spalvotais popieriaus lapais judės po visą 

salę, klausydami "Metų laikų" "Ruduo". 

Klausysis vadovės dainuojamą dainelę 

""Kiškis", aptars dainelės tekstą, ritmą, tempą. 

bandys improvizuoti, kurti, vaidinti.  Įtvirtins 

dainelę "Ruduo“,,pritars su barškučiais 

dainelei. 

Spalvoto popieriaus lapai, 

CD įrašai. 

 

Tema/Idėja: 

,, Aš grupėje“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Bendravimas su bendraamţiais, bendravimas su suaugusiais, kasdieniniai įgūdţiai, fizinis 

aktyvumas, savireguliacija ir savikontrolė, aplinkos paţinimas 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):   
Nusiteikti bendravimo dţiaugsmui, buvimui kartu po vasaros, kurti su visais jaukią, tvarkingą, 

saugią, kūrybinę aplinką, dalintis patirtais vasaros įspūdţiais. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Ryto ratas Prisimins senąjį pasisveikinimą. Dalinsis vasaros 

įspūdţiais. Mokysis naujo pasisveikinimo ţodelių. 

 

Paţintis su 

naujokais 

Susipaţins su naujokais, gaus dovanų kortelę su 

vardu, kurią prisisegs 

Kortelė su vardu 

Aplinkos 

paţinimas 

Bendru nutarimu pasikabins gamtos kalendorių. 

Pakeis kalendoriaus paveikslėlį ir kalbės apie tai, 

kas būdinga rudeniui, prisimins kitus metų laikus  

Gamtos kalendorius 

Kūno kultūra 

salėje 

Eis , bėgs atliekant uţduotis. Šokinės abiem kojom 

judant į priekį. J.ţ. ,, Pašauktas gaudo" 

 

Edukaciniai Vaikai prisimins ţaidimus esančius grupėje, Įvairūs ţaislai, stalo 



 

 

 

ţaidimai naujokai – susipaţins su jais ţaidimai 

Meninė veikla Įvairiomis dailės priemonėmis bandys išreikšti 

vasaros įspūdţius. 

Popierius, spalvoti 

pieštukai, guašas. 

Veikla lauke Vaţinėsis paspirtukais, ţais ţaidimus  smėlio 

dėţėje, ant sportinių įrenginių. 

Pasirtukai, ţaislai 

ţaidimui su smėliu. 

Skaičiavimas Dėlios skaičiukų traukinuką, kirmėlytę. Stalo ţaidimai 

,,Skaičiukų 

traukinukas," ,, 

Skaičiukų kirmėlaitė" 

Pokalbis Prisimins grupės taisykles Grupės taisyklės 

Asmens 

higiena 

Prisimins higieninius įgūdţius- pasinaudoję 

tualetu, po lauko, graţiai nusiplaus rankas. 

Muilas, vanduo 

Klausymas Prieš miegą klausysis pasakos Pasakų knygelė 

Pokalbis, 

meninė veikla 

Įvardins, kokios taisyklės padėtų graţiai sutarti 

grupėje. Pasigamins ,,Draugystės gėlę“ 

https://pinterest.com/pin

239746380141345567/. 

Muzikinis 

ugdymas 

Išdainuos ir išplos savo vardą. Klausysis dainelę 

"Voverytės grybai", pritaikys judesius. Šoks 

"Lapelių šokį" Judės po visą salę su spalvotais 

popieriaus lapais.. Su sau pasirinktais muzikiniais 

instrumentais pritars  grojamai melodijai. 

. Spalvotas popierius, 

muzikiniai instrumentai. 

 

Spalis 

Tema/Idėja:  

,,Sodo ir darţo gėrybės“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Aplinkos paţinimas, sakytinė kalba, kiekio supratimas ir skaičiavimas, meninė raiška, 

santykiai su bendraamţiais,tyrinėjimas 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Siekti, kad vaikas patirtų atradimo dţiaugsmą, įsitikindamas, kiek paslapčių slypi įprastinėse 

jam gerai paţįstamose darţovėse ir vaisiuose;  suţinotų, kur vaisiai ir darţovės auga, kaip jie 

renkami, kuo jie mums naudingi;  apţiūrinėtų, skanautų ,uostytų, lytėtų, atrasdamas vaisių ir 

darţovių savitumus. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

Ryto ratas Pokalbis apie darţoves ir vaisius, pasakos 

'Bulvelė“ inscenizacija 

Klausosi skaitomų 

V.Palčinskaitės eilėraščių 

„Pomidoras“, 'Bulvė 

kalbina buroką“. 

Aplinkos 

paţinimas  

Apţiūrės atsineštas darţoves. Ţaidimas 

,,Neišmindyk darţo“ 

Darţovės 

Pokalbis Mokysis atsakyti į klausimus, pratinsis 

teisingai įvardinti ţodţiais vaisių ir darţovių 

skonį ,išvaizdą. 

Pjaustytos darţovės, 

paveikslėliai su 

darţovėmis ir vaisiais. 

Stebėjimas Nuplaus atsineštas darţoves, pakilnos ,įvertins 

svorį, dydį, pauostys, pasigėrės spalva. 

Vaisiai ir darţovės 

Skaičiavimas Suskaičiuos,  kiek turi darţovių, kiek vaisių. 

Palygins, kurių daugiau 

Paveikslėliai su rudens 

gėrybėmis 

Kūno kultūra Ropos keturpėsčia, pralendant pro gimnastikos 

suolelį. J.ţ. ,,Pagauk kirmėlytę“ 

Gimnastikos suolelis, 

kaspinai 

https://pinterest/


 

 

 

Rašytinė kalba Apţiūrės  darţovių ir vaisių pavadinimų 

pirmąsias raides 

Paveikslėliai su raidėmis 

Spalvinimas Spalvins, pieš darţoves ir vaisius Spalvoti pieštukai, 

piešimo popierius, 

darţovių ir vaisių 

trafaretai 

Aplikacija Aplikuos obuolį Klijai, spalvotas popierius 

Eksperimentas Pieš su darţovėmis- burokėliais, morkomis ir 

pan. 

Darţovės 

Tyrinėjimas Mėgins atspėti darţoves, vaisius ragaujant, 

uodţiant. 

Skarelė, įvairios 

darţovės,vaisiai. 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausys dainelės "Baravykas" , kurs dainelei 

judesius, pritars dainelei lazdelėmis.. 

Klausysis Mocarto "Miškas", vaidins lapelius. 

CD įrašas, spalvoti 

popieriaus lapai. 

 

Tema/Idėja: 

,, Kas auga miške ?“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Sakytinė kalba, meninė raiška, kūrybiškumas, aplinkos paţinimas, bendravimas ir 

bendradarbiavimas, fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  
Suţinoti, kas auga miške, susipaţinti su miško gėrybėmis, mokytis jas pavadinti. Išsiaiškinti, 

kuo naudingos miško gėrybės, įvardinti jų spalvas. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

Ryto ratas Siuţetas apie mišką ir jo gėrybes. 

Pasikalbėsim apie tai, kas auga miške, kas iš 

vaikų su tėveliais vaţiuoja į mišką, ką ten 

veikia. 

Plakatai ,,Miške“ 

Aplinkos 

paţinimas, 

Multimedija 

 Aiškinsis, iš kur atsiranda medţiai, krūmai, 

ţolės , grybai miške, kaip reikia tausoti ir 

saugoti gamtą. 

Kompiuteris 

Sakytinė kalba Vartys knygelę J. Marcinkevičiaus ,,Grybų 

karas“.  Klausysis pasakos ir atsakinės į 

klausimus. 

J.Marcinkecičiaus knyga 

,,Grybų karas“ 

Stebėjimas Stebės gamtos pasikeitimus pasivaikščiojimo 

metu. 

 

Kūno kultūra Bėgios įvairiomis kryptimis, stengdamiesi 

nesusidurti vienas su kitu. Šokinės ant vienos 

kojos, suksis kaip lapai. 

Sporto priemonės 

Skaičiavimas Lauke prisirinks lapų, juos skaičiuos. Atliks 

auklėtojos pasiūlytas  uţduotis-  ,,Surask 

maţiausią lapą“ , ,,Surask didţiausią lapą“ 

Medţių ir krūmų lapai 

Spalvinimas Pieš grybus, juos spalvins. Spalvoti pieštukai, grybų 

trafaretai 

Aplikacija  Baravykai Guašas, spalvoti 

pieštukai, popierius 

Lipdyba Miške Plastilinas, mentelės 

Muzikinis Įtvirtins dainelę "Voverytės grybai", šoks Savos gamybos  



 

 

 

ugdymas "Darţovių" ratelį, tiksliai atkartos  judesius. Su 

pasirinktais muzikiniais instrumentais pritars 

"Darţovių polka" grojamam kūriniui, stengsis 

išgroti ritmiškai. 

muzikiniai instrumentai. 

CD įrašai. 

 

Spalis 

Tema/Idėja:  

,,Tyrinėjimų savaitė“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

 Sakytinė kalba, rašytinė kalba, skaičiavimas, tyrinėjimas, meninė veikla, fizinis aktyvumas 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  
Nusiteikti tyrinėjimams, ieškojimams, bandymams, patirti atradimų ir paţinimo jausmą. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

Ryto ratas Kabėsimės apie tai, ar vaikai nori pabūti 

tyrinėtojais ir atlikti įvairius bandymus. 

Išsiaiškinsime, ar yra grupėje vaikų, kurie yra 

darę bandymus, tyrinėjimus namuose. 

 

Sakytinė kalba Aptars knygelę Ţeraras ir Alenas Grė ,, Dešimt 

Tomuko atradimų" 

Knygelė 

Rašytinė kalba Vartys knygelę ,, Priešingybės", ieškos ţinomų 

raidelių 

Knyga ,,Priešingybės“ 

Bandymai Bandys pasigaminti muilo burbulų, išmėgins 

ar vanduo kietas, stebės, kokia galvos dalis 

juda valgant. Uţsikimšus ausis klausysis, ką 

kiti kalba. 

Vanduo, indų ploviklis, 

bandelė. 

Piešimas Pieš su darţovėmis, vaisiais. Įvairūs vaisiai, darţovės 

Stebėjimas Ţiūrės pro muilo burbulus ,kol jie neatitrūkę 

nuo šiaudelio. 

Muilo burbulai 

Ţaidimai Ţais su magnetu, padidinamuoju stiklu Magnetas, padidinimo 

stiklas 

Stebėjimas 

lauke 

Tyrinės musę ar kitą vabzdį su ,,tyrinėjimo 

indu“ 

,,Tyrinėjimo indai“ 

Veikla lauke Mėgins ,, kepti" pyragus iš sauso ir šlapio 

smėlio. Vaţinėsis paspirtukais, dviratukais, 

ţais j.ţ. sporto aikštelėje. 

Smėlis, dviratukai, 

paspirtukai 

Kūno kultūra Ţais įvairius ţaidimus su kamuoliais. Kamuoliai 

Muzikinis 

ugdymas 

Atliks ritmines uţduotis su kaladėlėmis, pritars 

grojamai melodijai, jaus ritmą. Skambant 

„Ruduo“ simf. Poemai, su margomis 

skarelėmis judės po visą salę, kurs, vaidins, 

improvizuos. 

CD įrašas, margos 

skarelės, medinės 

kaladėlės. 

 

Tema/Idėja:  

,, Margaspalvis rudenėlis" 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Sakytinė kalba, rašytinė kalba, meninė raiška, aplinkos paţinimas, problemų sprendimas, 

kūrybiškumas 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  



 

 

 

Pajusti laiko tėkmę, pastebėti ir įsidėmėti rudens spalvas, orų permainas, augalų ir gyvūnų 

ypatumus, ţmogaus aprangą, darbus, prisiminti ţiemos, pavasario, vasaros vaizdus. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

Ryto ratas Kalbės apie keturis metų laikus,klausysis 

eilėraščių apie keturis metų laikus. 

Eilėraščių knygelė 

Aplinkos 

paţinimas 

Dėlios metų laikų paveikslėlius, ieškos 

knygelėse rudens vaizdų 

Kortelės su metų laikų 

paveikslėliais 

Sakytinė kalba Mokysis aiškiai, garsiai deklamuoti eilėraštį ,, 

Rudens spalvos" 

Eilėraštis 

Stebėjimas Stebės lauke įvairius augalus, ţmonių aprangą, 

rinks lapus. 

 

Skaičiavimas Skaičiuos lapus ir ras tinkamą skaičių jų 

kiekiui parodyti. 

Skaičių kortelės 

Kūno kultūra Ridens kamuolį į vartus, taikys į daiktus. 

Išsisklaidţius po signalo ras savo vietą. J.ţ. 

,,Pas lokį miške" 

Kamuoliai, kėgliai. 

Rašytinė kalba Susipaţins su ţodţio ,,RUDUO" pirmąja raide Abėcėlės raidės 

Spalvinimas Spalvins įvairių medţių lapus. Spalvoti pieštukai, lapų 

trafaretai. 

Štampavimas Pieš ant medţių lapų ir štampuos ant  

popieriaus 

Įvairių medţių lapai, 

guašas, teptukai.  

Muzikinis 

ugdymas 

Stengsis įsiminti dainelės "KIškis " ţodţius, 

bandys kurti judesius, improvizuos. Klausys  

vėjo ošimo muzikos, bandys patys išgauti tokį 

garsą. "Ruduo" skambant, vaikai po visą salę 

judės, kurs, vaidins, improvizuos. Su 

lazdelėmis pritars skambant "Polkai", stengsis 

stebėti vadove, gros ritmiškai. 

Lazdelės, CD įrašai. 

 

Lapkritis 

Tema/Idėja: 

 ,,Ką ţada oras?“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Kasdienio gyvenimo įgūdţiai, meninė veikla, sakytinė kalba, rašytinė kalba, aplinkos 

paţinimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  
Mėgautis, dţiaugtis įvairiais orais, gebėti prisitaikyti prie įvairių orų,  tinkamai apsirengti, 

ţinoti, kur kreiptis susirgus, mokėti paguosti sergantį arba blogai besijaučiantį draugą, savo 

kūnu pajusti orų įvairovę. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 



 

 

 

Ryto ratas Klausysis R. Kašausko kūrinėlio ,, Kas eis į 

kiemą." Kalbės apie tai, kaip reikia tausoti 

drabuţius, kodėl jie mums reikalingi. 

Knyga ,,Jums maţieji" 

Aplinkos 

paţinimas 

Supaţindins draugus su savo drabuţėliais 

ţaisdami ţaidimą ,, Stebuklinga skrynelė." 

Stalo ţaidimas 

,,Drabuţėlių loto“ 

Skaičiavimas Spalvins vienetą Trafaretai su 1 

Uţduotėlė skirta 

rankos 

lavinimui 

,, Papuošk skėčius" Atšviesta uţduotis 

Piešimas ,, Linksmieji skėčiai" Piešimo popierius, 

spalvoti pieštukai, 

flomasteriai. 

Sakytinė kalba Pasakos apie orą stebėdami paveikslėlius. Paveikslėliai su įvairiais 

gamtos reiškiniais. 

Ţaidimai Ţais ţaidimus: ,, Šilta - šalta", ,, Jausmų 

ABC", 

 ,, Medţiai" ir kt. 

Stalo ţaidimai 

Kūno kultūra Šokinės iš lanko į lanką atsispiriant abiem 

kojomis. Iš uţ galvos abiem rankomis mes 

kamuolį į tolį. J. ţ. ,, Saulė ir lietus", ,,Surask 

sau porą". 

Lankai, kamuoliai, 

gimnastikos suolas, 

įvairūs treniruokliai, 

parašiutas. 

Veikla lauke Ţais ant sportinių įrenginių, ţais judriuosius 

ţaidimus sporto aikštelėje. 

 

Stebėjimas Lauke arba pro langą stebės orą ir jį apibūdins. 

Gatvėje stebės ţmonių aprangą. 

 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausysis dainelę "Trys nykštukai", aptars 

dainelės nuotaiką, apie ką dainuojama. 

Dainelei pritars su akmenukais, stengsis 

išgirsti ritmą. Dainelę "Šok", dainuos su 

pritarimu pianino. 

Akmenukai, CD įrašas. 

 

Tema/Idėja: 

,, Drabuţėlių pilna spinta“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  
Aplinkos paţinimas, problemų sprendimas,bendravimas su bendraamţiais, kūrybiškumas, 

meninė raiška,  fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  
Siekti, kad vaikai suvoktų , jog drabuţėliai ne tik puošia mus, bet ir dengia, šildo. Nusiteiktų 

drabuţėlius tausoti, priţiūrėti, groţėtis, tinkamai dėvėti. Išsiaiškintų, kuo skiriasi mergaičių ir 

berniukų drabuţėliai. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

Ryto ratas Ţais ţaidimą ,, Stebuklingas maišelis", 

klausysis kūrinėlio ,,Kas kur perkama", kalbės 

apie tai, kam reikalingi ţmonėms drabuţiai, 

kuo skiriasi mergaičių ir berniukų drabuţiai. 

Knygelė ,, Jums maţieji", 

maišelis su vaikų 

drabuţiais. 

Aplikacija Aplikuos kepurę ir šaliką Kepurės trafaretas, 

spalvotas popierius, klijai. 

Uţduotėlės Spalvins nupeštą paltuką, klijuos iškirptas Uţduotėlių lapai 



 

 

 

smulkiosios 

motorikos 

lavinimui 

sagas, ,,suadys kojines". 

Skaičiavimas Išsikirps ir spalvins dvejetą aeba spalvins 

iškirptą. Dvejetuką puoš ornamentais 

Ţirklės, spalvoti 

pieštukai, skaičiaus 

trafaretas. 

Sakytinė kalba Pasakos stebėdami knygelių iliustracijas. 

Įtvirtins apsirengimo veiksmų pavadinimus 

Įvairaus turinio knygelės 

Rašytinė kalba Mokysis rašyti savo vardą. Markeriai, magnetinė 

lenta 

Kasdieninio 

gyvenimo 

įgūdţiai 

Mokysis priţiūrėti ir tvarkyti savo drabuţius.  

Literatūros 

klausymas 

Klausysis pasakos prieš miegą Pasakų knygelė 

Kūno kultūra Sustos pagal komandą ratu ar į eilę pagal ūgį. 

Išmoks rasti savo vietą eilėje. Judrus ţaidimas 

,,Vilkas griovyje“ 

 

Muzikinis 

ugdymas 

Stengsis taisyklingai kvėpuoti, atliks ritmo 

pratimus su medinėmis lazdelėmis. Stengsis 

įsiminti dainelės "Nykštukas ledinukas" -

ţodelius, kurs judesius. 

Lazdelės, CD įrašas. 

 

Tema/Idėja: 

,,Mūsų gyvūnėliai' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  
Aplinkos paţinimas, sakytinė kalba, skaičiavimas, kūrybiškumas, meninė raiška, kasdieninio 

gyvenimo įgūdţiai 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  
Susipaţinti su gyvūnų įvairove, pasakoti, kokius augintinius turi namuose ,klausytis pasakų 

apie įvairius gyvūnus, mokytis juos globoti. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

Ryto ratas Pasisveikinimas, skaičiuotė. Pokalbis apie 

savo augintinius. Aiškinsimės,kodėl reikia 

atsargiai elgtis su gyvūnais. 

Augintinių nuotraukos 

Sakytinė kalba Vartys knygeles su gyvūnų paveikslėliais, 

įvardins gyvūnų pavadinimus. Mįslės, patarlės 

apie gyvūnus. 

Knygelės apie gyvūnus, 

mįslių knyga 

Paţintinė veikla Ţiūrės filmukus apie gyvūnus, klausysis jų 

balsų, patys bandys atkartoti gyvūnų balsus. 

Kompiuteris 

Kūno kultūra Atliks pratimus įvairioms raumenų grupėms 

imituodami įvairius gyvūnus . Judrus ţ. ,,Ten 

pas lokį šile“ 

 

Skaičiavimas Skaičiuos, kiek yra berniukų, kiek mergaičių, 

spręs, kurių yra daugiau  

 

Aplikavimas Aplikuos gaidį, katiną, šunį – pagal 

pasirinkimą 

Gyvūnų trafaretai, 

spalvoti pieštukai 

Lavinamasis Atrinkti korteles- kas ką ėda ? Loto ,,Naminiai gyvūnai“ 



 

 

 

ţaidimas 

Stebėjimas Stebės lauke besikeičiančią gamtą. Sugalvos 

pavadinimus debesims . 

 

Inscenizavimas Vaidins rusų liaudies pasaką  ,,Jaučio trobelė“ Rinkinys vaidinimui 

,,Jaučio trobelė“ 

Muzika Dainuos dainelę "Kiškis" savarankiškai.  

Stengsis sudaryti taisyklingą ratuką, suksis po 

du susikibę uţ rankų į dešinę ir į kairę pusę. Su 

šlamučiais judės po salę, kurs, improvizuos 

lietaus lašelius. 

Šlamučiai, CD įrašas. 

   

Tema/Idėja: 

,, Kam dega  ţvakelės?“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

 meninė raiška, santykiai su bendraamţiais, santykiai su suaugusiais, aplinkos paţinimas, 

skaičiavimas, sakytinė kalba. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  
Siekti, kad vaikai pajustų pagarbą šalia esantiems ţmonėms, jų gyvybei, pratintųsi susikaupę 

prisiminti, paminėti , pagerbti mirusiuosius, tinkamai elgtųsi rimties vietose. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

Ryto ratas Aiškinsis ţodţio ,, Vėlinės" reikšmę. 

Prisimins, kaip turime elgtis rimties vietose, 

kalbės apie Vėlinių tradicijas. 

 

Sakytinė kalba Papasakos apie išvykas į kapines su tėveliais.  

Lipdyba Lipdys ţvakutę Plastilinas 

Piešimas Pasirinkta technika pieš ţvakutę. Guašas, flomasteriai, 

teptukai, štampukai. 

Pokalbis Prisimins rudens mėnesius, įtvirtins savaitės 

dienas. 

Kalendorius 

Stebėjimas Lauke stebės gamtos pasikeitimus, ieškos 

spalvų gamtoje 

 

Veikla lauke Vaţinėsis dviračiu, paspirtuku, ţais judrius 

ţaidimus sporto aikštelėje 

Paspirtukai, dviračiai, 

kamuoliai. 

Kasdieniai 

įgūdţiai 

Mokysis savarankiškai naudotis tualetu  

Rašytinė kalba Susipaţins su ţodţio ,,VĖLINĖS"pirmąja 

raidele 

Abėcėlės raidės 

Kūno kultūra Ţais įvairius ţaidimus su kamuoliais, šokinės 

abiem kojom judant į priekį. J. Ţ. ,, Pašauktas 

gaudo“. 

Kamuoliai, šokdynės 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausysis "Ţvėrių karnavalas", vaikai kurs 

judesius, improvizuos, kaip supranta.  Šoks 

ratelį "Tykiai ramiai upelis tekėjo". Su 

barškučiais pritars  grojamai melodijai. 

Barškučiai, CD įrašas. 

 

 

 

 



 

 

 

Gruodis 

Tema/Idėja: 
,,Ţiemuţė snaigėm krinta '' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Kasdieninio gyvenimo įgūdţiai, sakytinė kalba, bendravimas su suaugusiais, aplinkos 

paţinimas, meninė raiška, fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Dţiaugsmingai sutikti pirmus ţiemos poţymius, paveikslėlių pagalba susipaţinti su ţiemos 

mėnesiais, palyginti ţiemą su kitais metų laikais, išsiaiškinti, kokios pramogos, šventės laukia 

ţiemą, kurie grupės vaikai gimė ţiemą;    

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

,,Ryto ratas'' Pasisveikinimas. Išklausys vaikai eilėraštį apie 

ţiemą. Paveikslėlių pagalba išsiaiškins kokios 

pramogos ir šventės laukia ţiemą 

K. Kubilinsko ,,Ţila 

Ţiemuţė“ 

http://eilerastukaivaikam

s. 

blogspot.com/2011/12/zi

ema.html 

Paţintinė 

savarankiška 

veikla, pokalbis 

Vaikai ieškos ţiemos paveikslėlių auklėtojos 

paruoštose knygelėse,  

Įvairios grupės 

bibliotekoje ir auklėtojos 

atneštose knygelėse 

Aplikacija Aplikuos ţiemos vaizdus Spalvotas popierius, 

klijai, trafaretai 

Ţaidimai Vaikai ţais su pasirinktais ţaislais. Įvairūs ţaislai 

Veikla lauke Ieškos ţiemos poţymių darţelio teritorijoje, 

stebės ţmonių aprangą 

Grupės aikštelė, darţelio 

teritorija 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Vaikai  ţais su įvairiais stalo ţaidimais, dalinsis 

juos su draugais 

Stalo ţaidimai 

Asmeninė 

higiena 

Vaikai toliau mokysis naudotis tualetu, plautis 

rankas. 

Tualetinis popierius, 

vanduo, muilas. 

Eglės puošimas Padeda auklėtojai pastatyti ir pritvirtinti eglutę; 

Renkasi ţaisliukus ir kabina ant eglutės šakų, 

nusako kokios spalvos, formos, kur kabino. 

Eglė, eglės ţaisliukai 

įvairių formų 

Muzikinis 

ugdymas 

Sveikinsis su mokytoja ir draugais. Klausysis 

lietaus muzikos ir lietaus lazdos garso, tyrinės. 

Šoks po visą salę skambant lietaus muzikai, kurs, 

improvizuos, vaidins. 

CD įrašai, lietaus lazda. 

Meninė veikla Spalvins auklėtojos paruoštas snaiges; Karpys, 

klijuos, spalvins, puoš eglutes. 

Spalvinimo pieštukai, 

klijai, ţirklės 

Kūno kultūra Atliks kamuolio varymo į vartus judesius, ţais 

trys prieš tris, tobulins ir gilins ţaidimo įgūdţius. 

Kamuoliai, vartai,  

Tema/ Idėja: 

,,Menų savaitė“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

http://eilerastukaivaikams/
http://eilerastukaivaikams/


 

 

 

Kasdienio gyvenimo įgūdţiai, meninė veikla sakytinė kalba, rašytinė kalba, aplinkos 

paţinimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Siekti, kad vaikai mėgautųsi, dţiaugtųsi įvairia tapymo, dekoravimo technika, drąsiai 

eksperimentuotų spalvomis; susipaţintų su moliu. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

Ryto ratas, 

multimedija  

Pokalbis su vaikais apie ţiemos šventes, 

pramogas, ţiūrės videoreportaţus apie ţiemos 

pramogas 

Kompiuteris 

Aplinkos 

paţinimas 

Supaţindins draugus su savo drabuţėliais 

skirtais ţiemai ţaisdami ţaidimą ,, Stebuklinga 

skrynelė." 

Stalo ţaidimas 

,,Drabuţėlių loto“ 

Skaičiavimas Spalvins vienetą Trafaretai su 1 

Uţduotėlė 

skirta rankos 

lavinimui 

,, Papuošk nykštuką" Atšviesta uţduotis 

Piešimas ,,Ţiemos pramogos“ Piešimo popierius, 

spalvoti pieštukai, 

flomasteriai. 

Sakytinė kalba Pasakos apie orą, ţaidimus lauke stebint 

paveikslėlius. 

Paveikslėliai su įvairiais 

gamtos reiškiniais. 

Pasakų 

klausymas  

Klausysis pasakų prieš miegą  Pasakų knygos 

Kūno kultūra Šokinės iš lanko į lanką atsispiriant abiem 

kojom. Iš uţ galvos abiem rankom mes 

kamuolį į tolį. J. ţ. ,, Saulė ir lietus", ,,Surask 

sau porą". 

Lankai, kamuoliai, 

gimnastikos suolas, 

įvairūs treniruokliai, 

parašiutas. 

Veikla lauke Ţais ant sportinių įrenginių, ţais judriuosius 

ţaidimus sporto aikštelėje. 

Sporto įrenginiai  

Stebėjimas Lauke, pro langą stebės orą ir jį apibūdins. 

Gatvėje, darţelio teritorijoje  stebės ţmonių 

aprangą. 

 

Muzikinis 

ugdymas 

Pakartos išmoktas daineles ir ratelius , skirtas 

Kalėdų šventei . Pritars  su varpeliais dainelei 

"Varpeliai". Šoks su skarelėmis grojant įrašui 

"Ţiema" 

Varpeliai, CD įrašas, 

skarelės. 

 

Tema/Idėja:  

,,Kalėdos jau eina pas mus. Likit sveiki senieji metai“  

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Meninė raiška, santykiai su bendraamţiais, santykiai su suaugusiais, aplinkos paţinimas, 

skaičiavimas, sakytinė kalba. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Siekti, kad vaikai suvoktų Kalėdų bei Naujųjų metų nuotaiką, suţinotų kūdikėlio  Jėzaus 

istoriją, Kalėdas suvoktų kaip saulės grįţimo dieną ir naujų metų rato pradţią, suvoktų dovanų 

reikšmę; dţiaugtųsi Kalėdų senelio apsilankymu 

 



 

 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

Ryto ratas Skaičiuos kiek dienų liko iki Kalėdų bei 

Naujųjų metų, Įvardys gerus darbus ( kalėdinės 

dovanos)Knyga ,,Kalėdų senelio kelionė“ 

Knyga ,,Kalėdų senelio 

kelionė“ 

Skaičiavimas Dideliame kalendoriuje kasdien skaičiuos 

dienas iki Kalėdų; Naujų metų. 

Didelis kalendorius, 

flomasteriai 

Lipdyba, kūryba Lipdys ţvakutę, komponuos su eglės šakele, 

puoš  

Plastilinas, eglės šakelės, 

blizgučiai 

Piešimas ,,Mūsų eglutė – miško graţuolė“ Guašas, flomasteriai, 

teptukai, štampukai. 

Šventė  Susitiks su Kalėdų seneliu Karnavaliniai rūbai 

Stebėjimas Lauke stebės gamtos pasikeitimus, ieškos 

spalvų gamtoje 

 

Veikla lauke Vaţinėsis rogutėmis ,čiuoţynėmis nuo 

kalnelio, darys angelus, statys senius 

besmegenius 

Rogutės, pačiuoţtinai 

Kasdieninė 

įgūdţiai 

Mokysis savarankiškai naudotis tualetu, 

nusiplauti ir nusišluostyti rankas 

 

Rašytinė kalba Susipaţins su ţodţio ,,KALĖDOS" pirma 

raide. 

Abėcėlės raidės 

Kūno kultūra Ţais įvairius ţaidimus su kamuoliais, šokinės 

abiem kojom judant į priekį. J. ţ. ,, Pašauktas 

gaudo". 

Kamuoliai, šokdynės 

Muzikinis 

ugdymas 

Dainuos dainelę "Eglute, ţibėki" stengsis 

įsiminti ţodţius. Šoks "Pasistatėm sniego 

senį", pritaikys judesius. Su lazdelėmis pritars  

grojamai melodijai "Polka". 

Lazdelės, CD. 

 

Sausis 

Tema/Idėja: 
,,Aš ir laikas'' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Sakytinė kalba, rašytinė kalba , fizinis aktyvumas, savireguliacija ir savikontrolė, aplinkos 

paţinimas, skaičiavimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Pajusti ir įsigyventi į dienos ritmą - metą nuo ryto iki vakaro, būtų veiklus, įsitrauktų į dienos 

ţaidimus, darbelius, kasdieninius ritualus,  planuoti, ką veiks visą dieną, dţiaugtis prabėgusia 

diena. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

,,Ryto ratas'' Vaikai dalinsis švenčių įspūdţiais. Susipaţins 

su nauju 20...  metų kalendoriumi, suţinos, 

kaip vadinsis šie metai, suţinos mėnesių 

pavadinimus, juos skaičiuos kortelių pagalba. 

20... –ųjų metų 

kalendorius, kartoninės 

kortelės su mėnesių 

pavadinimais. 

Loginio 

mąstymo 

Tarp įvairių skaičių atras savo metų skaičių ir 

nuspalvins tų metų simbolį . 

Skaitmenų kortelės nuo 1 

iki 10, atšviesta uţduotis. 



 

 

 

uţduotėlė 

Uţduotėlės  

rankos 

lavinimui 

Apsivedţios laikroduką ir jį iškirps, pervedţios 

valandų skaičius. 

Laikrodţio trafaretas, 

ţirklės, paprastas 

pieštukas, flomasteriai. 

Skaičiavimas Dėlios naujųjų metų skaičių 20.... , ieškos 

dingusio skaičiaus, ras tinkamą skaičių. 

išsikirps ir spalvins skaičių 4. 

Skaičiukai, medinės 

kaladėlės su skaičiais. 

Kūno kultūra Eis, bėgs poromis susikabinus rankomis 

keičiant kryptį. Mes kamuolį į ţemę, į viršų 

keletą kartų iš eilės ir jį sugaus. Judrus 

ţaidimas ,,Didysis ir maţasis ratas'' 

Kamuoliai, laiptukai, 

lankai. 

Veikla lauke Vaţinėsis nuo kalnelio čiuoţynėmis, 

rogutėmis, statys sniego senius, aptars orą. 

Čiuoţynės, rogutės. 

Filmuko 

ţiūrėjimas 

Ţiūrės filmuką- pasaką „Dvylika mėnesių“. 

Aptars, kas labiausiai patiko. 

Filmukas 

Sakytinė kalba Planuosime , ką veiksime sekančias kelias 

dienas, vaikai pasakos, ką nuveikė darţelyje 

per šią dieną. 

Iliustracijos iš „Mano 

pirmoji knyga“. 

Rašytinė kalba Keisdami kalendorių, stengsis įsiminti, 

kokiomis raidelėmis  prasideda savaitės dienų 

pavadinimai.,  jas kopijuos. 

Kalendorius, popierius, 

flomasteriai. 

 

Tema/Idėja: 

,,Skaičiukų ratukas" 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Kasdieninio gyvenimo įgūdţiai, sakytinė kalba rašytinė kalba, skaičiavimas, meninė raiška , 

aplinkos paţinimas, emocijų suvokimas ir raiška. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Aiškintis, ką galima skaičiuoti ir suskaičiuoti, bandyti paskaičiuoti atgal 5 ribose, pratintis 

sudėti  

 ir atimti daiktus, atnešti pasakytą skaitmenį. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

,,Ryto ratas" Aiškinsis , ką galima suskaičiuoti. Dėlios skaičiukų 

traukinuką, kirmėlytę, ţais muzikinį ţaidimą 

,,Skaičiukų ratukas". 

Dėlionės, skaičiai. 

Skaičiavimas Skaičiuos, kelintas atėjo į darţelį. Skaičiuos ir 

atskaičiuos įvairius daiktus, lygins daiktų grupes, 

vartos ţodelius daugiau, maţiau. 

Lapeliai su 

skaičiukais, įvairūs 

ţaislai. 

Sakytinė kalba Pasakos stebėdami knygelių iliustracijas, atkreips 

dėmesį į paţymėtus knygelės puslapius. 

Įvairaus turinio 

knygelės 

Karpymas Išsikirps skaitmeniui apvedţioti nupieštus rėmelius ir 

spalvins skaičiuką 4. 

Skaičiaus 4 

trafaretas, spalvoti 

pieštukai. 

Kūno kultūra Mes smėlio maišelį į krepšį. Ropos įvairiavardţiu 

būdu. Judrus ţaidimas ,, Kamuolį auklėtojai" 

Smėlio maišeliai, 

kamuolys. 

Veikla lauke Stebės ledą, aiškinsis, iš kur jis atsirado. Leisis nuo 

kalnelio čiuoţynėmis, rogutėmis. Atsuks veidukus į 

saulutę ir pajaus jos skleidţiamą šilumą, bandys 

Čiuoţynės, rogutės 



 

 

 

pajusti, iš kurios pusės vėjas pučia. 

Aplinkos 

paţinimas 

Keičiant kalendorių prisimins, kad per Kalėdas sugrįţo 

saulė ir stebės ,ar ji daţnai pasirodo, kada grupėje jau 

galima išjungti apšvietimą ir kada vėl įjungti. 

„Metų 

kalendorius“ 

Darbas 

grupelėmis 

Nupieš tiek skrituliukų, kiek yra meškučių, juos 

nuspalvins. 

Atšviesta 

uţduotėlė 

Stalo ţaidimai Dėlios dėliones ,,Maţųjų matematika" ir kt. Įvairūs stalo 

ţaidimai 

Muzikinis 

ugdymas 

Susipaţins su ritminiu šokiu "Sportuok", stengsis 

stebėti vadovę, ritmiškai atkartos judesius. Įtvirtins 

dainelę "Ţiema", kurs judesius. Ţais muzikinį ratelį 

"Batsiuvys" 

Ţaislinis batas, CD 

įrašas. 

 

Tema/Idėja: 
,,Vieni auga - kiti sensta" 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Sakytinė kalba, rašytinė kalba, meninė raiška, kasdieninio gyvenimo įgūdţiai, santykiai su 

bendraamţiais, suaugusiais, aplinkos paţinimas, skaičiavimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Suvokti ţmogaus gyvenimo liniją: gimsta ,auga, bręsta, sensta, miršta, nuolatinį keitimąsi: 

keičiasi šukuosena, plaukų spalva, oda, eisena, drabuţiai, lyginti save dabar ir praeityje. 

 

Veiklos pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

,, Ryto ratas" Apţiūrinės vieni kitų atsineštas nuotraukas, 

prisimins kuriuo metų laiku gimę grupės 

draugai, rinks grupės aukščiausią ir ţemiausią 

vaiką 

Nuotraukos 

Piešimas  Pakartoję ţmogaus kūno dalis, pieš ţmogų. Spalvoti pieštukai, 

popierius 

Lipdyba Lipdys ţmogų. Plastilinas 

Kūno kultūra Eis, bėgs poromis susikibus rankomis keičiant 

kryptį. Šoks nuo paaukštinimo į lanką. Ţais 

individualius ţaidimus su kamuoliais. 

Kamuoliai, įvairios 

sporto priemonės. 

Veikla lauke Vaţinėsis rogutėmis, leisis čiuoţynėmis nuo 

kalnelio. Stebės ir lesins paukštelius.  

Rogutės, čiuoţynės, 

lesalas . 

Pasakų klausymas Klausysis skaitomos pasakos „Vištytė ir 

gaidelis“. Aptars visus pasakos veikėjus, 

atkreips dėmesį į  skirtingo amţiaus ţmones 

knygelės  iliustracijose. 

Pasakų knygelė. 

Skaičiavimas Įtvirtins skaičiavimą iki 4 , skaičiuos  ir 

pasirinks 1 iš 4 skirtingo amţiaus ţmonių 

(senukas, kūdikis, berniukas ir vyras) 

paveikslėlį. Jį nuspalvins. 

Atšviesti piešinėliai 

Sakytinė kalba Pasakos apie save, savo artimuosius stebėdami 

nuotraukas. Stebėdami knygelės iliustracijas 

aptars, kaip ţmogus atrodo nuo gimimo iki 

Knyga ,,Pradinuko 

ţodynas", vaikų 

atsineštos 



 

 

 

senatvės nuotraukos. 

Piešimas Pieš veiduką. Veiduko trafaretas, 

flomasteriai 

Aplikacija Iš paruoštų spalvoto popieriaus detalių sudėlios 

ţmogų ir priklijuos 

Spalvotas popierius, 

klijai. 

Muzikinis ugdymas Susipaţins su nauju rateliu "Besmegeniai", 

įsiklausys į ţodţius, aptars dainelės tekstą, 

ritmą, tempą. Stengsis atkartoti judesius. 

Savarankiškai dainuos dainelę "Ţiema", 

pritaikys muzikinį instrumentą. 

Įvairūs muzikiniai 

instrumentai, CD 

įrašai. 

 

Tema/Idėja: 
,,Senių besmegenių šalyje" 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Sakytinė kalba, rašytinė kalba, fizinis aktyvumas, meninė raiška, aplinkos paţinimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Nusiteikti pramogauti, fantazuoti, kurti, formuoti sniego figūras, atrasti netikėtus būdus, 

pavidalus besmegeniams lipdyti, konstruoti, piešti. 

 

Veiklos pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

,, Ryto ratas" Ţais muzikinį ţaidimą ,,Pasistatėm sniego senį" 

Stebės paveikslėlius su sniego seniais. Pasakos, 

kaip su tėveliais stato sniego senius. 

Knygų iliustracijos. 

Sakytinė kalba Mokysis aiškiai, garsiai padeklamuoti eilėraštį 

,,Mes nulipdėm sniego senį" 

Knygelė ,,Jums 

maţieji" 

Rašytinė kalba Susipaţins su raide ,,S". Jungdami taškelius, 

rašys ţodį „SNIEGAS“. 

Rašymo lenta, kreida 

ir atšviesti ruošiniai. 

Skaičiavimas Iš įvairių smulkių detalių dėlios sniego senius, 

juos suskaičiuos ir auklėtojos padedami suras 

tą skaičių uţrašytą lentoje. 

Senų flomasterių 

tūtelės, skaičiavimo 

pagaliukai, 

akmenėliai ir kt. 

Aplinkos paţinimas Prisimins metų laikus, stebės paveikslėlius su 

įvairiais metų laikais ir atrinks su ţiemos 

vaizdais. 

Paveikslėliai su 

įvairiais metų laikais. 

Lipdyba Lipdys senį besmegenį. Plastilinas 

Aplikacija Kirps skrituliukus ir iš jų kurs sniego senį. Spalvotas popierius, 

ţirklės,  klijai. 

Piešimas Įvairiomis dailės priemonėmis kurs piešinuką 

,,Sniego senių šalyje" 

Guašas, kreidelės, 

piešimo popierius, 

teptukai. 

Kūno kultūra Įvairūs ţaidimai su kamuoliais. Judrus 

ţaidimas  ,, Medţiotojas ir kiškiai", ,, Didelis ir 

maţas balionas" 

Kamuoliai, kitos 

sporto priemonės. 

Veikla lauke Statys sniego senius, čiuoš su rogėmis ir 

čiuoţynėmis nuo kalnelio, lesins paukštelius., 

Rogutės, čiuoţynės, 

lazdelės. 



 

 

 

pieš lazdelėmis sniege. 

Muzikinis ugdymas Ţais muzikinį ratelį "Sniego senio pokštai", 

kurs, vaidins, improvizuos. Stengsis įsiminti 

ţodţius. Su akmenukais atliks ritmines 

uţduotis. 

Akmenukai, CD 

įrašas. 

 

Tema/Idėja: 

„Mano gimtinė - Lietuva“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Santykiai su suaugusiais ir bendraamţiais, aplinkos paţinimas, sakytinė kalba, fizinis 

aktyvumas, meninė raiška. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Siekti, kad vaikai dţiaugtųsi savo namais, savo kiemu, darţeliu. Išsiaiškinti, ką reiškia ţodţiai 

Lietuva, gimtinė, vėliava. Ugdytis meilę ir pagarbą šalia esantiems ţmonėms, gimtajam 

miestui. Lavinti kalbą, mąstymą, atmintį. 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ Pasisveikins dainuodami. Auklėtoja paims vieną vaiką 

uţ rankos ir einant dainuos: 

„Rieda rieda grandinėlė rateliu, rateliu. Į ratelį į ratelį 

aš kviečiu aš kviečiu (vaiko vardas)“, kol surinks 

visus vaikus aplink stalą su fotoalbumu . Aptars su 

vaikais savaitės temą. 

Fotoalbumas 

„Lietuva“ 

Pokalbiai Kalbėsis apie gimtinę Lietuvą (gimtąjį miestą, gimtąją 

šalį), Lietuvos trispalvę, kodėl vadinamės 

lietuvaičiais. 

Lietuvos vėliava, 

suvenyrinės 

lėlytės su 

tautiniais rūbais,... 

Piešimas Apvedţios Lietuvos kontūrų trafaretą ir jį spalvins 

Lietuvos vėliavos spalvomis (geltona, ţalia, raudona). 

Lietuvos kontūrų 

trafaretai, 

popieriaus lapai, 

akvarelė. 

Knygų skaitymas Vartys knygeles, groţėsis Lietuvos gamtos vaizdais. 

Pasakos, ką mato paveikslėliuose. 

Įvairios knygelės. 

Sakytinė kalba Klausysis eilėraščių apie Lietuvą. Kartu su draugais ir 

auklėtoja tarsis, kokį eilėraštuką norėtų išmokti. 

Eilėraščiai 

vaikams. 

Veikla lauke Leisis nuo kalnelio su čiuoţynėmis. Darydami pėdų 

atspaudus išmoks išgauti „traktoriaus ratų“ vėţes, 

linksmai ţais su sniegu. 

Čiuoţynės 

Didaktiniai 

ţaidimai 

Iš įvairių spalvų konstruktoriaus detalių atrinks 

reikiamas spalvas ir dėlios „Lietuvos trispalvę“. 

Dėlios dėlionę „Lietuvos ţemėlapis“. 

Įvairių spalvų 

konstruktorius. 

Dėlionė „Lietuvos 

ţemėlapis“. 

Kūno kultūra Saugiai judės bendroje erdvėje pagal auklėtojos 

įvardintą orientyrą, stengsis netrukdyti draugui. 

Kontroliuos veiksmus ridendami sviedinį į taikinį. 

Ţais judrų ţaidimą  „Surask namelius„.  

4 – 5 minkšti 

ţaislai, lankai, 

sviediniai.  



 

 

 

Muzikinis 

ugdymas 

Pakartos ratelį  "Lietuva", Dainuos dainelę "Ką 

vadinam gimtine?", stengsis išdainuoti nuo pradţios 

iki galo, laisvai judės. 

 

 

 

Tema/Idėja: 

„Mus kalbina knygos lapeliai“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Santykiai su suaugusiais ir bendraamţiais, sakytinė kalba, rašytinė kalba, meninė raiška, 

fizinis aktyvumas, kūrybiškumas, kasdienio gyvenimo įgūdţiai. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Tenkinti ţingeidumą tyrinėjant knygelių turinį. Nusiteikti  susitikimui su pasaka ir jos 

herojais. Suţadinti norą vartyti ir tyrinėti knygeles, klausytis sekamų pasakų, skaitomų 

tekst.Tyrinėti knygas atrandant simbolius - raides, skaitmenis. Ugdytis teigiamą poţiūrį į 

knygas,  jas tausoti. Ugdytis kūrybiškumą, domėjimąsi liaudies tautosaka. 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ Vaikai klausysis auklėtojos pasakojimo: „Knygos 

atsiradimo istorija“. 

 

Piešimas Pieš girdėtų pasakų personaţus, juos pristatys savo 

draugams. 

Popieriaus lapas, 

spalvoti pieštukai. 

Pasakų 

skaitymas 

Vaikai išrinks įdomiausias pasakų knygeles, kurias 

auklėtoja šią savaitę  jiems skaitys. Kiekvieną 

perskaičius, drauge aptars. 

Knygelės. 

Tyrinėjimas Vaikai tyrinės, stebės, rūšiuos, lygins knygeles. Įvairios knygelės. 

Ţaidimai Ţais ţaidimą „Papasakok apie nupieštą daiktą“, „Sakyk 

priešingai“ (aukštas-ţemas, ilgas-trumpas, storas-

plonas...). 

Kamuolys. 

Sakytinė kalba Vaikai pasakos apie savo mėgstamiausią  knygelę. 

Norintys deklamuos eilėraščius kartu su atėjusiu į grupę 

nematytu minkštu ţaislu. 

Ţaislas iš 

kaimyninės grupės 

ir vaikų atsineštos  

knygelės. 

Veikla lauke  Ieškos ir klausysis čiulbančių paukštelių,  dţiaugsis 

saulės spindulėliais, ţais su vėjo malūnėliais, sportuos. 

Vėjo malūnėliai,  

vairai. 

Kūno kultūra Judėdami perteiks gyvūnų judesius (eina meška, striksi 

kiškutis, bėga pelytė ir pan.). Nesivarţydami, 

vaizdingai ţais ir sportuos su draugais. Ridens 

kamuolius, eis, bėgs, ropos, šliauš suoliuku. 

Kamuoliai, 

suoliukas. 

Aplikacija Kolektyvinis darbas:  aplikuos ţodį „KNYGA“. Kartonas, 

spalvotas 

popierius, klijai. 

Muzikinis 

ugdymas 

Susipaţins su muzikiniu ţaidimu "Batsiuvys", eis 

rateliu pasitempę, aukštai pakels sukabintas rankas, kad 

galėtų batsiuvys pralįsti. Ţais "Uţgavėnių" ratelį 

"Meška". Gros su būgneliais ritmu ta ta ti ti ti tit ti. 

Natos iš 

popieriaus, 

būgneliai. 

 



 

 

 

Tema/Idėja: 

,,Susipaţinkite: naminiai gyvūnai" 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Sakytinė kalba, rašytinė kalba, meninė raiška, aplinkos paţinimas, fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Pasikartoti naminių gyvūnų pavadinimus, pasakoti apie savo augintinius, senelių augintinius 

kaime, mokytis būti atsargiems su gyvūnais, klausytis pasakų apie naminius gyvūnus. 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

,, Ryto ratas" Vartys knygelę ,,Sodţiaus gyvenimas", kalbės apie 

savo, senelių augintinius, bandys įminti mįsles apie 

naminius gyvūnus.  

Knygelė ,, Sodţiaus 

gyvenimas", mįslės. 

Ţaidimai Ţais ţaidimą ,,Naminių gyvūnų loto", dėlios dėlionę 

„Mūsų ūkis“. 

Įvairūs stalo 

ţaidimai. 

Siuţetų kūrimas  Panaudodami stalo teatro figūrėles ir įvairius 

auklėtojos paruoštus daiktus iš grupės aplinkos, kurs 

trumpus siuţetus  apie naminių gyvūnų bendravimą 

draugams nudţiuginti. 

Stalo teatro figūrėlės, 

įvairūs daiktai iš 

grupės. 

Lipdyba Lipdys pasirinktą naminį gyvūną. Plastilinas 

Piešimas Pieš naminius gyvūnus naudodami pasirinktus 

trafaretus. 

Piešimo popierius, 

spalvoti pieštukai, 

trafaretai. 

Aplinkos 

paţinimas 

Vartydami knygeles vaikai susipaţins su naminių 

gyvūnų jaunikliais ir jų pavadinimais, atkreips 

dėmesį į kūno sandarą. 

Knygelės apie 

naminius gyvūnus. 

Aplikacija Aplikuos plėšymo technika  naminio  gyvūno 

atšviestą  figūrą. 

Piešimo popierius, 

spalvotas popierius, 

klijai. 

Skaičiavimas Išdėlios  grupėje turimus naminių gyvūnų ţaislus į 

eilę, juos visus išvardins,  suskaičiuos. Tada 

suskirstys grupelėmis pagal rūšį , suskaičiuos ir 

pasakys ,  kokių naminių gyvūnų daugiausia, kokių 

maţiausia. 

Grupės  ţaislai 

Pasakų 

klausymas 

Klausysis pasakų apie naminius gyvūnus. Pasakų knygelės 

Kūno kultūra Eis pristatydami pėdą prie pėdos, šokinės dviem 

kojomis judėdamas pirmyn ir ant vienos kojos 

vietoje. Bėgs keisdami tempą ir kryptį,  Ţais įvairius 

ţaidimus su kamuoliais. Judrus ţaidimas ,,Pašauktas 

gaudo", ,, Medţiotojas ir kiškiai' 

Kamuoliai, 

gimnastikos suolelis. 

Muzikinis 

ugdymas 

Pakartos dainelę ,,Oţys ant tilto stovėjo“, pritaikys 

judesius.Su pasirinktais muzikiniais instrumentais 

pritars grojamai melodijai. 

Savadarbiai muzikos 

instrumentai, CD 

įrašas 

Veikla lauke Ţais ant sportinių įrenginių, išbandys „Vėjo 

gaudyklių“ galimybes. Stebės gamtos pasikeitimus. 

Spalvoto plastiko 

„Vėjo gaudyklės“ 



 

 

 

Klausysis įvairių garsų ir juos įvardins. 

 

Kovas 

Tema/Idėja: 

,, Pavasaris kalbina ţiemą" 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Sakytinė kalba, rašytinė kaba, meninė raiška, skaičiavimas, aplinkos paţinimas,santykiai su 

bendraamţiais, fizinis aktyvumas 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Prisiminti  keturis metų laikus ir kas jiems būdinga, išsiaiškinti , kuris metų laikas yra 

mėgstamiausias vaikų ir kodėl. Susipaţinti su pavasario mėnesiais ,šventėmis. 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

,,Ryto ratas" Vartys knygelę ,,Metų ratas", dainuos dainelę ,,Ţiema, 

ţiema bėk iš kiemo", pasakos, koks metų laikas jiems 

patinka labiausia ir kodėl. 

Knygelė ,,Metų 

ratas" 

Stebėjimas Stebės pamerktas berţo šakeles. Lauke stebės 

miegančius medţių pumpurėlius. 

Berţo šakelės 

Pasakų 

klausymas 

Klausysis P. Mašioto pasakėlių apie pavasarį. P. Mašioto 

„Paskėlės“ 

Kūno kultūra Šokinės abiem kojom judant į priekį. Šliauš gimnastikos 

suoleliu.  Judrus ţaidimas.,,Saulė ir lietus" 

Gimnastikos 

suolelis, 

kamuoliai, 

lazdelės. 

Šventė Švęs Uţgavėnes su darţelio draugais. Pačių 

pasigamintos 

kaukės. 

Rašytinė kalba Spės , kokios raidelės gyvena ţodyje ,,Uţgavėnės". 

Atrinks jas iš daugelio kitų ir sudės pagal uţrašytą 

pavyzdį. 

Uţrašytas lentoje 

ţodis ir raidţių 

kortelės. 

Edukacinis 

filmukas 

Ţiūrės animacinį lietuvių autorių filmuką apie 

Uţgavėnes, stebės Uţgavėnių vaizdus . 

Kompiuteris 

Skaičiavimas Skaičiuos ţodţio „PAVASARIS“ raides, ţinomas 

įvardins. Kiek yra vienodų raidţių ir kurių daugiau , 

kurių maţiau (S ar A). 

 

Aplikacija Darys Uţgavėnių kaukes. Kaukių iškarpos, 

sp.popierius, 

klijai, spalvotas 

kartonas. 

Spalvinimas Spalvins Uţgavėnių kaukę. Atšviestos 

Uţgavėnių 

kaukės. 

Veikla lauke Sportuos ant sportinių įrenginių. Stebės ir mokysis 

apibūdinti orą. Ţais su vairais, vėjo malūnėliais. 

Vairai, vėjo 

malūnėliai. 

Muzikinis Susipaţins su dainele "Lapė snapė", bandys įsiminti Lazdelės, 



 

 

 

ugdymas melodiją, ţodelius. Kurs vaidins, improvizuos , kurdami 

lapės ir varnos judesius. Grojamai melodijai pritars su 

akmenukais ir lazdelėmis. 

akmenukai. 

 

Tema/Idėja: 
,, Susipaţinkite: laukiniai gyvūnai" 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, sakytinė kalba, rašytinė kalba, meninė raiška, santykiai su bendraamţiais, 

problemų sprendimas, fizinis aktyvumas 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Pajusti gyvūnų įvairovę, numanytų, kas trukdo ţmogui ir gyvūnams sugyventi, atkreiptų 

dėmesį į tautosakoje girdimus ir matomus gyvūnų įvaizdţius. Sukurti savęs ir gyvūno 

palyginimus. 

. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

,,Ryto ratas" Klausysis ir atspės, apie kokį gyvūną 

eilėraštis. Pamėgdţios įvairių gyvūnų 

judesius. Pasakos, kur ir kokius gyvūnus yra 

matę. 

Vaizdai internete 

Knygelių 

vartymas 

Knygelėse ieškos įvairių laukinių gyvūnų 

paveikslėlių ir pamėgins juos apibūdinti. 

Įvairios knygelės 

Pasakos 

inscenizavimas 

Stalo teatro pagalba inscenizuos pasaką 

„Pagrandukas“ prieš tai kartu prisimins jos 

įvykių seką knygelės iliustracijų pagalba. 

 Knygelė „Pagrandukas“, 

stalo teatras 

Kūno kultūra Eis ir bėgs pristatomuoju ţingsniu. Ropos 

pirmyn ir atgal gimnastikos suoleliu. Judrieji 

ţaidimai ,,Medţiotojas ir kiškiai", ,,Lapė 

vištidėje". 

Gimnastikos suolelis, kitos 

sportinės priemonės. 

Pasakų 

klausymas 

Prieš miegą klausysis įvairaus turinio pasakų 

apie 

laukinius gyvūnus.  

Pasakų knygelės 

Stebėjimas Internete ieškos paveikslėlių su gyvūnais ir 

stebės , kaip jie atrodo. 

Kompiuteris 

Spalvinimas Spalvins atšviestus gyvūnų paveikslėlius. Paruošti lapai 

Lipdyba Lipdys pasirinktą gyvūną Plastilinas 

Sakytinė kalba Mokysis vaidinti teatro dienai pasaką ,, Varna 

ir sūris". 

Kartoninės kaukės-

karūnėlės. 

Darbas 

grupelėmis 

Ţais su raidelėmis  ,,Magnetinė abėcėlė" 

atkartodami  kortelių su paveikslėliais raidţių 

seką „LAPĖ“ ir „VARNA“. 

Ţaidimas ,, Magnetinė 

abėcėlė" ir kortelės iš 

ţaidimo „Sudėk ţodį“. 

Skaičiavimas Ţais su magnetiniais spalvotais skrituliukais 

ir skaičiukais atlikdami skaičiavimo uţduotis, 

naudojant korteles su gyvūnų grupelių 

paveikslėliais.   

Ţaidimas ,, Magnetiniai 

skaičiai", kortelės su 

gyvūnų grupelėmis. 



 

 

 

Muzikinis 

ugdymas 

Dainuos dainelę "Varnelė", stengsis 

išdainuoti nuo pradţių iki galo. Kurs dainelei 

judesius. Ţais muzikinį ţaidimą "Batsiuvys" 

CD įrašas, minkštas ţaislas 

"batas". 

 

Tema/Idėja: 
,, Paukštelių balsai dţiugina mus" 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Sakytinė kalba, rašytinė kalba, meninė raiška, aplinkos paţinimas, skaičiavimas, 

kūrybiškumas, fizinis aktyvumas 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Įsiminti paukščių pavadinimus, klausytis jų vis garsėjančio čiulbesio lauke, dţiaugtis jų 

sugrįţimu, pamėgdţioti paukštelių balsus, mokytis juos piešti. 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

,,Ryto ratas" Klausysis paukščių balsų pamėgdţiojimų , vartys 

knygelę su paukštelių nuotraukomis, bandys atspėti, 

koks tai paukštis. 

Knygelės apie 

gamtą. 

Stebėjimas Kompiuteryje stebės iš šiltų kraštų grįţtančių 

paukščių paveikslėlius, klausysis jų čiulbesio. 

Kompiuteris 

Karpymas Iškirps nupieštas paukštelio kūno dalis ir jas 

suklijuos. 

Paruošti sp. pop.  

lapai, ţirklės, klijai, 

flomasteriai. 

Kūno kultūra Mėtys kamuolį vienas kitam 2 m atstumu. Ropos 

gimnastikos suoleliu pirmyn ir atgal. J. ţaid. 

,,Medţiotojas ir kiškiai", ,,Surask sau porą". 

Kamuoliai, 

gimnastikos 

suolelis, įvairios 

sportinės 

priemonės. 

Skaičiavimas Spalvins skaičiukus nuo 1 iki 5. Ieškos nurodyto 

skaičiaus, skaičiuos pirmyn ir atgal 5 ribose. 

Atšviesta uţduotėlė 

Aplinkos 

paţinimas 

Paveikslėlyje nagrinės paukščio kūno sandarą - 

išvardins pagrindines kūno dalis. Pripieš paukšteliui 

trūkstamas kūno dalis. 

 Paveikslas, 

paruošta  uţduotėlė 

Veikla lauke Vaţinėsis paspirtukais, ţaidimai ant sportinių 

įrenginių, ţaid. su kamuoliais ir vairais. Klausysis 

paukščių balsų, ieškos ir stebės inkilėlius darţelio 

kieme. 

Paspirtukai 

Sakytinė kalba Atkartos paukštelių giesmių trumpus 

pamėgdţiojimus. 

Knygelė ,, Paukščių 

balsai" 

Aplikacija Aplikuos  medţio  šakelę  pumpurėliais. Spalvotas popierius, 

krepinis popierius, 

klijai. 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausysis dainelės Lietaus išdaigos", kurs judesius, 

vaidins, improvizuos. Įtvirtins "Lapė snapė "dainelę, 

kurs, vaidins, improvizuos. 

Šlamučiai, CD 

įrašas. 

 



 

 

 

Tema/Idėja: 

,,Maţieji darţininkai" 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, sakytinė kalba, rašytinė kalba, skaičiavimas, matavimas, meninė raiška, 

kūrybiškumas, fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Patirti augalo sėklyčių sėjimo jausmą, vėliau stebėti jų dygimą, augimą,  laistyti, kad sėklos 

sudygtų, gėrėtis savo darbo rezultatais. Stebėti, kur greičiau auga svogūnas: vandenyje ar 

ţemėje. 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

,, Ryto ratas" Paţais muzikinį ţaidimą ,,Pasėjau ţilvytį", stebės 

knygelėje augalo augimo  pokyčius, juos aptars. 

Knygelė ,, Pradinuko 

ţodynas" 

Stebėjimas Stebės įvairias sėklas, jas palygins ir rūšiuos. 

Pojūčiai lytėjimui. 

Darţovių, gėlių 

sėklos indeliuose. 

Veikla lauke Vaţinėsis paspirtukais, ţais ant sportinių įrenginių, 

pieš vaškinėmis kreidelėmis ant plytelių. Stebės 

mūsų maţuosius darţus kieme. 

Paspirtukai, vaškinės 

kreidelės. 

Tyrimas Pasodins vieną svogūną į vandenį, kitą į ţemę ir 

stebės ,kuris greičiau auga. 

Svogūnai, indeliai, 

ţemės, vanduo. 

Kūno kultūra Pagal auklėtojos signalą keis ėjimą su bėgimu, 

keičiant tempą ir kryptį.  Šokinės vietoje ir bėgs 

siekdami pakabinto daikto. Ţais su parašiutu. 

Įvairios sportinės 

priemonės. 

Muzikinis 

ugdymas 

Ţais "Darţovių ratukas", kurs, vaidins, improvizuos. 

Su akmenukais atliks ritminius pratimus, stengsis 

pajausti ritmą. Ţais muzikinį ţaidimą "Batsiuvys", 

kurs, vaidins, improvizuos. 

Akmenukai, CD 

įrašas. 

Darbas poromis Vienas vaikas atskaičiuos nurodytą skaičių sėklų( iki 

10), kitas suras atitinkamą skaitmenį ir jį padės šalia 

sėklų. Tada keisis uţduotėlėmis 

Darţovių sėklos, 

kortelės su 

skaitmenimis. 

Meninė veikla Iš  įvairių sėklų  puoš  pasirinktus lape nupieštus 

didelius objektus. 

Darţovių, gėlių 

sėklos. 

Filmuko 

ţiūrėjimas 

Ţiūrės filmuką „Agurkai ir Danielius“ ir jį aptars.  Filmukas 

 

 Balandis 

Tema/Idėja: 
„Vanduo - gyvybės šaltinis“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, santykiai su suaugusiais ir bendraamţiais, sakytinė kalba, tyrinėjimas, 

fizinis aktyvumas, skaičiavimas, rašytinė kalba, meninė raiška. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Aiškintis pagrindines vandens savybes, jo teikiamą naudą bei būtinybę ţmogui ir gamtai. 

Atlikti įvairius eksperimentus bei tyrimus artimiausioje aplinkoje. Supaţindinti su sąvoka „ 

vandens telkiniai“, juos išvardinti. Sudaryti vaikams sąlygas mąstyti, būti aktyviems. 

 



 

 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ Klausysis ir aptars pasaką „Du oţiukai ant lieptelio“ 

iliustracijų pagalba.  Sąvoka  „vandens telkinys“, 

kokie jie būna. 

Knygelė su 

iliustracijomis 

Paţintinė veikla  Suţinos apie vandens savybes, jas aptars : 

bespalvis, bekvapis, skystas, gali virsti garu ar ledu, 

snaigėmis ir šerkšnu. Ţiūrėsime filmuką „Ledas, 

vanduo, garai“. 

Kortelės, nuotraukos, 

kompiuteris. 

Diskusija „Ţinių 

lietus“ 

Ragaus įviraus vandens ir atsakinės į auklėtojos  

klausimus, diskutuos, kuo skiriasi vanduo 3 

buteliukuose (gazuotas, negazuotas – paprastas iš 

čiaupo, su citrina) Kodėl reikia gerti vandenį? Ar bet 

kokį vandenį galima gerti? 

Trys skirtingų rūšių 

vandens buteliukai.  

Ţaidimai Ţais ţaidimą „Upeliukas teka, teka“ -imituos 

upeliuko tekėjimą įvairiu greičiu. Ţais 

improvizuodami. Internete ţiūrės, kaip atrodo 

eţeras, upė, upeliukas, jūra. 

CD įrašai ir vaizdai 

internete. 

Skaidrių 

demonstravimas 

Stebės skaidres apie vandens svarbą ir reikšmę 

ţmogaus gyvenime „Lašelio kelionė“. Aptarsime 

jas. 

Kompiuteris 

Tyrinėjimas  Tyrinėsime gaublį, ţemėlapį. Aiškinsimės, kodėl ten 

daugiausia mėlynos spalvos. 

Gaublys, ţemėlapis. 

Meninė veikla Vaikai įvairių pateiktų priemonių pagalba kurs 

darbelį tema „Tešku, tešku per balas“.  

 Plastikiniai 

šiaudeliai,  guašas, 

pipetės, teptukai. 

Pokalbiai Kalbėsimės su vaikais apie vandens svarbą ţmogui, 

augalams, viskam kas gyvą. 

 

Bandymai Vaikai atliks vandens kiekio matavimus: - kiek 

vandens lašelių telpa į arbatinį šaukštelį,  į 

valgomąjį šaukštą? Lašins pipete. Pūs stiklinėje per 

šiaudelį vandens burbulus: - vanduo sumaišytas su 

guašu arba vanduo sumaišytas su guašu ir muilu. 

Vanduo, pipetė, 

arbatinis šaukštelis, 

valgomas š., 

plastikiniai 

šiaudeliai, 

vienkartinės stiklinės, 

1 ltr. stiklainis 

,guašas, skystas 

muilas. 

Veikla lauke. 

Judrieji ţaidimai 

Ţais ant lauko įrengimų, su kamuoliais ir vairais. 

Pieš su kreidelėmis. Vaţinėsis paspirtuku.  Ţais 

judrųjį ţaidimą „Gandras ir varlės“. 

Kreidelės, kamuoliai, 

vairai, paspirtukas. 

Kūno kultūra Vaikai darydami mankštą imituos plaukimo ir kitų 

vandens sporto šakų judesius. Aiškinsis, kodėl 

vanduo reikalingas sportuojant. 

Virvės su 

magnetukais, lazdos, 

lankai, gimn. 

suolelis. 

 

 



 

 

 

Tema/Idėja: 
„Kuriame pasaką“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Kūrybiškumas, sakytinė kalba, rašytinė kalba, santykiai su suaugusiais ir bendraamţiais, 

kasdienio gyvenimo įgūdţiai, meninė raiška, fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Suteikti ţinių apie pasakų įvairovę. Skatinti vaikus domėtis pasakomis. Tobulinti 

komunikacinę kompetenciją. Mokytis klausytis pasakų, sekti jas patiems. Ugdyti 

kūrybiškumą, vaizduotę. Lavinti rišliąją kalbą. Formuoti meninius gebėjimus, sąviraišką. 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ Auklėtojos padedami išrinks 5 pasakų knygeles, 

kurių klausysis  šią savaitę prieš miegą. Ţiūrės 

filmuką „Saldi pasaka“ ir jį aptars. 

 Knygelės, filmukas 

Pokalbiai Iš grupės bibliotekėlės atsineš po 1 knygelę, jas 

suskaičiuos.  Suţinos apie pasakų įvairovę, kokių 

jų yra, kas jas kuria ir uţrašo, kas nupiešia 

paveikslėlius knygelėms. 

Grupės bibliotekėlės  

knygos. 

Siuţetinis 

ţaidimas 

Ţais siuţetinį ţaidimą „Einame į teatrą.“ 

Auklėtojos padedami pamėgdţios pasakos 

veikėjus, gyvūnų judesius ir veiksmus, gamtos 

reiškinius. 

Kėdutės, personaţų 

karūnėlės, skraistės. 

Veikla lauke Ţais su lauko ţaislais ir ant lauko įrengimų. Ieškos 

ir stebės, ar jau apsigyveno juose grįţę paukšteliai. 

Prisimins, kokie paukščiai grįţo pavasarį iš šiltų 

kraštų. 

Inkilėliai, kamuoliai, 

sūpuoklės, dviračiai. 

Meninė veikla Spalvins paruoštus pasakų personaţus ir iškirps. 

Juos panaudodami,  bandys sekti pasaką. 

Storesnis popierius, 

vaškinės kreidelės, 

spalvoti pieštukai, 

ţirklės. 

Eiliuotų pasakų 

skaitymas 

Klausysis skaitomų eiliuotų trumpų  K. Kubilinsko 

pasakėlių. Bandys prisiminti kitokių eiliuotų 

kūrinėlių  - eilėraštukų. Juos padeklamuos. 

Apţiūrės knygelės iliustracijas, išvardins veikėjus. 

Knygelės. 

Lipdymas Lipdys iš plastilino sumanytus  veikėjus., juos  

pristatys grupės draugams. 

Plastilinas, lentelės. 

Kūno kultūra Eis, bėgs, šliauš, šokinės, ropos, pamėgdţiodami 

įvairius gyvūnus. Noriai ir dţiaugsmingai judės. 

Judrusis   ţaidimas „Lapė  ir vištos“. 

Lazdos, ţymėjimo 

kūgiai, lapės kaukė. 

Pirštukų 

pasakos 

Ţais pirštukų ţaidimus, atliks lydimuosius judesius 

pagal tekstus. Padės auklėtojai  kurti ir sekti naują 

siuţetą  pasakėlei. 

Pagalvėlės. 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausysis dainelės "Velykos atėjo" , kurs dainelei 

judesius, stengsis įsiminti ţodţius. Su medinėmis 

lazdelėmis pritars grojamai melodijai, pajaus ritmą. 

Lazdelės. 



 

 

 

Tema/Idėja: 
„Velykės kišenės pilnos margučių“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Sakytinė kalba, rašytinė kalba, santykiai su suaugusiaisiais ir bendraamţiais, kūrybiškumas, 

kasdieniniai gyvenimo įgūdţiai, aplinkos paţinimas, fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Plėsti  ţinias apie Velykų šventę, jos prasmę, tradicijas. Suprasti ką reiškia ţodis Velykos ir 

kokiu metų laiku jos švenčiamos. Stebėti gamtos atbudimo ţenklus. Suţinoti, kaip marginami 

kiaušiniai. Ugdyti pagarbą darbštiems, geriems ţmonėms, dţiaugtis savo gerais darbais, 

Velykų švente, ţaisti, bendrauti, būti kūrybingais. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

Ryto ratas Kalbės apie  Velykų šventę, jos tradicijas, 

papročius. Stengsis netrukdydami išklausyti 

pasisakančius grupės draugus. 

Krepšelis su putplasčio 

kiaušiniais ir  keli 

mediniai margučiai. 

Kiaušinių 

marginimas 

Margins, puoš putplasčio kiaušinius. Putplasčio kiaušiniai, 

iešmukai, guašas, 

lipalas, teptukai, 

blizgučių rinkinys. 

Knygų skaitymas Klausysis tautosakos kūrinėlių, eilėraščių apie 

Velykas. Stengsis mintinai išmokti ketureilį: 

Saulė sako „Labas rytas!“ 

Aušta jau Velykų rytas, 

Su pavasariu kartu 

Dţiaugtis bei mylėt linkiu! 

Įvairios knygos. 

Štampavimas Štampuos kiaušinių trafaretus. Aptars  jų 

spalvas ir skirtingus raštus. 

Baltas popierius 

(kiaušinio trafaretas), 

kempinėlės, įv. 

štampukai, guašas. 

Ţaidimai Ţais ţaidimus: „Margučių slėpynės“, 

„Kiaušinukų ţvejyba“, suskaičiuos kiek 

pavyko jų pagauti. 

Margučiai, putplasčio 

kiaušinukai, vonelė su 

vandeniu, tinkliukas. 

Veikla lauke Stebės kieme medţius, krūmus, kaip po truputi 

viskas bunda iš ţiemos miego. Rinks 

popierius, šakas iš savo aikštelės, kad būtų 

tvarkinga  ir greičiau suţaliuotų ţolytė. Ţais 

ţaidimą: „Velykinio kiškio gaudynės“. 

Kiškio kaukė, kibiras 

šiukšlėms, lauko 

ţaislai. 

Piešimas Atliks diferencijuotas uţduotis: individualus 

darbas ir kūrybinis darbas grupelėmis. Pieš su 

akvarele. Spalvins su vaškinėmis kreidelėmis, 

dengs tušu, raiţys. Tema „Staltiesė Velykų 

stalui“. 

Baltas popierius, 

akvarelė, teptukai, 

vašk. kreidelės, tušas, 

iešmeliai. 

Kūno kultūra Vaikai kieme, gryname ore mankštinsis, atliks 

uţduotis su kamuoliais, ţais judriuosius 

ţaidimus. 

Kreida, kamuoliai, 

muilo burbulai. 

„Minčių lietus“ Kalbėsimės apie pavasarį - gamtos atgimimą. Pavasario vaizdai 



 

 

 

Šviesos ir šilumos reikšmę gyvybei ir 

augmenijai. 

kompiuteryje. 

Muzikinis ugdymas Dainuos dainelę "Velykos atėjo", stengsis 

įsiminti ţodţius. Ţais ratelį "Kiškučio 

pyragėliai", stengsis sudaryti apvalų ratuką. 

Gros su pasirinktais instrumentais, pajaus 

ritmą. 

CD įrašas, muzikiniai 

instrumentai . 

 

Tema/Idėja: 
„Augalų karalystė“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimas, fizinis aktyvumas, santykiai su suaugusiaisiais ir bendraamţiais, meninė 

raiška, kasdienio gyvenimo įgūdţiai, tyrinėjimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
 Pajusti ţmogaus ir gamtos ryšį, susipaţinti su augalų atsiradimo galimybėmis. Puoselėti meilę 

gamtai. Nusiteikti priţiūrėti, globoti, auginti augalus. Plėsti ţinias apie mitybos svarbą 

sveikatai. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

„Ryto ratas“ Pasisveikinimas. Aptars savaitės temą. Kokius 

augalus ţino vaikai?  Sugrupuos pagal dydį 

(ţolės ir gėlytės, krūmai, medţiai). 

Augalų knyga ir 

vaizdas uţ lango. 

Stebėjimas Vaizdinių priemonių pagalba susipaţins su 

gėlės – tulpės sandara. Sąvokos „šaknys, 

stiebas, lapai, ţiedas“. 

Kompiuteris, piešinys. 

Darbas grupelėmis Ieškos augalų paveikslėlių knygose, juos 

pavadins, grupuos, lygins, aptarsime. 

Įvairios knygelės, 

enciklopedija. 

Lipdymas Lipdys iš plastilino medelį arba gėlę. Plastilinas, lentelės. 

Sakytinė kalba Klausysis pasakų, dainelių įrašų apie augalus. 

Ţiūrės ,kaip jie atrodo nupiešti dailininko ir 

kaip fotonuotraukose. Pasakys jų pavadinimus. 

Pasakų knygelės, 

kompiuteris 

Piešimas Pieš, kurs  spalvotus augalų siluetus  tema 

„Augalų karalystė“. 

Popierius, akvarelė, 

teptukai, indelis 

vandeniui. 

Arbatelės ragavimas Ragaus arbatėles, suţinos apie vaistinguosius 

augalus, jų naudą sveikatai. 

 2-3 rūšių arbata, 

dţiovintos vaistaţolės. 

Gėlyno stebėjimas Stebės augalų pokyčius artimiausioje  

aplinkoje, apţiūrės kaimynų gėlyną uţ darţelio 

tvoros ir prie paradinio įėjimo. Išsakys savo 

pastebėjimus. 

Augalai lauke. 

Šventė „Ritasi 

margučiai“ 

Linksmai ţais, atliks įvairias uţduotis, dainuos, 

šoks, ridens margučius. 

Margučiai, lovelis jų 

ridenimui. 

Veikla lauke Ţais judriuosius ţaidimus savo aikštelėje ir  

nesudėtingas estafetes su mediniais vairais ir 

krepšiais sporto aikštėje. 

Virvė, 2 krepšiai, 

vairai, kreida. 



 

 

 

Filmuko ţiūrėjimas Ţiūrės ir aptars animacinį filmuką „Ropė“. Filmukas 

Meninė veikla Spalvins augalų atšviestus siluetus, juos iškirps, 

stengsis uţsirašyti savo vardą. 

Baltas A4 formato 

popierius, spalvoti 

pieštukai, ţirklės. 

 

Geguţė 

Tema/Idėja:,,Mano šeima.Savo mamytę aš myliu karštai“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Sakytinė kalba, rašytinė kalba, meninė raiška, bendravimas su suaugusiais ir bendraamţiais, 

kūrybiškumas, paţintinė veikla. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Mokytis gerbti ir mylėti savo artimuosius, gebėti pasakyti jų vardus, domėtis jų darbais, 

rūpintis jais, klausyti jų, išgirsti juos. Mokytis graţiai pasveikinti mamas Motinos dienos 

proga. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

,,Ryto ratas" Kalbės apie artėjančią Motinos dieną,  aiškinsis, 

kaip galima pasveikinti savo mamas. Klausysis 

eilėraščių apie mamą. 

Knygų iliustracijos. 

Meninė raiška Darys sveikinimą mamytei. Pieš savo šeimą. Spalvotas popierius, 

klijai, ţirklės, 

flomasteriai, piešimo 

popierius. 

Sakytinė kalba Mokysis eilėraštį apie mamą. Pasakos apie savo 

šeimos narius pristatydami grupės draugams savo 

šeimos nuotrauką. 

Šeimos  nuotraukos. 

Kūno kultūra Ropoti pirmyn ir atgal remiantis delnais. Einant, 

bėgant ridenti kamuolį tiesiai, vingiais tarp daiktų. 

Judrieji ţaidimai ,, Numušk kėglį", ,, Vilkas ir 

kiškiai". 

Kėgliai, kamuoliai, 

vilko kaukė. 

Skaičiavimas Apsivedţios,  spalvins, puoš ornamentais skaičių 

6. Skaičiuos savo šeimos narius , ieškos 

atitinkamo skaičiaus. 

Kortelės su skaičiais, 

sk. 6 trafaretai, 

flomasteriai, spalvoti 

pieštukai. 

Rašytinė kalba Mokysis uţsirašyti savo vardą kopijuojant. Spalvoti pieštukai, 

piešimo popierius. 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Ţais ţaidimus: ,, Jausmų ABC", ,,Kas gerai ir kas 

blogai", ,,Profesijos". 

Ţaidimai 

Veikla lauke Ţais su smėliu, vaţinėsis dviračiais, paspirtukais. 

Ţais ant sporto įrenginių. Pieš kreidelėmis ant 

šaligatvio plytelių, ţais su vairais ir kamuoliais.  

Paspirtukai, dviračiai, 

smėlio ţaislai, vairai, 

kamuoliai. 

Eksperimentas Keps ,, pyragus" iš sauso ir šlapio smėlio ir stebės, 

iš kurio pavyko geriau. Puoš lauke rastais 

gamtinės medţiagos „pabarstukais“. 

 

Laistytuvas su 

vandeniu, smėlio 

formelės. 



 

 

 

 

Tema/Idėja: 

,,Aš saugus, kai ţinau“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos paţinimo, sakytinės ir rašytinės kalbos, emocijų suvokimo ir raiškos, 

savireguliacijos ir savikontrolės, fizinio aktyvumo, meninės raiškos. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Suvokti, jog draudimais suaugusieji stengiasi apsaugoti vaikus nuo pavojų, nelaimių. Suţinoti, 

kodėl reikia ţinoti savo vardą, pavardę ir miesto bei gatvės, kurioje gyvena, pavadinimą. 

Ţinoti darţelio pavadinimą. Plėsti supratimą apie jausmus. Ţinoti, kaip elgtis atsitikus 

nelaimei. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 
Priemonės 

Ryto ratas Prisistatys vardu ir pavarde atėjusiam į grupę 

ţaisliniam svečiui .Vardins svečio atsineštame 

plakate pavaizduotus pavojingus daiktus, 

pasakys, kada ir kodėl jie gali kelti pavojų. 

Ţaislinis svečias, 

plakatas ir tikri daiktai - 

pavyzdţiai.  

Pokalbis Kalbės apie pavojus namuose ir kieme. Aptars 

plakatuose pavaizduotas situacijas. Kodėl reikia 

ţinoti savo vardą, pavardę ir gatvės, kurioje 

gyvena, pavadinimą. Kur kreiptis, jei pasiklydo 

ar atsitikus  kitam nelaimingam įvykiui. 

Plakatai, knygos su 

skirtukais paţymėtomis 

pavojingų  situacijų 

iliustracijomis.  

Aplikacija   Pieš savo vardo pirmą raidę paprastu pieštuku 

jungdami taškelius, ją aplikuos pasirinktos ir 

įvardintos spalvos popieriaus skiautelėmis. Foną 

dengs vaškinių kreidelių  pagalba. Suskaičiuos 

visų grupės draugų darytas raides ir išvardins. 

 Pop. lapai su taškeliais 

paţymėtomis raidėmis 

,sp. pop., paprasti 

pieštukai, vašk. 

kreidelės, klijai.  

Didaktinis 

ţaidimas 

"Pasakyk, kaip 

jaučiasi draugas". 

Paveikslėlių pagalba pratinsis atpaţinti ir 

pavadinti - įvardinti savo ir kitų emocijas, kodėl 

taip jaučiasi. 

Loto ţaidimas 

"Jausmai".  

Meninė veikla Guašu tapys tema "Linksmos spalvos 

išdykauja". 

Popierius, guašas.  

Darbas 

grupelėmis 

Iš plastilino volios maţus rutuliukus ir ant 

kartoninių kortelių  dėlios iš jų savo vardą 

(raidės  nupieštos iš anksto). Skaičiuos jas ir 

pavadins, kurias paţįsta. Pasakys pirmą ir 

paskutinę vardo raides. 

Kartoninės kortelės, 

plastilinas.  

Kūno kultūra Eis ir bėgs su uţduotimis, šokinės abiem 

kojomis judant pirmyn, ridens kamuolį kojomis 

iki orientyro, mes jį į taikinį. Judrus ţaidimas 

„Surask namelius“. 

Kamuoliai, pastatomi 

kūgiai, 2 čiuţiniai, 

lankai. 

 Ţinių 

patikrinimas per 

ţaidimą 

Ţaidybine forma vaikai pasakys savo vardą ir 

pavardę, kokiame mieste ir gatvėje gyvena. 

Prisimins, kokiais atvejais gali prireikti juos 

pasakyti. 

Megztas kamuolys, 

lankas ir mini 

saldainiukai.  

Spalvinimas  Įsimins mūsų darţelio pavadinimą "Rūta". Rūtos šakelės kontūrų 



 

 

 

Suţinos, kaip atrodo gėlynuose auginamos gėlės 

- rūtos -šakelė. Spalvins guašu arba akvarele.  

ruošiniai, trafaretas, 

guašas ir akvarelė. 

Veikla lauke Auklėtojos vadovaujami ţais ţaid. „Kelionė prie 

upės“. Pakartos, kaip saugiai elgtis keliaujant 

autobusu su grupės draugais ir aukl.  Sugalvos 

veiklų ţaidimui plėtoti, pakartos, kaip saugiai 

elgtis prie vandens telkinio. Ţais ant lauko 

įrengimų, su paspirtukais, smėliu, pledais, pieš. 

Judrus ţaidimas  „Pagauk uodegą“. 

Vairai, paspirtukai, 

smėlio ţaislai, 

kamuoliai, kreidelės, 

pledukai. 

Muzikinis 

ugdymas 

Įtvirtins dainelę "Ţydi Lietuvoj gėlytės", 

pritaikys judesius. Susipaţins su rateliu 

"Batsiuvys". Su savadarbiais instrumentais 

pritars grojamai melodijai. 

Savadarbiai muzikos 

instrumentai. 

 

Tema/Idėja: 
,,Aš ir mano diena“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Santykiai su suaugusiaisiais ir bendraamţiais, sakytinė, rašytinė kalba, emocijų suvokimas ir 

raiška, aplinkos paţinimas, kūrybiškumas, meninė raiška, skaičiavimas ir matavimas, fizinis 

aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Suvokti  paros dalių eiliškumą ir jas pavadinti (rytas, diena, vakaras, naktis) Ugdytis  

pastabumą, stebėti, kaip sudarytos daiktų, veiksmų sekos, stengtis prisiminti ir išvardinti tam 

tikrą savo dienos veiksmų seką. 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

Ryto ratas Klausysis S. Paltanavičiaus  „Kaip sugrįţta saulė“ ,  

aptars atsakydami į auklėtojos uţduodamus klausimus. 

Knyga. 

Matematiniai 

vaizdiniai 

Atliks uţduotį rankos lavinimui tema „Tiesiu  takelį“. 

Išmargins jį  ţinomų geometrinių figūrų eilėmis. 

Pavadins darbelyje pieštas geometrines figūras. 

Popieriaus 

juostelės, 

spalvoti 

pieštukai, 

geometrinės 

figūros. 

Pokalbis Vaikai pasakos apie savo dieną (kada keliasi, 

pusryčiauja, rengiasi, eina į darţelį, ką ten veikia, kada 

grįţta namo, ţaidţia kieme, maudosi, vakarieniauja, 

ţaidţia ar ţiūri televizorių, valosi dantis, klausosi 

pasakų ir eina miegoti) Visus vardinamus momentus 

paţymės nupiešdami po apskritimą, suskaičiuos.  

Ilga popieriaus 

juosta, 

flomasteriai. 

Darbas grupelėmis Atliks uţduotėles su kartoninėmis saulutėmis, 

mėnuliais, ţvaigţdėmis ir debesėliais ( skaičiavimo ir 

atskaičiavimo, erdvinėms sąvokoms įsiminti, sąvokai 

„ornamentas“ parodyti). 

Kartoninės 

kortelės su įv. 

dangaus kūnais 

ir balti A4 

formato lapai. 

Aplinkos paţinimas Atliks uţduotėles. Sudės eilės tvarka paveikslėlius, 

juos suklijuos, nuspalvins ir pasakys: kas ką veikia, 

Atšviesti 

paveikslėliai, 



 

 

 

kuriuo paros laiku. Suţinos sąvoką "para". ţirklės, klijai, 

sp. pieštukai. 

Grafinis darbelis Iškirps nupieštus skritulius. Darys „Paros dalių ratą“ 

dalindami skritulį į 4 dalis lankstymo būdu, paţymės 

sutartomis spalvomis (juoda naktis, rausva- rytas, 

geltona-diena ir mėlyna-vakaras). 

Skritulių 

trafaretai, 

ţirklės, 

spalvoti 

pieštukai. 

Mįslių minimas Išgirs vaizdingų pasakymų – uţuominų apie įvaiurius 

dangaus kūnus (saulė, mėnulį, debesį, ţvaigţdes). 

Mėgins įminti mįsles ir minkles. 

Mįslės ir 

minklės 

Kūrinėlio klausymas Klausysis knygelės „Kaip kurmis saulės ieškojo“ ir 

aptars jos iliustracijas. 

Knygelė. 

Kūno kultūra Eis ir bėgs su uţduotimis, peršoks lazdas. Pralįs pro 

lankus ropodami plaštakomis ir keliais, ridens kamuolį 

kojomis į „vartus“. Judrus ţaidimas „Vilkas griovyje“. 

Lazdos, lankai, 

kamuoliai, 

kūgiai. 

Veikla lauke Klausysis garsų uţsimerkę, pasakys, ką girdi. Ţais ant 

lauko įrengimų, su smėliu, kamuoliais, paspirtuku, 

vairais, vėjo malūnėliais. Judrų ţaidimą „Aukščiau 

ţemės“, „Pas lokį šile“. 

Lauko ţaislai ir 

priemonės. 

                 

Birţelis 

Tema/Idėja: 
,, Sveika, vasarėle!'' 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Sakytinė kalba, kasdieniniai gyvenimo įgūdţiai, bendravimas su bendraamţiais, suaugusiais, 

fizinis aktyvumas, meninė veikla, aplinkos paţinimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 
Pajusti laiko tėkmę, pastebėti ir įsidėmėti vasaros spalvas, orų permainas, ţmogaus aprangą, 

prisiminti vasaros pramogas, dalintis su draugais patirtais įspūdţiais, būti aktyviems, 

smalsiems, ţingeidiems. 

 

 

Veiklos 

pavadinimas 
Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

,, Ryto ratas'' Klausysis kūrinėlių, eilėraščių apie vasarą. Išmoks 

patikusį eilėraštuką. Klausysis kūrinėlių 

,,Ţaidţiame lauke,'' Garsų pasaulis.'' Dalinsis 

patirtais prasidėjusios  vasaros įspūdţiais. 

Knygelės 

Sakytinė kalba Pasakos, ką mato paveikslėliuose, dalyvaus 

pokalbiuose,  klausysis pasakų. 

Įvairios knygelės, 

enciklopedijos. 

Kūno kultūra Peršoks per dvi linijas, eidami ridens kamuolį, mes 

kamuolį į viršų, leis nukristi ir atšokusį sugaus. J. ţ. 

,,Sugauk sviedinį,'' ,, Surask savo namelius'', „Lapė 

vištidėje“ 

Kamuoliai, lankai, 

lazdos, virvė, kreida, 

lapės kaukė. 

Pramogos Dalyvaus sporto šventėje ,, Mama, tėtis aš ir tu 

pajudėkime kartu,'',  pramogoje „Valio, vasara!“. 

 

Liemenės,  įv. 

gyvūnų karūnėlės, 

lauko pledai ir dideli 



 

 

 

skėčiai 

Aplinkos 

paţinimas 

Dėlios metų laikų paveikslėlius teisinga eilės seka 

ir pasakos, kas juose pavaizduota, stebės ţmonių 

aprangą, prisimins, kuo vilkėjo pavasarį, groţėsis 

savo ir draugų drabuţėliais. 

Metų laikų 

paveikslėliai, 

drabuţiai. 

Kasdieniniai 

gyvenimo 

įgūdţiai 

Nuleis vandenį pasinaudoję tualetu, graţiai 

susitvarkys prieš miegą drabuţėlius, rūpinsis savo 

išvaizda. 

 

Skaičiavimas Atliks uţduotėles, kurios padės įtvirtinti 

skaičiavimą 10 ribose . Bus supaţindinti su 

skaitmens sąvoka, kaip jis atrodo. 

Uţduotėlės 

Veikla lauke Ţais su smėliu ( šlapiu, sausu), ţais įvairius 

ţaidimus su kamuoliais, ant lauko įrengimų, 

vaţinėsis paspirtukais, dviratukais, statysis 

palapines ir ţais jose, pieš su kreidelėmis ir kitomis 

piešimo priemonėmis. Pūs muilo burbulus, vartys 

knygeles, ţais su vandeniu ir gamtine medţiaga. 

Smėlio ir kt lauko 

ţaislai, dviračiai, 

paspirtukai, 

kamuoliai, piešimo 

priem., popierius, 

talpos vandeniui. 

Bandymai lauke Pieš su įvairiais augalais ant popieriaus, gamins 

muilo burbulus, plukdys laivelius vandenyje, 

stebės, kas vandenyje skęsta, o kas ne ir t.t. 

Vanduo, skystas 

muilas, popieriniai 

laiveliai., 

akmenėliai,... 

Stebėjimas Stebės darţelio darţe augančius augalus, smėlio 

savybes (sauso ir drėgno), pievos gyventojus 

(vabalai, sraigės, skruzdėlės ir kiti vabzdţiai). 

Įvairūs darţo augalai, 

smėlis, vanduo, įv. 

dydţio plastikinės 

talpos. 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausys lietuvių liaudies dainos "Dega ugnelė 

Gabija".Šoks "Vabaliukų" šokį, kurs, vaidins, 

improvizuos. Dalyvaus "Rasos šventėje". 

Šlamučiai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             5-6 metai                                                                    

 

Rugsėjis  

Tema/Idėja: 

 „ Labas tau“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Santykiai su suaugusiais ir bendraamţiais, sakytinė ir rašytinė kalba, emocijų suvokimas, 

kūrybiškumas, aplinkos paţinimas, meninė raiška, fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Prisiminti bendravimo grupėje  taisykles.Klausytis draugų pasakojimų ir stengtis juos pratęsti . 

Įvardinti draugo jausmus. Ieškoti savo raidės grupėje ir ją kopijuoti. Prisiminti ţinomas 

geometrines figūras ir jų ieškoti aplinkoje. Atlikti fizinius pratimus. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ 

pokalbis 

Prisimins daţniausius pasisveikinimo ţodelius- kaip 

sveikinamės su suaugusiai ir kaip su savo draugais. 

Ţais ţaidimą ,,Siunčiu linkėjimą". 

Minkštas ţaisliukas 

Paţintinė veikla Apţiūrės savo vardo raides, nusakys į ką jos 

panašios, kas paţįsta, įvardins raidės pavadinimą, 

pirštukais pieš , kopijuos savo vardo raideles 

smėlyje, kruopose. 

Padėkliukai su 

manų kruopomis ir 

smėliu, abėcėlės 

raidės. 

Stebėjimas Stebės obelį, esančią darţelio teritorijoje, ragaus 

obuolius, nusakys jų skonį, formą. 

Pjaustymo lentelė, 

peilis. 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Ţais edukacinius ţaidimus „ Kokia aš geometrinė 

figūra“. Pavadins geometrinę figūrą ir suras jos 

vietą ţaidimų lentoje.  

Įvairūs stalo 

ţaidimai su 

geometrinėmis 

figūromis 

Veikla lauke Ţais ţaidimą „Jei pavyks“ (Vaikai stovi viena eile ir 

išsirenka (gėlės, gyvūno, raidės ir kt. ) pavadinimą. 

Vedantysis ţaidėjas stovi priekyje ir bando įsiminti 

draugų pasirinkimus. Vėliau jam uţrišamos akys. 

Jis pasako „einu skinti ramunės“. Vaikas pasirinkęs 

ramunę atsiliepia „jei pavyks“. Vedantysis  eina 

ieškoti „ramunės“. Atradus vaikai keičiasi 

vietomis).  

 

Akių raištis 

Meninė veikla Gamins dėţutę draugui. http://krokotak.com

/?s=a+gift+to+a+fri

end 

http://krokotak.com/?s=a+gift+to+a+friend
http://krokotak.com/?s=a+gift+to+a+friend
http://krokotak.com/?s=a+gift+to+a+friend


 

 

 

Kūno kultūra Pabėgs nuo gaudančiojo, pavys bėgantįjį. Šokinės 

nuo kojos ant kojos vietoje ir judant į priekį. Judrūs 

ţaidimai: ,, Į vietas“, ,, Tvarka – netvarka“ 

Lazdelės, lankai, 

gimnastikos suolas 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausysis dainelės ,,Voverytės grybai“, stengsis 

įsiminti dainos ţodţius, aptars dainos 

nuotaiką.Grojant muzikai eis poromis rateliu, 

stengsis laikytis atstumo, su kaladėlėmis atkartos 

vadovės iš gautą ritmą. 

Kaladėlės, būgnelis, 

CD įrašas 

 

Tema/Idėja:  

„Po rudens skara“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Santykiai su suaugusiaisiais ir bendraamţiais,sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos paţinimas, 

tyrinėjimas, skaičiavimas ir matavimas, estetinis suvokimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Tobulinti gebėjimą išklausyti ir suprasti girdimą tekstą. Matuoti, lyginti, skaičiuoti naudojant 

pagalbines priemones. Susipaţinti su atspindţiu, spėti ir numatyti rezultatą, o veidrodėlio 

pagalba jį palyginti. Laisvai kurti naudojant netradicines priemones. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ 

pokalbis 

Vaikai klausysis eilėraštuko. Bandys surasti tai, 

kas nusako, kad tai tikrai eilėraštis apie rudenį. 

Kartu prisimins pagrindinius rudens poţymius.  

Eilėraštis 

,,Vėjas pučia 

neramus, 

Drasko medţio 

lapelius. 

Kiek prikrito ţemėn 

jų? 

Suskaičiuot juk 

negaliu! 

Štai raudonas ir 

geltonas, 

Otas ţalias ant šakos. 

Aš paklausiu 

rudenėlio: 

- Ar ilgai jis ten 

kabos? 

Sukasi ratu lapelis, 

Neša jį švelnus 

vėjalis. 

Kelia jį dangun 

aukštai, 

Net spalvos jo 

nematai. 

 

Paţintinė veikla 

ir veikla lauke 

Matuos lapų, rankučių, pėdučių plotį, ilgį 

jungiamų sąvarţėlių pagalba, juos lygina. 

Sąvarţėlės ir 

pasirinkti matavimui 

daiktai. 

Stebėjimas „Prie Mokysis naudoti veidrodėliu stebėdami objektus. Veidrodėliai 



 

 

 

medţio“ Nusakys savo pastebėtus daiktus, atspindinčius 

veidrodėliuose. Eidami ratu aplink medį vaikai 

veidrodyje stebės daiktų atspindţius. 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Iš gamtinės medţiagos (kaštonų, akmenukų, 

pagaliukų ir kt.) vaikai dėlios savo pirmas vardo 

raides ar visą vardą. 

Popieriaus lapai su 

raidėmis ar vardu. 

Gamtinė medţiaga 

Meninė veikla Gamins rudens vainiką  http://krokotak.com/2

017/10/autumn-

wreath/ 

Kūno kultūra Eis, bėgs gimnastikos suolu perţengiant kliūtis. 

Mėtys kamuolį vienas kitam įvairiu nuotoliu. 

Judrūs ţaidimai:  ,,Pataikyk į lanką,“,, Spąstai“. 

Kėgliai, kamuoliai, 

parašiutas 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausysis dainelės "Voverytės grybai" , stengsis 

įsiminti apie ką dainuoja. Aptars dainos nuotaiką, 

tekstą. Judės po visą salę, kurs dainelei judesius, 

improvizuos. Grojant muzikai, eis rateliu poroje, 

stengsis laikytis atstumo tarp porų. Su kaladėlėmis 

atkartos vadovės išgautą ritmą. 

CD įrašas, kaladėlės 

 

Tema/Idėja: 

 “Rudens gėrybių margumyne“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Santykiai su suaugusiaisiais ir bendraamţiais, sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos paţinimas, 

kūrybiškumas, meninė raiška, skaičiavimas ir matavimas, estetinis suvokimas, iniciatyvumas 

ir atkaklumas, savigarba ir savikontrolė. 

Ugdymo(si) uţdavinys(ia):  

Prisiminti ţinomas darţoves , vaisius, uogas, palyginti jas su geometrinėmis figūromis. Stebėti 

lapų įvairovę, kurti menines kompozicijas. Išmokti kelis naujus pavadinimus. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“  Pasikalbės apie įvairius vaisius ir uogas, palygins 

juos su geometrinėmis figūromis stebėdami 

filmuką. 

https://www.youtube

.com/watch?v=MGu

2Q31B4xk 

Paţintinė veikla Apţiūrės atneštus vaisius ir darţoves, aiškinsis, 

kurios auga po ţeme, o kurios ţemės paviršiuje, 

kuo skiriasi vaisius nuo darţovės. 

Krepšelis, darţovės, 

vaisiai. 

Stebėjimas Lauke riks medţių lapus ir bandys juos surūšiuoti 

pagal spalvas. Iš surinktų lapų kurs piešinius 

(mandalas). 

Spalvoti popieriaus 

lapai.  

Edukaciniai 

ţaidimai 

Ţais stalo ţaidimą „ Rudens gėrybės“ naudodami 

kauliuką (uoga, vaisius, darţovė, medis, grybas, 

gyvūnas).  

Takelis su rudens 

gėrybėmis, 

kauliukas 

Veikla lauke Ţais ţaidimą „ Surask medelio lapą“. Ieškos 

medţio, nuo kurio nukrito vienas ar kitas lapas. 

Krepšelis su lapais. 

Meninė veikla Kurs autoportretą. Plaukams pavaizduoti panaudos 

gamtinę medţiagą. 

http://krokotak.com/

2017/10/best-

autumn-hairstyles/ 

http://krokotak.com/2017/10/autumn-wreath/
http://krokotak.com/2017/10/autumn-wreath/
http://krokotak.com/2017/10/autumn-wreath/
https://www.youtube.com/watch?v=MGu2Q31B4xk
https://www.youtube.com/watch?v=MGu2Q31B4xk
https://www.youtube.com/watch?v=MGu2Q31B4xk
http://krokotak.com/2017/10/best-autumn-hairstyles/
http://krokotak.com/2017/10/best-autumn-hairstyles/
http://krokotak.com/2017/10/best-autumn-hairstyles/


 

 

 

Kūno kultūra Mes kamuolį į tolį iš uţ galvos per petį kairiąja ir 

dešiniąja ranka. Laipios nuoţulniomis 

kopėtėlėmis. Individualūs ţaidimai su kamuoliais. 

Kamuoliai, 

kopėtėlės 

Muzikinis 

ugdymas 

Dainuos dainelę "Ruduo", pritaikys spragsėjimą 

pirštukais, atliks ritmiškai, stengsis įsiminti 

ţodţius. Klausys Simfoninės poemos "Metų 

laikai" su spalvoto popieriaus lapais judės po visą 

salę, vaizduos tai, ką supranta. Pritars grojamai 

melodijai su bambukinėmis lazdelėmis. 

CD įrašas, lazdelės 

 

Tema/Idėja: 

“ Metų ratų karuselė“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Santykiai su suaugusiaisiai ir bendraamţiais, sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos paţinimas, 

kūrybiškumas, meninė raiška, fizinis aktyvumas, mokėjimas mokytis, iniciatyvumas ir 

atkaklumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(ia):  

Susipaţinti su metų ratu, suvokti, kad kiekvieną metų laikotarpį sudaro trys mėnesiai. Domėtis 

metų laikų poţymiais (gamta, temperatūra, apranga, ţmonių veikla). Įsiminti  metų laikų 

pavadinimus. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ 

pokalbis 

Kalbėtis apie metų laikus ir kartu pakartos 

mėnesių pavadinimus. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=rcGxOab

HVr8 

Paţintinė veikla Interaktyvioje lentoje ar kompiuterio ekrane 

dėlios paveikslėlius sudarydami iš jų seką. 

Pasakos ką mato. Atrinks ir suklijuos kiekvienam 

metų laikui tinkančius paveikslėlius. Suvoks 

metų laikams būdingus poţymius, ţinos, kokios 

pagrindinės šventės kokiu metų laiku yra 

švenčiamos (vaikų gynimo diena, rugsėjo 1-oji ir 

t.t.). Darbas galės būti atliekamas ir kolektyviai. 

„ Surask seką“ 

(interaktyvi lenta) 

 

 

 

Paveikslėliai, ţirklės, 

klijai, baltas popieriaus 

lapas 

Stebėjimas Stebės gamtą (medţius ir kitus augalus, ţmonių 

veiklą, orą) ir bandys įvardinti, kas pasikeitė nuo 

to laiko, kai jie sugrįţo į darţelį? 

 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Vaikai dirbs su interaktyvia lenta „Metų laikai“ 

(interaktyvi lenta) 

Veikla lauke Tvarkys savo aikštelę. Grėbs lapus, šluos 

takelius. 

Darbo įrankiai 

Meninė veikla Pasirinkta technika (piešimas, aplikacija, 

skrebinimas), kurs savo metų ratą.  

http://krokotak.com/20

12/11/seasons-crafts/ 

Kūno kultūra Šuolis į gilumą nuo suolo. Išsisklaidţius sustos 

įvairiais rikiuotės būdais ( ratu, poromis, 

voromis). Judrūs ţaidimai: ,,Pašauktas gaudo“, 

,,Tvarka- netvarka“ 

Suolas, kėgliai, 

kamuoliai 

Muzikinis Dainuos dainelę "Ruduo", pritaikys spragsėjimą Lazdelės, CD įrašas 

https://www.youtube.com/watch?v=rcGxOabHVr8
https://www.youtube.com/watch?v=rcGxOabHVr8
https://www.youtube.com/watch?v=rcGxOabHVr8
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ugdymas pirštukais, atliks ritmiškai, stengsis įsiminti 

ţodţius. Klausys Simfoninės poemos "Metų 

laikai" su spalvoto popieriaus lapais judės po 

visą salę, vaizduos tai, ką supranta. Pritars 

grojamai melodijai su bambukinėmis lazdelėmis. 

 

Spalis  

Tema/Idėja:  

"Saugok sveikatą - gerk kvapnią arbatą" 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

 Santykiai su suaugusiais ir bendraamţiais, sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos paţinimas, 

kūrybiškumas, meninė raiška, skaičiavimas ir matavimas, fizinis aktyvumas, kasdieniai 

gyvenimo įgūdţiai, mokėjimas mokytis. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Susipaţinti su vaistaţolių įvairove. Atpaţinti augalus nuotraukose ir tikrovėje. Suprasti, kad 

apie pasaulį daug pasako skonio ir kvapo receptoriai. Domėtis savo ir draugo kūryba, 

dţiaugtis rezultatu. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

„Ryto ratas“  Pasiklausys pasakojimo apie vaistinius augalus. 

Prisimins, kokias arbatas mėgsta ir kada jas 

geria. Ţais ţaidimą, kurio metu atkreips dėmesį 

į skirtingą daiktų kiekį. Prisimins ir įtvirtins 

sąvokas "daug" ir maţai". Savo spėjimus dėl 

kiekio pasitikrins naudodamiesi svarstyklėmis. 

Vaistaţolių nuotraukos, 

plakatai. 

Maišeliai su skirtingu 

kiekiu arbatţolių, 

kruopų ir kt. 

Svarstyklės 

Paţintinė veikla 

ir stebėjimas 

Klausysis legendos egendos apie arbatą . 

Iš 3-4 maišelių kvepindami bandys atspėti, 

kokia tai arbata, bandys atskirti uţplikytą arbatą 

iš spalvos ir skonio 

Legenda,  

 arbatţolės 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Ţais ţaidimą „Pasakyk raidę“.( Vaikai 

uţrištomis akimis traukia kortelę su raide, kuri 

priklijuota iš šveičiamo popieriaus. Liesdami 

pirštukais, pasako raidės pavadinimą ir bando 

prisiminti, kokią arbatą ar augaliuką ţino iš šios 

raidės) 

Kortelės su raidėmis, 

maišelis, raištis 

Veikla lauke Apţiūrės savo darţo lysvę ir suras vaistinius 

augalus. 

 

Meninė veikla Savitai atliks lipdybos darbelius, kurs savo 

puodelį. Dirbdami stengsis atlikti darbą kuo 

įdomiau, išradingiau. Dţiaugsis savo ir draugų 

darbais. 

Įvairiaspalvis 

plastelinas, lipdymo 

lentelės, puošimo 

reikmenys. 

Kūno kultūra Mėtys į ţemę , į viršų ir sugaus kelis kartus iš 

eilės. Mėtys kamuolį vienas kitam įvairiu 

nuotoliu. Judrus ţaidimas ,, Pataikyk į krešį“. 

Kamuoliai, kaspinai, 

krepšys 

Muzikinis 

ugdymas 

Ritmą TA TI TI TA išbels būgneliu, pritars 

grojamai melodijai. Klausys "Lietaus muzikos", 

kurs, vaidins, improvizuos,judės po visą salę. 

Būgneliai, CD įraša 



 

 

 

Dainuos dainelę "Vėl ruduo", aiškiai ištars 

ţodţius., artikuliuos, taisyklingai kvėpuos. 

 

Tema/Idėja: 

 ,,Kas vyksta? Balos tykšta!“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Santykiai su suaugusiais ir bendraamţiais, sakytinė ir rašytinė kalba, emocijų suvokimas ir 

raiška, aplinkos paţinimas, problemų sprendimas, kūrybiškumas, meninė raiška, skaičiavimas 

ir matavimas, fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Stebėti aplinkinį pasaulį, pastebėti gamtos reiškinius, sugebėti juos apibudinti ir įvardinti. 

Derinti spalvas su pojūčiais. Tyrinėti įvairius reiškinius ir daryti nesudėtingas išvadas. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“  Klausysis skaitomo J. Degutytės eilėraščio 

"Veidrodėlis", L. Gutausko " Kieno kojos 

ilgiausios" 

Atsakys į klausimus pagal skaitytus tekstus, 

nusakys kūrinių temą. 

Klausysis įrašo su lietaus, vėjo garsais. 

Nusakys, ką jaučia klausydami šio įrašo. 

J. Degutytės eilėraštis 

"Veidrodėlis",  

L. Gutausko kurinėlis 

" Kieno kojos 

ilgiausios?" 

https://www.youtube.

com/watch?v=ylhVw

AiUOlE 

 

Tyrinėjimas Stebės, kaip vanduo maišosi su daţais, aliejumi, 

smėliu. Suplakę vandenį stebės banguojančią 

,,jūrą", aiškinsis, kieno pagalba vandens paviršiuje 

laikosi daiktai. 

Stiklainis, vanduo , 

aliejus, daţai, 

plaukiantys 

plastikiniai, mediniai 

daiktai, smėlis. 

Stebėjimas Ieškos medţio, kuriam priklauso parodytas lapas, 

darys lapo rašto kopiją kreidelės ir balto 

popieriaus lapo pagalba. Samprotaus, kodėl lape 

yra tiek daug gyslelių. 

Medţio lapai, 

popierius, kreidelės. 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Kirps debesėlio ruošinį, klijuos vatą, spalvins 

pasirinktomis spalvomis( jei lietaus debesėlis -

juoda, pilka ir t.t. spalvos , jei giedros - melsvas, 

mėlynas it t.t.) 

Vata, PVA klijai, 

guašas, atspausdintas 

debesėlio ruošinys, 

ţirklės. 

Veikla lauke Ţais ţaidimą ,,Lašeliai ir balutės" 

(Pagal nurodytus poţymius suranda vienas kitam 

porą ,,Lapelį" ar ,,Balutę") 

 

Meninė veikla Lies akvarelę- drėkins akvarelinį popierių 

kempinėle, barsto jiems norimose piešinuko 

vietose druską.Piešiniui pradţiūvus vaikai pieš 

,,balos gyventojus". 

Akvarelinis 

popierius. 

Akvareliniai daţai. 

Minkšti teptukai. 

Plonas teptukas. 

Guašas. 

Kempinėlė. 

Indelis vandeniui. 

Druska. 

https://www.youtube.com/watch?v=ylhVwAiUOlE
https://www.youtube.com/watch?v=ylhVwAiUOlE
https://www.youtube.com/watch?v=ylhVwAiUOlE


 

 

 

Kūno kultūra Laipioti nuoţulnia lenta, suoleliu. Pralįsti pro 

kelias įvairaus aukščio kliūtis. Judrus ţaidimas ,, 

Pelėda“. 

Parašiutas, įvairaus 

aukščio pralindimai, 

kaladėlės, lenta 

Muzikinis 

ugdymas 

Susipaţins su dainele "Besmegeniai" kurs, ir 

pritaikys judesius,, judės ritmiškai rateliu. Klausys 

"Metų laikai", "Ţiema" kūrinio, judės po visą salę, 

improvizuos, kurs "Snaigių šokį". Pasirinks 

pasigamintus muzikos instrumentus ir pritars 

grojamai melodijai. , 

Savadarbiai 

instrumentai, CD 

įrašas. 

 

Tema/Idėja:  

“Sveikas kaip ridikas“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Santykiai su suaugusiaisiais ir bendraamţiais, sakytinė ir rašytinė kalba, emocijų suvokimas ir 

raiška, meninė raiška, skaičiavimas ir matavimas, fizinis aktyvumas, iniciatyvumas ir 

atkaklumas, savivoka ir savigarba, savireguliacija ir savikontrole. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Daugiau suţinoti apie save, kuo aš esu ypatingas, ko man reikia, kad būčiau sveikas. Suvokti 

savo asmens tapatumą laiko atţvilgiu- ,,Aš buvau...“, ,,Aš esu...“, ,,Aš būsiu...“ 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ 

pokalbis 

Apţiūrės ir aptars nuotraukų parodėlę „ Čia aš“. 

Aiškinsis, kuo yra skirtingi ir kuo panašūs. Paţais 

ţaidimą „Pasakykite kuo daugiau vieni apie 

kitus“. Berniukai vardina savybes, kuriomis 

mergaitės skiriasi nuo jų, o mergaitės vardins 

berniukų skirtumus. 

Įvairaus amţiaus 

vaikų nuotraukos. 

Paţintinė veikla Klausysis sveikatos prieţiūros specialistės 

pasakojimo apie asmeninę higieną, sveiką maistą 

ir sportą. 

Plakatai 

Išvyka Apsilankys sveikatingumo centre „Impuls“  

Edukaciniai 

ţaidimai 

Kurs sveiko maisto piramidę. Vaikai dirbs trimis 

komandomis. Baigę darbą aptars savo ir draugų 

darbus ir pastatys bendrą piramidę. 

Ţirklės, klijai, įvairūs 

ţurnalai. Trikampio 

formos lapai (trys). 

Veikla lauke Judrių ţaidimų estafetė.  Kamuoliai, šokdynės 

ir kitas sporto 

inventorius. 

Meninė veikla Kurs rūbus lėlėms (mergaitės), rūbų spintą iš 

antrinių ţaliavų (berniukai).. 

Popieriaus lapai, 

trafaretai spalvoti 

pieštukai, ţirklės, 

spalvotas popierius, 

akvarelė, guašas, 

dėţės, jungimo 

detalės. 

Kūno kultūra Išsisklaidţius po signalo sustos ratu, poromis. Eis, 

bėgs atliekant įvairius judesius. Individualūs 

ţaidimai su kamuoliais. 

Kamuoliai, lazdelės, 

kitas sporto 

inventorius 

Muzikinis Dainuos, teisingai kvėpuos, artikuliuos dainelę Įvairūs muzikos 



 

 

 

ugdymas "Balta daina" , pritaikys judesius. Didaktinis 

ţaidimas "Atspėk, koks tai instrumentas? Ratelis " 

Gros orkestras". Vaidins, kurs judesius, 

improvizuos. Pakartos dvigubą ţingsnelį, judės 

ritmiškai. Šoks "Sniego senio pokštai", ritmiškai 

judės. 

instrumentai, CD 

įrašas. 

 

Tema/Idėja: 

 „ Vaiduokliuko pokštai“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Santykiai su suaugusiais ir bendraamţiais, sakytinė ir rašytinė kalba, emocijų suvokimas ir 

raiška, aplinkos paţinimas, problemų sprendimas, kūrybiškumas, meninė raiška, skaičiavimas 

ir matavimas, fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai) : 

Suţinoti, kuo ypatingos artėjančios šventės, kokie jų papročiai.Susipaţinti su nauja 

geometrine figūra stačiakampiu ir įtvirtinti jau ţinomas geometrines figūras. Aiškintis, ką ir 

kodėl tam tikromis situacijomis jaučiame (baimę, dţiaugsmą, liūdesį ir kt.), būsenas paaiškinti 

ţodţiais.  

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“  Klausysis ištraukos iš V. Šukytės kūrinėlio,,Apie 

vaiduoklį“ 

Aiškinsis ţodţių vėlė, veliona, velionis reikšmes, 

Aptars Vėlinių papročius.Suţinos vėliavos ir vėlių 

ryšį. 

V. Šukytės kūrinėlis 

Apie vaiduoklį. 

Paţintinė veikla Ţais ţaidimą ,,Geometrinės figūros“ 

(Išdalijami spalvoto popieriaus lapai. Lapas 

lenkiamas pusiau išilgai, o vėliau - skersai. 

Lenkimo linijos gerai patrinamos, kad išlanksčius 

aiškiai matytųsi. Klausiama iš kiek kvadratų 

sudarytas kiekvienas popieriaus lapas? Tuomet 

kiekviename kvadrate nupiešiama po skirtingą 

geometrinę figūrą. Vaikas, dėliodamas ausų 

krapštukus, ant lapo turi atkartoti nupieštą 

geometrinę figūrą. Baigus klijuoti, paprašoma 

suskaičiuoti, kiek ausų krapštukų prireikė atlikti 

uţduotį?) 

Klijai, ausų 

krapštukai, popierius. 

Stebėjimas Lauke stebės rudens poţymius (šalna, dargana, 

gruodas). 

 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Iš apelsinų ar mandarinų vaikai kurs Helovino 

šventės atributiką. 

https://www.pinterest

.com/pin/427912402

091576191/ 

Veikla lauke Ţais su kamuoliais, stebės vėlyvo rudens spalvų 

paletę, aiškinsis , ar gamtos reiškiniai veikia 

ţmogaus nuotaiką 

Kamuoliai 

Meninė veikla Kurs vitraţą . 

(Lapas padalinamas popierine juosta į kelias 

skirtingas dalis. Nudaţius popierių, popierinė 

juosta atsargiai nuplėšiama. Lapas virsta vitraţu, 

Akvarelinis 

popierius, 

akvareliniai daţai, 

teptukai, lipni 

https://www.pinterest.com/pin/427912402091576191/
https://www.pinterest.com/pin/427912402091576191/
https://www.pinterest.com/pin/427912402091576191/


 

 

 

sudarytu iš nesimetriškų geometrinių figūrų.) popierinė juosta, 

ţirklės. 

Kūno kultūra Laipios gimnastikos sienele įvairiavardţiu būdu. 

Šoks į aukštį įsibėgėjus. Judrus ţaidimas  

,, Nutrauk kaspiną“. 

Kaspinai, 

gimnastikos sienelė, 

sporto inventorius 

šuoliui į tolį 

Muzikinis 

ugdymas 

Šoks "Darţovių ratelis", suksis poroje, išlaikys 

tiesią laikyseną, kurs judesius. Grojant "Rudens 

melodijai" kurs, vaidins, improvizuos su 

šlamučiais. Ţais muzikinį ţaidimą „Obuolys“, 

kurs, improvizuos. 

Darţovių kaukės, 

šlamučiai 

 

Lapkritis  

Tema/Idėja:  

„Kas aš ir kur mano namai?“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Santykiai su suaugusiais ir bendraamţiais, sakytinė ir rašytinė kalba, emocijų suvokimas ir 

raiška, aplinkos paţinimas, problemų sprendimas, kūrybiškumas, skaičiavimas ir matavimas, 

fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Išsiaiškinti, kaip tinkamai elgtis įvairiose vietose; 

Atliekant numatytas uţduotis, ieškoti tinkamų sprendimų, kaip realizuoti tam tikrus 

sumanymus. Gebėti įsitraukti į kito pasiūlytą veiklą, turiningai ją plėtoti. 

Tobulinti savasties suvokimą, suprasti, kaip svarbu priklausyti grupei. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ 

pokalbis 

Ţais ţaidimą ,,Kur jis gyvena" 

(Vaikai pakviečiami į ratą. Pedagogas, mesda- 

mas vaikui kamuoliuką, uţduoda klausimą, pvz.: 

,,Kur gyvena kurmis, sliekas?“ Vaikas 

atsakydamas, pvz.,ţemėje, meta kamuoliuką 

atgal. Tokiu būdu klausinėjama kitų vaikų: ,,Kur 

gyvena banginis, delfinas,lydeka, ţuviukas 

Nemo?“ (vandenyje: eţere, jūroje,vandenyne); 

,,Kur gyvena briedis, lapė, vilkas?“ (miške); 

,,Kur gyvena ţmogus, gyvūnas, vabalas, 

paukštis?“ (ţemėje) ir t. t. Galiausiai 

paklausiama: ,,Kas yra 

ţemė? “ (planeta)). 

 Pasklaidys vaikiškas enciklopedijas ir paskaitys 

apie planetas. Supras, kad Ţemė yra visų mūsų 

Namai. 

Kamuoliukas, 

enciklopedijos 

Paţintinė veikla  Ţais ţaidimą " Nykštukų gatvė" 

( Kiekvienas ţaidėjas iš spalvoto popieriaus ar 

laikraščio lapo išsikerpa savo namą. Ant tapeto 

juosto nupiešiama gatvė. Ţaidėjas priėjęs prie 

gatvės, turi pasakyti savo adresą, išsirinkti vietą 

namui ir jį priklijuoti. Ţaidimas tųsiamas tol, kol 

Ţirklės, klijai, tapeto 

juosta, akvarelė, 

pieštukai flomasteriai, 

spalvotas popierius. 



 

 

 

visi pasistato savo namus ir išpuoselėja aplinką 

(piešia pasirinkta technika arba aplikuoja). 

 

Stebėjimas Pastaba: Aalink neturi būti jokių degių daiktų, 

vaikai bandymą turi stebėti saugiu atstumu. 

 Uţdegs ţvakutes ir stebės liepsną. Kas nutiks, 

jei bus uţvoţti stiklainiai? Atliks bandymą- 

vienu metu ţvakelės bus uţvoţiamos skirtingo 

dydţio stiklainiais. (Pirmiausia uţgęsta ţvakelė 

po maţiausiuoju stiklainiu, vėliau paeiliui 

uţgęsta ir kitos). Aiškinsis, kad taip nutiko todėl, 

kad ugniai 

degti reikalingas deguonis, t. y. oras. (Kaip 

ţmogus be oro neišgyvena, taip ir ugnis nedega. 

,,Iškvėpavusi“ visą stiklainyje esantį orą, liepsna 

uţgeso. Po maţiausiu stiklainiu buvusi ţvakelė 

uţgeso pirmoji todėl, kad viduje buvo 

maţiausiai oro). 

2-3 ţvakės, skirtingo 

dydţio stiklainiai. 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Ţais ţaidimą " Atspėk kas esi" 

( Kiekvienam ţaidėjui ant nugaros priklijuojama 

kortelė (tema - naminiai gyvūnai). Ţaidimo 

tikslas yra išsiaiškinti, kas toks esi. Reikia eiti 

prie kitų ţaidėjų ir uţduoti klausimus. Į juos 

galima atsakyti tik „taip“ arba „ne“. Pradeda 

sėdintis iš dešinės. Ţaidimas ţaidţiamas tol, kol 

visi išsiaiškina, kas jie tokie, arba kol pabosta). 

Kortelės su gyvūnais ir 

lipni plėvelė. 

Veikla lauke Gamins labirintą ir ţais ţaidimą "Įveik lapų 

labirintą".(Kuoliukais paţymimi labirinto 

kontūrai. Pagal juos sugrėbiamos lysvės. 

Išskirtinai paţymimas startas ir finišas.  Jei nėra 

gausiai prikritusių lapų, labirintą galima sukurti 

prie kuoliukų pritvirtinus, pvz.,įspėjamąją ) 

Lapai, kuoliukai, juosta 

Meninė veikla ,,Kurs“ savo namus. Vaikai iš kartono gabalų 

karpys namo sienas. Iš spalvoto popieriaus 

pasigamins stogą. Kiekvieną sienos dalį apvilks 

- apklijuos medţiagos skiaute. Lenkdami 

popierių pusiau pasigamins detales, kurios bus 

naudojamos namo sienų sujungimui. Padedant 

auklėtojai, su karštais klijais "pastatys" namą. 

Kartono gabalai, ţirklės, 

klijai, karšti klijai, 

medţiagos skiautės. 

Kūno kultūra Pabėgs nuo gaudančiojo, pavys bėgantįjį. 

Šokinės nuo kojos ant kojos vietoje ir judant į 

priekį. Judrūs ţaidimai: ,, Pataikyk į lanką“, ,, 

Paukštelis be namo“. 

Lankai, kamuoliai 

Muzikinis 

ugdymas 

Susipaţins su dainele "Balta daina", aptars 

dainelės tekstą, teisingai kvėpuos, artikuliuos. 

Klausydami dainelės judės po visą salę, vaidins, 

kurs dainelei judesius, improvizuos. Šoks " 

Sniego senio pokštai", ritmiškai judės.. Ratelis 

"Orkestras"(atspėk, koks tai instrumentas?) 

Įvairūs muzikos 

instrumentai 

 



 

 

 

Tema/Idėja: 

“Juoda – balta, šilta – šalta „ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos paţinimas, kūrybiškumas, meninė raiška, skaičiavimas ir 

matavimas, fizinis aktyvumas, tyrinėjimas, kasdieniai gyvenimo įgūdţiai. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai ): 

Įtvirtinti sąvokų sinonimo - antonimo vaizdinius. Plėtoti ţinias apie ţmonių kasdienės 

reikšmės daiktus, jų paskirtį. Išsiaiškinti paros cikliškumą, aiškintis šviesos ir tamsos sąsajas. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ 

pokalbis 

Kalbėsis apie daiktus, skirtus priešingybių 

įvardinimui /sunkus-lengvas, karštas-šaltas, plonas-

storas, aukštas-ţemas, švelnus-šiurkštus, linksmas-

liūdnas. 

Įvairūs daiktai. 

Paţintinė veikla Interaktyvioje lentoje ţaist ţaidimą „Storas – plonas 

„ 

Smart lenta 

Veikla lauke Lauke ieškos daiktų, kuriuos galima palyginti. 

Vaikai išsitrauks iš maišelio pvz. akmenuką, 

pagaliuką, lapelį ir t.t. Aplinkoje suras atitikmenį ir 

bandys lyginti. 

Maišelis, įvairūs 

daiktai 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Vaikai susipaţins su šešėlių ţaidimu „Kuris šešėlis 

tinka“ 

http://www.hellokid

s.com/c_31972/free

-online-

games/online-

shadow-games/the-

king-of-the-desert 

Stebėjimas Ţais pojūčių loto. (Vaikai uţrištomis akimis ims 

medines domino kaladėles, ant kurių uţklijuotos 

skirtingos struktūros medţiagos. Jei prieš tai buvo 

detalė su kailiu, tai pirštukais ieškos tokios pat ir dės 

toliau, sekantis ieško kitos detalės.) 

„Pojūčių domino“ 

Meninė veikla Kurs didelį ir maţą skėtį https://www.pintere

st.com/pin/3357293

47217423855/ 

Kūno kultūra Pralįs pro kelias įvairaus aukščio kliūtis. Šoks į 

gilumą nuo suolo. Judrūs ţaidimai: ,,Medţiotojai ir 

kiškiai,“,, Į vietas“. 

Varteliai, tunelis, 

lazdelės, kamuoliai, 

suolas 

Muzikinis 

ugdymas 

Įtvirtins ,,Voro puota“dainelę, kurs judesius, 

improvizuos. Skambant įrašui ,,Ruduo“ vaikai judės 

po salę su spalvoto popieriaus lapais, pajaus kūrinio 

nuotaiką. 

 CD įrašas, spalvoti 

popieriaus lapai 

 

 

Tema/Idėja:  

„Kas miške, o kas tvarte?“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

http://www.hellokids.com/c_31972/free-online-games/online-shadow-games/the-king-of-the-desert
http://www.hellokids.com/c_31972/free-online-games/online-shadow-games/the-king-of-the-desert
http://www.hellokids.com/c_31972/free-online-games/online-shadow-games/the-king-of-the-desert
http://www.hellokids.com/c_31972/free-online-games/online-shadow-games/the-king-of-the-desert
http://www.hellokids.com/c_31972/free-online-games/online-shadow-games/the-king-of-the-desert
http://www.hellokids.com/c_31972/free-online-games/online-shadow-games/the-king-of-the-desert
https://www.pinterest.com/pin/335729347217423855/
https://www.pinterest.com/pin/335729347217423855/
https://www.pinterest.com/pin/335729347217423855/


 

 

 

Sakytinė ir rašytinė kalba; emocijų suvokimas ir raiška; aplinkos paţinimas; kūrybiškumas; 

meninė raiška; skaičiavimas ir matavimas; fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Prisiminti gyvūnus ir tai, į kokias jie skirstomi rūšis. Aptarti jų gyvenimo skirtumus ir 

panašumus. Išsiaiškinti, ką jie ėda, kokie jų jaunikliai, kūno dalys.  

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ 

pokalbis 

Vaikai klausysis robotuko pasakojimo apie naminius 

gyvūnus, o po to bandys patys išvardinti, kokius dar 

ţino gyvūnus. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=l8D

SAZTe7i4 

Paţintinė veikla Vaikai klausysis gyvūnų balsų ir bandys juos 

įvardinti. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Uu

zxWvfeMig 

Stebėjimas Darţelio gyvajame kampelyje stebės gyvūnėlių 

gyvenimą, prieţiūrą, padės jais rūpintis. 

 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Ţais ţaidimą gyvūnų garsų paţinimui https://www.phonic

splay.co.uk/Animal

Bingo.html 

Veikla lauke Apsilankys gamtos mokykląoje ir stebės gyvūnų 

gyvenimą iš arti. 

 

Meninė veikla Gamins pasirinkto gyvūno figūrėlę. http://krokotak.com

/2017/08/clothespin

-animals/ 

Kūno kultūra Mėtys kamuolį vienas kitam įvairiu nuotoliu. Šoks į 

aukštį įsibėgėjus. Judrūs ţaidimai: individualūs 

ţaidimai su kamuoliu. 

Kamuoliai, lazdelės, 

kitos sporto 

priemonės 

Muzikinis 

ugdymas 

Skambės simfoninė poema "Ruduo", vaikai 

įsivaizduos, kaip rudenį blaškosi vabaliukai, 

drugeliai. Įtvirtins dainelę "Ţelmenėliai", pritaikys 

judesius. Su akmenukais pritaikys ritmą dainelei 

"Ruduo" 

CD įrašas, 

akmenukai, 

skarelės. 

 

Tema/Idėja:  

„Keliaukime“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Aplinkos paţinimas, santykiai su suaugusiaisiais ir bendraamţiais, sakytinė ir rašytinė kalba, 

skaičiavimas ir matavimas, kasdieniai gyvenimo įgūdţiai, kūrybiškumas, meninė raiška, 

fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Prisiminti įvairias transporto priemones: maţinos, laivai, lėktuvai, traukiniai ir t.t.Ţinoti 

ţmonių, kurie rūpinasi mūsų kelionėmis, specialybių pavadinimus (vairuotojas, gidas, 

mašinistas, kapitonas ir t.t.).Prisiminti saugumo taisykles gatvėje ir kitose transporto 

priemonėse. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ 

pokalbis 

Ţais ţaidimą ,,Ratai“(Vaikai prašomi sudaryti du 

ratelius- išorinį ir vidinį(abiejuose rateliuose turi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l8DSAZTe7i4
https://www.youtube.com/watch?v=l8DSAZTe7i4
https://www.youtube.com/watch?v=l8DSAZTe7i4
https://www.youtube.com/watch?v=UuzxWvfeMig
https://www.youtube.com/watch?v=UuzxWvfeMig
https://www.youtube.com/watch?v=UuzxWvfeMig
https://www.phonicsplay.co.uk/AnimalBingo.html
https://www.phonicsplay.co.uk/AnimalBingo.html
https://www.phonicsplay.co.uk/AnimalBingo.html
http://krokotak.com/2017/08/clothespin-animals/
http://krokotak.com/2017/08/clothespin-animals/
http://krokotak.com/2017/08/clothespin-animals/


 

 

 

būti po tiek pat vaikų).Vidinio ratelio vaikai sustoja 

veidu į išorinį ratelį ir lėtai skanduoja 

Ratai,ratai, rateliukai 

Rieda trinka nuo kalniuko. 

Skanduodami eina į dešinę (abu ratai juda į 

priešingas puses)ir spaudţia priešais esantiems 

vaikams rankas. 

Rateliukai nudardėjo, 

Ratas rato vyt nespėja. 

Sakydami šias eilutes  abu rateliai bėga į kairę. 

Eilėraštį baigus, vaikai, esantys vienas priešais kitą 

, turi palinkėti kits kitam ko nors graţaus ir grįţti į 

savo vietas.) 

Paţintinė veikla Praplės ţodţio "mašina" reikšmę. Pakartos 

geometrines figūras. Keliais sakiniais pasakos apie 

ţinomą transporto priemonę.  

Ţaisdami ţaidimą "Paklausyk ir atspėk", lavins 

dėmesingumą ir klausinį suvokimą. Grupuos ir 

apibūdins paveikslėlius, bandydami juos pritaikyti 

vienai ar kitai transporto priemonei. 

Muzikos įrašai, 

paveikslėliai. 

Stebėjimas, 

išvyka 

Stebės traukinių eismą. Lankysis geleţinkelio 

stotyje. 

 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Ţais ţaidimus „Geometrinės figūros grįţta namo“ 

(vaikai mesdami kauliuką, bandys nukeliauti iki 

namelio ţaidimo gale. Laimi geometrinė figūra 

pirma pasiekusi namelį. ) 

„ Geometrinių figūrų loto“  

(Vaikai turi maišelį su kaladėlėmis, ant kurių 

pavaizduotos geometrinės figūros ir po kortelę su 

geometrinėmis figūromis. Ţaidėjai eilės tvarka 

traukia po vieną kaladėlę ir įvardija geometrinę 

figūrą. Likusieji ieško savo kortelėje paminėtos 

figūros ir radę ją pasiima. Laimi pirmas, surinkęs 

visas savo kortelės figūras.) 

„ Sudėk spalvą ir geometrinę figūrą“.( Vaikai gauna 

magnetines lentas, uţduočių lapus ir geometrinių 

figūrų rinkinukus. Kiekvienas vaikas, uţduočių 

lape, turi suvesti spalvą ir geometrinę figūrą, radęs 

susikirtimo vietą, parenka reikiamos spalvos ir 

formos geometrinę figūrą)  

„Geometrinių figūrų sudoku“. 

(Vaikai spalvina geometrines figūras langeliuose 

nurodyta spalva, kerpa langelius su figūromis. 

Gautais paveikslėliais, bando uţpildyti lentelę 

naudodami ţaidimo sudoku taisykles (vienoje 

eilutėje tik po vieną, vienos formos ir spalvos 

geometrinę figūrą). 

Geometrinės figūros. 

magnetinęs lentos, 

kaladėlės su 

figūromis, kauliukas 

su figūromis, stalo 

ţaidimai. 

Veikla lauke Ţais ţaidimą „Mašinų ralis“.  

(vaikai pasiskirsto į komandas. Kiekviena komanda 

gauna mašiną pririštą prie siūlo ir pagaliuko. Davus 

Mašinos pririštos prie 

siūlo ir pagaliuko.  



 

 

 

„startą“ kiekvienos komandos atstovas suka 

pagaliuką, tokiu būdu sukdamas siūlą. Laimi ta 

komanda kurių atstovas pirmas „atvaţiuoja“ į 

„finišą“. Po to atstovai keičiasi)  

Meninė veikla Kurs darbelį ,,Mano svajonių automobilis" Pasirinkta piešimo 

priemonė, popieriaus 

lapai. 

Kūno kultūra Išsisklaidys, paskui sustos įvairiais rikiuotės būdais 

( poromis, ratu, eile, voromis). Eis ir bėgs suolu 

įveikiant kliūtis. Judrūs ţaidimai: ,,Medţiotojai ir 

kiškiai“, ,,Pelėda“. 

Gimnastikos suolas, 

kaspinai, kamuoliai 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausysis dainelės "Mašinėlė raudona", aptars 

dainelės tekstą, nuotaiką. Judės po visą salę,kurs, 

vaidins, improvizuos. Įtvirtins dainelės "Angelo 

pėdutės" ţodţius, stengsis pritaikyti judesius. 

Skambant "Lietaus muzikai", vaikai judės po visą 

salę,kurs šokį lietui. 

CD įrašas, šlamučiai. 

 

Gruodis  

Tema/Idėja:“ 

 ,,Jauku, ramu ir kvepia laukimu“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos paţinimas, kūrybiškumas, meninė raiška, skaičiavimas ir 

matavimas, fizinis aktyvumas, tyrinėjimas, kasdieniai gyvenimo įgūdţiai santykiai su 

suaugusiais. ir bendraamţiais. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Eksperimentuoti naudojant įvairias medţiagas ,ţaisti ir kurti. Suţinoti  sąvoką "Adventas" ir 

jos apibūdinimą. Nusiteikti su draugais ir auklėtoja ruoštis Kalėdų šventės laukimui. Dţiaugtis 

savo ir draugų sukurtomis dekoracijomis. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ 

pokalbis 

Suţinos apie advento laikotarpį, kuo jis ypatingas, 

apie graţią Kalėdų laukimo tradiciją - advento 

kalendorių. Palygins su paprastu sieniniu 

kalendoriumi. 

Kalendoriai 

Paţintinė veikla Advento vainiko pynimas. Su vaikais pasigamins 

laikiklį advento ţvakutėmis. Jį pasipuoš ir 

kiekvieną dieną uţdegs po ţvakutę laukiant šv. 

Kalėdų. 

https://www.pinterest

.com/pin/AecnpU__y

heRqeNUtj8BJCB46

PlPpbXfSVK_aE3W

NTw4Xlr_HX61Aw

A/ 

Stebėjimas ir 

veikla lauke 

Lauke, pasitelkus padidinimo stiklą, stebės pirmųjų 

snaigių formas. Ţodyną papildys ţodţiais (šalna, 

šarma, šerkšnas). 

Padidinimo stiklas, 

nuotraukos internete. 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Vaikai gaus paveikslėlius – dėlionę (eglutė, dovana, 

eglės ţaisliukas, kalendorius ir kt.). Paveikslėliai 

sukarpyti į 4-6 dalis. Kiekviena komanda bandys 

Paruošti paveikslėliai 

dėliojimui, maišeliai. 

https://www.pinterest.com/pin/AecnpU__yheRqeNUtj8BJCB46PlPpbXfSVK_aE3WNTw4Xlr_HX61AwA/
https://www.pinterest.com/pin/AecnpU__yheRqeNUtj8BJCB46PlPpbXfSVK_aE3WNTw4Xlr_HX61AwA/
https://www.pinterest.com/pin/AecnpU__yheRqeNUtj8BJCB46PlPpbXfSVK_aE3WNTw4Xlr_HX61AwA/
https://www.pinterest.com/pin/AecnpU__yheRqeNUtj8BJCB46PlPpbXfSVK_aE3WNTw4Xlr_HX61AwA/
https://www.pinterest.com/pin/AecnpU__yheRqeNUtj8BJCB46PlPpbXfSVK_aE3WNTw4Xlr_HX61AwA/
https://www.pinterest.com/pin/AecnpU__yheRqeNUtj8BJCB46PlPpbXfSVK_aE3WNTw4Xlr_HX61AwA/


 

 

 

atrinkti paveikslėlius iš savo maišelio ir juos 

sudėlioti. 

Meninė veikla Snaigių gamyba iš ritinukų.  http://krokotak.com/2

012/11/paper-roll-

snowflakes/ 

Kūno kultūra Eis pakelta lenta.  

Eis tarp kojų nešant suspaustą ţaislą. 

Judrus ţaidimas „ Meškute pabusk“. 

Lenta, minkšti 

ţaislai. 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausysis dainelės "Gruodis, sausis ir vasaris", 

aptars dainelės tekstą, nuotaiką. Eis rateliu poromis, 

stengsis išlaikyti atstumą tarp porų. Su varpeliais 

ritmiškai pritars dainelei "Varpeliai". 

Muzikiniai 

instrumentai 

varpeliai, CD įrašas. 

 

Tema/Idėja: 

„ Šventės kvepia eglute ir prieskoniais“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Santykiai su suaugusiaisiais ir bendraamţiais, sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos paţinimas, 

kūrybiškumas, meninė raiška, fizinis aktyvumas, savireguliacija ir kontrolė, mokėjimas 

mokytis, kasdieniai gyvenimo įgūdţiai, iniciatyvumas ir atkaklumas, tyrinėjimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Dţiugiai išgyventi šventinį laukimą, pasikalbėti apie šventės prasmę Atkreipti dėmesį į kvapų 

pasaulį, pasigaminti kvepiančių ţaislų.  

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ 

pokalbis 

Pokalbis apie artėjančias šventes, jų atributus (eglė, 

ţaisliukai, lemputės ir kt.). Didesnį dėmesį skirti kvapų 

pasauliui. Paţaisti ţaidimą „ Kau kvepia maišelis“.  

Maišeliai kuriuose 

įdėti kvapūs daiktai 

(eglės šakelė, 

mandarino 

gabalėlis, cinamono 

lazdelė, vanilė, 

obuolys ir kt.) 

Paţintinė 

veikla 

Vaikai susipaţins kaip auga vanilinės pupelės.  https://www.youtub

e.com/watch?v=VQ

l-oHeII6w 

Stebėjimas Lauke stebės įvairius spygliuotus augalus, kvėpins juos, 

lygins kvapą.  

 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Ţais ţaidimą „ Kuo kvepia maišelis“, jį papildys 

daiktais. Prie maišelio kvepiančio vanile, padės vanilės 

ankštį ar nuotrauką, prie mandarininio maišelio – 

mandariną it t. t. 

Kvepiantys 

maišeliai ir įvairūs 

daiktai. 

Veikla lauke Ţaidimas „Suras, kur aš augu“. Gaus spygliuočių 

augančių darţelio kieme nuotraukas ir bandys surasti 

augalą ar medį. 

Spygliuočių 

nuotraukos.  

Meninė 

veikla 

Gamins mandarinų eglutes  https://www.planuo

kpati.lt/straipsniai/p

erziura/mandarinu-

eglute 

http://krokotak.com/2012/11/paper-roll-snowflakes/
http://krokotak.com/2012/11/paper-roll-snowflakes/
http://krokotak.com/2012/11/paper-roll-snowflakes/
https://www.youtube.com/watch?v=VQl-oHeII6w
https://www.youtube.com/watch?v=VQl-oHeII6w
https://www.youtube.com/watch?v=VQl-oHeII6w
https://www.planuokpati.lt/straipsniai/perziura/mandarinu-eglute
https://www.planuokpati.lt/straipsniai/perziura/mandarinu-eglute
https://www.planuokpati.lt/straipsniai/perziura/mandarinu-eglute
https://www.planuokpati.lt/straipsniai/perziura/mandarinu-eglute


 

 

 

Kūno kultūra Prašliauš pro kliūtį (lanką, tiltelį, virvutę)  

 ropom – remiantis alkūnėmis ir keliais. Laipios 

gimnastikos sienele įvairiavardţiu būdu. Judrūs 

ţaidimai: ,, Nutrauk kaspiną,“ ,,Trečias gaudo.“ 

 

Gimnastikos suolas, 

kaspinai, 

gimnastikos sienelė, 

lazdelės 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausys dainelės "Baltas sniegas iš dangaus", judės po 

salę, kurs judesius ir pritaikys dainelei. Pakartos dainelę 

"Debesėlis", aiškiai tars ţodţius, teisingai artikuliuos. 

Ritminis ţaidimas su plastmasiniais indeliais "Perduok 

draugui".. "Orkestras"- gros su sau pasirinktais 

instrumentais. 

Savadarbiai 

instrumentai, CD 

įrašas. 

 

Tema/Idėja:  

Kūčiuk, kokia tavo istorija?“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Santykiai su suaugusiaisiais ir bendraamţiais, sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos paţinimas, 

kūrybiškumas, meninė raiška, fizinis aktyvumas, savireguliacija ir kontrolė, mokėjimas 

mokytis, kasdieniai gyvenimo įgūdţiai, iniciatyvumas ir atkaklumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Susipaţinti su Kūčių papročiais. Sugebėti 2-3 sakinukais pasakoti. Stebėti, kaip keičiasi 

artimiausia aplinka šventiniu laikotarpiu. Atlikti kūrybines – menines uţduotis. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ 

pokalbis 

Pakalbės apie Kūčių tradicijas ir reikšmę. 

Išsiaiškins iš kur kilęs šventės pavadinimas.  

http://www.silaine.lt/2

010/2010-12-

08/Adventas-10-12-

08.htm 

Paţintinė veikla Išsilies  ţvakes. Bulvė, knatas ar lininis 

siūlas, karštas vaškas. 

Stebėjimas Stebės orus ir bandys juos apibudinti.  Išsiaiškins, 

kad senovėje ţmonės stebėdami vienos ar kitos 

dienos orus nuspėdavo orus ateičiai.  

http://www.silaine.lt/2

010/2010-12-

08/Adventas-10-12-

08.htm 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Paţais ţaidimą „Kas tinka, o kas ne“. Vaikai iš 

maišelio trauks paveikslėlius su įvairiais daiktais 

(eglutė, aguonos, kūčiukai, ţvakė, kiaušinis, 

kiaušinių medis). Paėmę paveikslėlį pasakys, ar šis 

daiktas būdingas kūčių vakarui. 

Maišelis, nuotraukos 

Veikla lauke Puoš savadarbiais ţaislais lauko eglę Pagaminti kalėdiniai 

ţaislai 

Meninė veikla Gamins siūrios tešlos ţaislu eglutei Sūri tešla, sausainiukų 

formos. 

Kūno kultūra Eis, bėgts plačiu ţingsniu per kliūtis. Suspaudus 

tarp kojų daiktą šokinės abiem kojom į priekį. 

Judrūs ţaidimai: ,, Per kupstus“, ,, Pasilik rate“. 

Kėgliai, kamuoliai, 

smėlio maišeliai 

Muzikinis Dainuos dainelę, įsimins ţodţius, "Graţus ir geras Savos gamybos 

http://www.silaine.lt/2010/2010-12-08/Adventas-10-12-08.htm
http://www.silaine.lt/2010/2010-12-08/Adventas-10-12-08.htm
http://www.silaine.lt/2010/2010-12-08/Adventas-10-12-08.htm
http://www.silaine.lt/2010/2010-12-08/Adventas-10-12-08.htm
http://www.silaine.lt/2010/2010-12-08/Adventas-10-12-08.htm
http://www.silaine.lt/2010/2010-12-08/Adventas-10-12-08.htm
http://www.silaine.lt/2010/2010-12-08/Adventas-10-12-08.htm
http://www.silaine.lt/2010/2010-12-08/Adventas-10-12-08.htm


 

 

 

ugdymas šis vakaras", Įtvirtins dainelę "Angelo pėdutės", 

kurs judesius dainelei. Ritmiškai ir energingai 

šoks"Besmegeniai“, su pasirinktais muzikiniais 

instrumentais pritars dainelei "Varpeliai"" 

muzikiniai 

instrumentai. 

 

Sausis  

Tema/Idėja:  

,,Snaigės šoka smagų šokį. O tu ar moki?“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Santykiai su suaugusiaisiais ir bendraamţiais, sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos paţinimas, 

kūrybiškumas, meninė raiška, fizinis aktyvumas, savireguliacija ir kontrolė, mokėjimas 

mokytis, kasdieniai gyvenimo įgūdţiai, iniciatyvumas ir atkaklumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Lavinti dėmesį, pastabumą, smalsumą ir atmintį; remiantis jau turimomis ţiniomis, kurti 

išmoningus pasakojimus. Plėsti matematinių vaizdinių formavimąsi. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“  Kurs pasakojimą  

(Vaikams uţduodami nuoseklūs klausimai. 

Tik visiems atsakius į ankstesnįjį, uţduodamas kitas 

klausimas, pvz.: (1) ,,Kada pastebėjai, kad atėjo 

ţiema?“ (kai mama nupirko naują striukę, šiltą kepurę 

ir kt.); (2) ,,Kokie ţiemos poţymiai gamtoje?“ (krenta 

snaigės); (3) ,,Kaip jaučiasi paukšteliai ir ţvėreliai 

ţiemą?“ (tiems, kuriems patinka balta spalva, jaučiasi 

puikiai); (4). ,,Ką galima įdomaus nuveikti ţiemą?“ 

(slėpti pėdsakus)). 

 Ţiūrės nuotaikingą filmuką ir jį aptars. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Z_a

XOazNpm0 

Paţintinė 

veikla 

Ţais ţaidimą „ Kieno tai pėdsakai“. Išsiaiškins, kad 

pėdsakus gali palikti ne tik gyvi objektai. 

https://www.pintere

st.com/pin/3950501

98577521602/ 

Stebėjimas Lauke ieškos pėdsakų, fotografuos ir grupėje 

kompiuterio pagalba bandys surasti, kieno tai pėdsakai 

(katės, ţmogaus, paukščio ir kt.). 

Fotoaparatas, 

kompiuteris 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Ţais ţaidimą su kauliuku ir paruošta trąsa. (Kauliuko 

šonuose 6 skirtingi pėdsakai. Mesdami kauliuką vaikai 

keliauja trasa. Laimi pirmas pasiekęs finišą. Trasa 

sudaryta iš gyvūnų, kurių pėdsakai ant kauliuko šonų. 

Vaikai išmetę kauliuką, ţodţiu pasako kieno tai 

pėdsakas.) 

Trąsa, kauliukas 

Veikla lauke Ţais ţaidimą ,,Pėdsakai“.(Vaikai skirstosi į tris 

komandas. Kiekviena komanda turi daiktą, kuris sniege 

gali palikti ryškų pėdsaką (trikampis, kvadratas ir 

skritulys, jie visi turi kotus). Vaikų komanda gauna 

daiktą, kurį turi paslėpti sniege, o kelią paţymėti 

pėdsakais. Paslėpusi komanda grįţta į starto liniją. 

Komandos gauna naują uţduotį, surasti priešininkų 

paslėptą daiktą. Laimi komanda pirma atlikusi 

uţduotį). 

Geometrinių figūrų 

trafaretai, daiktai 

slėpimui.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_aXOazNpm0
https://www.youtube.com/watch?v=Z_aXOazNpm0
https://www.youtube.com/watch?v=Z_aXOazNpm0
https://www.pinterest.com/pin/395050198577521602/
https://www.pinterest.com/pin/395050198577521602/
https://www.pinterest.com/pin/395050198577521602/


 

 

 

Meninė veikla Pieš štampavimo technika  „Miškas ţiemą“. Akvarelė, 

štampukai, 

popieriaus lapas 2-3 

metrų, patiestas ant 

ţemės 

Kūno kultūra Atmuš atšokusį kamuolį nuo ţemės dešiniąja ir kairiąja 

ranka kelis kartus iš eilės. Prašliauš pro kliūtį remiantis 

alkūnėmis ir keliais. Judrus ţaidimas ,, Trečias gaudo“ 

Kamuoliai, 

kilimėliai, lankas 

Muzikinis 

ugdymas 

Dainuos dainelę "Ţydi Lietuvoj gėlytės", stengsis 

įsiminti dainelės ţodţius, pritaikys judesius, ritmiškai 

išplos priedainį. Eis rateliu pasitempę, ritmiškai 

paprastuoju ţingsneliu, sudarys apvalų ratuką, dainuos 

"Tu, girele, Lietuvos". 

Skambant kūriniui "Ţiema", judės su baltomis 

skarelėmis po visą salę, vaidins, kurs judesius, 

improvizuos. 

Baltos skarelės 

 

Tema/Idėja: 

 „ Ţiemos šėlsmas“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Santykiai su suaugusiaisiais ir bendraamţiais, sakytinė ir rašytinė kalba, emocijų suvokimas ir 

raiška, aplinkos paţinimas, kūrybiškumas, meninė raiška, skaičiavimas ir matavimas, fizinis 

aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Tobulinti atidaus klausymosi ir dėmesio sutelkimo įgūdţius , gebėti sukurti savo pasakojimą, 

naudodajantis vaizdinėmis priemonėmis; gebėti savo gamybos barškučiais pritarti melodijai, 

tyrinėti skirtingą barškučių skambėjimo tembrą; ţaidţiant ţaidimus lavinti vietos ir erdvės 

suvokimą; 

stebėti ir analizuoti , kaip temperatūrų skirtumai keičia vandens savybes.  

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ 

pokalbis 

Klausysis skaitomos pasakos, pasidalins vaidmenimis. 

Patys, pasirinkę norimą daiktą, kurs pasakėlę. 

Įvairūs daiktai 

(pintinė, pirštinė, 

kaspinas, mikšti 

ţaisliukai ir t.t.) 

Paţintinė 

veikla 

Įtvirtins geometrinių figūrų pavadinimus ir dydţio 

sąvoką. Ant (apvalaus, kvadratinio, stačiakampio) 

popieriaus lapo dėlios pasikartojantį ornamentą, derins 

tarpusavy turimas priemones, gebės įvardyti formą, 

derins pagal dydį ir turimą spalvą. 

Sagos, mediniai 

karnizų ţiedai, 

ţirnių kruopos ir kt. 

apvalūs daiktai, 

(pagal galimybes) 

apvalus popieriaus 

lapas. 

Kvadratinės 

kaladėlės, laminuoti 

kvadratukai, 

servetėlės ir kt. 



 

 

 

kvadratinis 

popieriaus lapas ir 

kt. 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Ţais ţaidimus „Geometrinių figūrų namelis“ 

„Geometrinių figūrų loto“ 

„Sudėk seką iš geometrinių figūrų pagal sutartinius 

ţenklus“ 

Kauliukas ir takelis. 

Loto 

Ţaidimas  „ Sudėk 

seką“ 

Veikla lauke, 

stebėjimas  

Ţais grupinius ţaidimus.(Vaikai skirstosi į komandas ir 

gauna uţduotį ieškoti geometrinių figūrų aplinkoje. 

Lape pasiţymi kokią geometrinę figūrą pastebėjo ir kur. 

Po to aptariame visi kartu. (krepšinio lankas, kaminas, 

namo langai ir durys, siena ir t.t).  

Galima duoti uţduotis – „kur matote kvadratą?“ -vaikai 

ieško ir atsakinėja)  

Popieriaus lapas, 

rašiklis. 

Tyrinėjimas Atsinešę į grupę ledo ir sniego stebės ir analizuos , kaip 

temperatūrų skirtumai keičia vandens savybes. 

Stikliniai indai 

Meninė veikla Savo rankomis gamins muzikinį instrumentą  https://www.pintere

st.com/pin/5129178

45050027022/ 

Vienkartinės 

lėkštelės, spalvotas 

popierius, ţirklės, 

klijai (karšti ir 

pieštukiniai), 

virvutės. 

Kūno kultūra Ţais estafetes Įvairios sporto 

priemonės 

Muzikinis 

ugdymas 

Susipaţins su nauja dainele "Ţydi Lietuvoj gėlytės", 

aptars dainelės prasmę., išplos dainelės ritmą delnais. 

Ţaidimas "Atspėk dainą?" (,kurią mes esame dainavę) 

Ratelis " Gros ,,orkestras", pasirinks sau mėgstamą 

muzikos instrumentą. 

Įvairūs muzikos 

instrumentai. 

 

Tema/Idėja:  

„ Lagaminas – ne veţimas“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Santykiai su suaugusiaisiais ir bendraamţiais, sakytinė ir rašytinė kalba, emocijų suvokimas ir 

raiška, aplinkos paţinimas, problemų sprendimas, kūrybiškumas, , skaičiavimas ir matavimas, 

fizinis aktyvumas, mokėjimas mokytis, savivoka ir savigarba. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Lavinti smulkiąją motoriką- mankštinti rankų ir pirštų raumenis. Įtvirtinti ţieminių drabuţių 

pavadinimus, ţinias apie mergaičių ir berniukų drabuţių skirtumus.  

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“  Kalbėsis apie lagamino paskirtį ir daiktus (drabuţius, 

avalinę ir. kt.), kurie kasdien reikalingi ţmonėms. 

Išrenkamas ,,lagamino“ ieškotojas. Ţais ţaidimą 

,,Lagaminas“ (Vaikai susėda ant grindų ratu aplink jį ir 

vienas kitam iš rankų į rankas nepastebimai perduoda 

"Tariamas" 

lagaminas- tai gali 

būti bet koks 

daiktas 

https://www.pinterest.com/pin/512917845050027022/
https://www.pinterest.com/pin/512917845050027022/
https://www.pinterest.com/pin/512917845050027022/


 

 

 

tariamą lagaminą. Ieškotojas spėja, kuris vaikas jį 

turi.Atspėjęs sėda į ratą, o ieškotoju tampa vaikas pas 

kurį buvo rastas ,,lagaminas“). 

Paţintinė 

veikla 

Ţais ţaidimą ,,Kas lagamine“.(Vaikams pasiūloma 

atsinešti po tris skirtingus drabuţius. Jie sudedami į 

lagaminą. Vienam ţaidėjui uţrišamos akys. Jis 

nematydamas išsirenka vieną daiktą iš lagamino ir 

nusiėmęs raištį, bando papasakoti ką ţino apie šį daiktą 

(koks tai drabuţis, kokia spalva, medţiaga, kokiu metų 

laiku nešiojamas ir kt.)). 

Įvairūs drabuţiai 

Stebėjimas Pasiţvalgys po lauko spinteles, kas jose sudėta,  gal ten 

trūksta tvarkos. Tvarkomės! 

 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Ţais ţaidimą ,,Mano draugo rūbų spinta“. (Popierinės 

lėlės gamyba, drabuţių spalvinimas, kirpimas, „draugo“ 

rengimas). 

https://www.pintere

st.com/pin/3260888

29252696430/ 

Veikla lauke Lauke ţais ţaidimą „ Ar turi spalvą“. (edantysis sako 

spalvos pavadinimą, o vaikai, kurių aprangoje yra 

nurodyta spalva ,eina  1 ţingsnį į priekį. Suklydęs grįţta 

prie starto linijos).  

 

Meninė 

veikla 

Kurs „ Lagamino teatrą“. 

(popierinių teatro lėlių kūrimas ir mini spektakliukų 

rodymas draugams). 

„Lagamino teatras“. 

Kūno kultūra Mėtys kamuolį į horizontalų ir vertikalų taikinį 

dešiniąja ir kairiąja ranka. Laipios pakaitiniu ţingsniu – 

vienavardţiu ir  įvairiavardţiu būdu gimnastikos 

sienele. Judrus ţaidimas  ,,Pašauktas gaudo“. 

Kamuoliai, kitos 

sporto priemonės 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausysis naujos dainelės "Šiandien šventė", aptars 

dainelės turinį, pritaikys judesius dainelei. Pakartos 

dainelę "Ţydi Lietuvoj gėlytės", taisyklingai kvėpuos, 

artikuliuos ţodţius. Dainelei ritmiškai pritars su 

kaladėlėmis. 

Kaladėlės, CD 

įrašas. 

 

Tema/Idėja:  

„Laikrodis ir laikas“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Kasdieniai gyvenimo įgūdţiai, meninė raiška, tyrinėjimas, kūrybiškumas, fizinis aktyvumas, 

sakytinė ir rašytinė kalba, aplinkos paţinimas, matavimas ir skaičiavimas, santykiai su 

suaugusiaisiais ir bendraamţiais.  

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Pakartoti paros dalis, 2-3 sakiniais sugebėti papasakoti, ką kada veikia. Laikrodţio pagalba 

bandyti nusakyti esamą laiką. Ţinias apie laiko matavimą panaudoti ţaidimuose. Susipaţinti 

su miško stebuklais kraštotyros muziejuje. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“  Ţiūrės filmuką "Laikrodis su gegute". Aiškinsis, kam 

yra reikalingas laiko skaičiavimas. Išsiaiškins, kas dar 

skaičiuoja laiką , pabandys pafantazuoti, kas būtų jei 

laikas sustotų, pagreitėtų, arba niekas jo neskaičiuotų. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=m

WYGK3huuHc 

https://www.pinterest.com/pin/326088829252696430/
https://www.pinterest.com/pin/326088829252696430/
https://www.pinterest.com/pin/326088829252696430/
https://www.youtube.com/watch?v=mWYGK3huuHc
https://www.youtube.com/watch?v=mWYGK3huuHc
https://www.youtube.com/watch?v=mWYGK3huuHc


 

 

 

Paţintinė 

veikla 

Susipaţins su laikrodţių įvairove-  stalinis, sieninis, 

smėlio, saulės, mechaninis, elektroninis.  

Įvairūs laikrodţiai 

Stebėjimas Stebės saulės laikrodį prie Balčikonio gimnazijos  

Edukaciniai 

ţaidimai 

http://cheapcase.ru/raduzhnye-chasy-svoimi-rukami-v-

detskuyu/ 

Vaikai bus paskatinti pasidalinti darbais. Pastebės, kad 

dirbant kartu, viską galima atlikti greičiau ir yra daug 

linksmiau. 

CD diskas, ţirklės, 

pieštukas, klijai, 

kartonas. 

Veikla lauke Pasigamins savo saulės laikrodį naudodami į stulpą 

įkaltą vinį ir baltą popieriaus lapą. Laikui fiksuoti 

naudos mechaninį laikrodį. 

Vinis, laikrodis, 

popieriaus lapas. 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausysis dainelės "Šiandien šventė", aptars dainelės 

tekstą, nuotaiką. Dainelei ritmiškai pritars su 

metalofonais. Eis rateliu poroje, laikysis atstumo tarp 

porų, kurs dainelei judesius. Skambant kūriniui 

"Ţiema", vaikai judės po visą salę, kurs, vaidins, 

improvizuos. 

Baltos skarelės, CD 

įrašas. 

Meninė 

veikla 

https://www.pinterest.com/pin/729794314587652284/ 

Pasidarys savo ţadintuvus- bus skatinami taip kurti, kad 

darbelis būtų išskirtinis. 

Įvairios medţiagos 

Kūno kultūra Varys kamuolį dešiniąja ir kairiąja ranka tiesiai, aplink 

kliūtis. Eis ir bėgs su gimnastikos lazda uţ  nugaros. 

Judrus ţaidimas ,, Pagauk savo porą“. 

Kamuoliai, lazdelės 

Muzikinis 

ugdymas 

  

 

Vasaris  

 

Tema/Idėja: 

 “Vienas - daug „ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Aplinkos paţinimas, santykiai su bendraamţiais, fizinis aktyvumas , sakytinė ir rašytinė kalba, 

meninėsveikla, skaičiavimas ir matavimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Susipaţinti su sąvokomis- vienas, nė vieno, po lygiai, tiek pat, daugiau. Ţaisti su daiktų 

grupėmis ir skaičiuoti iki 5. Tyrinėti, ką galima suskaičiuoti (garsus, daiktus, judesius) ir ko 

negalima (snaigės, plaukai, gerumas). Stebėti, kur aplinkoje matomi skaičiai. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“  Ţiūrės ir aptars animacinį filmuką „ Oţiukas kuris 

mokėjo skaičiuoti iki dešimties“  

https://www.youtub

e.com/watch?v=Zq

b9boHzlyo 

Paţintinė 

veikla 

Ţais ţaidimą  „ Stebuklingas maišelis“.(Vaikai iš 

maišelio ima daiktus. Juos rūšiuoja grupėmis. 

Aptardami daiktų grupes, naudoja ţodţius po lygiai, 

tiek pat, daugiau, vienas).  

Maišelis su kelių 

rūšių daiktais.  

Stebėjimas Lauke skaičiuos artimiausios aplinkos daiktus. 

Aiškinsis, kokius daiktus suskaičiuoti lengva, o ko 

 

http://cheapcase.ru/raduzhnye-chasy-svoimi-rukami-v-detskuyu/
http://cheapcase.ru/raduzhnye-chasy-svoimi-rukami-v-detskuyu/
https://www.pinterest.com/pin/729794314587652284/
https://www.youtube.com/watch?v=Zqb9boHzlyo
https://www.youtube.com/watch?v=Zqb9boHzlyo
https://www.youtube.com/watch?v=Zqb9boHzlyo


 

 

 

visai negalima ar sunku suskaičiuoti. .  

Edukaciniai 

ţaidimai 

Ţais su magnetine lenta.( Lentoje išdėliotos ţaislų 

grupės iki 5. Vaikai ieško skaitmenų ir jais paţymi 

vieną ar kitą grupę).  

Ţaislai ir 

skaitmenys  su 

magnetukais. 

Veikla lauke Iš sniego gamins gniūţtes, grupuos ir vienodą kiekį 

turinčias grupes spalvins vienoda spalva naudodami 

daţus iš plastikinių butelių.  

Buteliukai su 

paruoštais daţais ir 

skylute dangtelyje.  

Meninė veikla Popieriaus lape apvedţios skaitmenų iki 5 trafaretus. 

Kiekvieną skaičių spalvins pasirinkta spalva. Pvz. 5 – 

raudoni, 3 – ţali. 

Popierius, spalvoti 

pieštukai, 

skaitmenų 

trafaretai. 

Kūno kultūra Bėgs plačiu ţingsniu per kliūtis, šokinės abiem kojom 

judėdami į priekį. 

Judrus ţaidimas „Surask, kur slepiasi draugai“ 

Minkšti ţaislai, 

vienodi smulkūs 

ţaisliukai slėpimui. 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausys Lietuvos himną, aptars, kaip reikia elgtis 

giedant . Šoks l.l. šokį ,,Sėjau rūtą" . Pritars "Polkai" 

su pasirinktais instrumentais. Prisimins uţgavėnių 

dainą "Ţiema, bėk iš kiemo" 

Muzikiniai instrume

ntai. CD įrašai. 

 

Tema/Idėja:  

„ Mano gimtasis miestas“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Aplinkos paţinimas, kasdieniai gyvenimo įgūdţiai, problemų sprendimas, meninė raiška, 

fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Stebėti nuotraukas, foto albumus apie Panevėţį , domėtis savo miesto istorija, suţinoti gatvės, 

kurioje yra darţelis, namai, pavadinimus. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“  Pasikalbės apie tai, kas yra gimtinė. Paţiūrės filmuką 

apie gimtąjį miestą, aptars.  

https://www.youtube.

com/watch?v=_2Rf9f

kSsbo 

https://www.youtube.

com/watch?v=bXQ4

YR7aIgY 

Išvyka Pasivaikščios po mikrorajoną. Aplankys įvairius šalia 

esančius objektus (mokyklą, paštą, šeimos kliniką ir 

t.t.). 

 

Stebėjimas Stebės namus, ant kurių parašytas gatvės pavadinimas 

ir namo numeris. Vaikams bus skirti ,,namų darbai“- 

pastebėti savo namus ir atkreipti dėmesį į namo 

numerį ir gatvės pavadinimą.  

Ţiūronai 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Ţais ţaidimą „ Sukurk kelio į darţelį ţemėlapį“. Visi 

kartu paţymės labiau ţinomas vietas mikrorajone 

kaštonų, kaladţių, bei kitų ţaislų pagalba.  Vaikai 

pasirinks daiktą, simbolizuojantį jų namus, ir bandys 

surasti savo namo vietą. Vėliau  bandys perkelti 

(nupiešti) viską ţemėlapyje.  

Įvairūs ţaislai, kurie 

taps sutartiniais 

ţenklais. Pieštukai, 

didelis popieriaus 

lapas, liniuotė, klijai. 

Mokyklos , pašto, 

darţelio logotipai.  

http://instrumentai.cd/
http://instrumentai.cd/
http://instrumentai.cd/
https://www.youtube.com/watch?v=_2Rf9fkSsbo
https://www.youtube.com/watch?v=_2Rf9fkSsbo
https://www.youtube.com/watch?v=_2Rf9fkSsbo
https://www.youtube.com/watch?v=bXQ4YR7aIgY
https://www.youtube.com/watch?v=bXQ4YR7aIgY
https://www.youtube.com/watch?v=bXQ4YR7aIgY


 

 

 

Veikla lauke Ţais ţaidimą „ Aš keliautojas“. Susiskirstys į dvi 

grupes. Kiekviena grupė gaus po ţemėlapį, kuriame 

bus paţymėtos tam tikros vietos, kuriose turės rasti po 

vieną dėlionės detalę. Iš rastų detalių sudės nuotrauką 

(lėlių veţimo teatro, Cido arenos). Gautą nuotrauką 

apibūdins, aptars. 

Laminuotos dėlionės 

detalės. Ţemėlapis.  

Meninė 

veikla 

Vaikai viena iš technikų (piešimas, spalvinimas, 

aplikacija), kurs savo namą. Atkreips dėmesį į namo 

numerį ir išskirtinumą.  

Akvarelė, popieriaus 

lapas, spalvotas 

popierius, ţirklės, 

klijai. Lipnūs skaičiai 

(namo numerio 

gamybai). 

Kūno kultūra Prašliauš pro kliūtis. Eis pakeltu suoleliu. 

Judrus ţaidimas„Vanduo, oras“. 

Lankai, virvės. 

Muzikinis 

ugdymas 

Įtvirtins dainelę "Ţiema, bėk iš kiemo", pritaikys 

judesius. Šoks ratelį "Gūdo dūda", susipaţins su 

rateliu "Čeverykai", šoks ritmiškai, pasitempę, 

stengsis sudaryti apvalų ratuką."Polkai" pritars su 

pasirinktais instrumentais. 

Savadarbiai muzikos 

instrumentai. 

 

Tema/Idėja: 

„ Galimi pavojai“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Santykiai su suaugusiaisiais ir bendraamţiais, sakytinė ir rašytinė kalba, emocijų suvokimas ir 

raiška, aplinkos paţinimas, problemų sprendimas, kūrybiškumas, meninė raiška, skaičiavimas, 

fizinis aktyvumas, savigarba ir savivoka. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Nusiteikti saugiai elgtis, vengti ţalojančių poveikių;suţinoti, kas yra  ligų sukėlėjai 

(bekterijos, virusai) ir kaip jų išvengti (praustis, uţsidengti burną čiaudint, kosant); kaip elgtis 

su vaistais, kaip išvengti pavojų kelyje (eismo taisyklių ţinojimas); kaip elgtis su svetimais 

ţmonėmis, aštriais daiktais, ugnimi, kaip išvengti traumų. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“  Pokalbis apie tai, kokie pavojai vaikams gali grėsti ir 

kaip jų išvengti. 

https://www.youtube.

com/results?search_q

uery=pavojai+gatv%

C4%97je+vaikams+li

etuviskai 

Paţintinė 

veikla, išvyka 

Ekskursija į Panevėţio apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo stoties valdybą.  

 

Stebėjimas, 

išvyka 

Stebės eismą gatvėje ir aiškinsis saugaus eismo 

pagrindus (taisykles). 

Stebės vaistininko darbą, aiškinsi,s ko reikia norint 

nusipirkti vaistus (recepto).  

 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Dalyvaus sveikatos centro specialisto veikloje – 

ţaidime 

 „ Jei sergi, būk atsakingas“ (apie taisykles kosant, 

čiadant ir t.t.)  

Paveikslėliai 

Veikla lauke Ţais ant sniego kalno. Aiškinsis, kodėl negalima lipti Čiuoţynės, rogutės 

https://www.youtube.com/results?search_query=pavojai+gatv%C4%97je+vaikams+lietuviskai
https://www.youtube.com/results?search_query=pavojai+gatv%C4%97je+vaikams+lietuviskai
https://www.youtube.com/results?search_query=pavojai+gatv%C4%97je+vaikams+lietuviskai
https://www.youtube.com/results?search_query=pavojai+gatv%C4%97je+vaikams+lietuviskai
https://www.youtube.com/results?search_query=pavojai+gatv%C4%97je+vaikams+lietuviskai


 

 

 

į kalną ten, kur čiuoţia draugai, kodėl reikia palaukti, 

kol draugas atsistos, kai nučiuoţia, kaip elgtis ant 

slidaus ledo.  

Meninė veikla Kurs kolektyvinį darbelį „Muilas +rankšluosti 

+vanduo“. gamyba parodai „Švarus vaikas – sveikas 

vaikais“. 

Piešimo popierius, 

klijai, pieštukai, 

ţirklės, reklaminiai 

bukletai. 

Kūno kultūra Šokinės į aukštį, bandant pasiekti daiktą. 

Šokinės nuo kojos ant kojos judant šonu. 

Judrus ţaidimas „Pataikyk vitaminą nykštukui į 

burną“ 

" Vitaminai - 

kamuoliukai", 

taikinys. Įvairūs 

pakabinti minkšti 

ţaislai. 

Muzikinis 

ugdymas 

Dainuos dainelę "Rido, rido opa-pa", kurs dainelei 

judesius. Klausys ir susipaţins su dainele 

"Pavasaris", aptars dainelės tekstą. Mėgdţios 

paukščių balsus, šoks "Garnys, garnys"Ţais ţaidimą 

"Batsiuvys", kurs judesius, improvizuos, vaidins. 

CD įrašas, 

 

Tema/Idėja: 

 „Seku seku pasaką“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Santykiai su suaugusiaisiais ir bendraamţiais, sakytinė ir rašytinė kalba, emocijų suvokimas ir 

raiška, aplinkos paţinimas, problemų sprendimas, kūrybiškumas, meninė raiška, skaičiavimas, 

fizinis aktyvumas, savigarba ir savivoka. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Klausyti, kurti, sekti pasakas, istorijas, bandyti įsijausti į pasakų personaţus, kurti trumpus 

vaidinimus, perimti vaizdingą, pasakų kalbą. Laisvai fantazuoti tamsoje, uţsimerkus, 

uţsidengus. Gaminti kaukes  uţgavėnėms. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

„Ryto ratas“ Pasiklausys vienos pasakos iš audio knygos ir 

aptars, kur dar gali vaikai išgirsti pasaką (teatras, 

knyga, ţmogus, kuris moka sekti pasaką irt.t.) 

https://www.youtube.c

om/watch?v=3ubCrJI6

TyM 

Paţintinė 

veikla, išvyka 

Keliaus į lėlių veţimo teatrą. Edukacinė programa 

Stebėjimas Stebės šešėlių, pirštinių lėlių, pieštų lėlių teatrą. 

Aptars, kokios teatro rūšys vaikams ţinomos, 

suţinos apie naujas. 

Įvairios lėlės, kita 

teatro atributika. 

Edukaciniai 

ţaidimai 

 Ţais ţaidimus „Mes artistai“, „Teatro dailininkai“, 

„Pasakorius“ 

Piešimo priemonės, 

įvairūs rūbai, kaukės, 

muzika. 

Veikla lauke Vaikai kurs pasaką apie tai, ką mato (kaimyno 

namas, spalvotas debesėlis, lėktuvo kelionė ir t.t.) 

 

Meninė veikla Gamins teatro lėles .  

(Piešia pasirinktą personaţą, tvirtina prie ledų 

pagaliuko, ruošia dekoracijas (medis, akmuo, 

saulytė, debesėlis ir t.t.). 

Pieštukai, daţai, 

popierius, klijai, 

medţiagos skiautės, 

sagos ir kiti daiktai.  

Kūno kultūra Suspaudus tarp kojų minkštą ţaislą šokinės abiem 

kojomis pirmyn. 

Minkšti ţaislai, kreida, 

raištis ant akių. 

https://www.youtube.com/watch?v=3ubCrJI6TyM
https://www.youtube.com/watch?v=3ubCrJI6TyM
https://www.youtube.com/watch?v=3ubCrJI6TyM


 

 

 

Laipios sienele pakaitiniu ţingsniu. 

Judrus ţaidimas ,,Ieškau pasakos personaţo“ 

Muzikinis 

ugdymas 

Klausysis vadovės dainuojamos dainelės "Šiandien 

šventė", aptars dainelės turinį, kurs judesius, 

improvizuos. Su barškučiais, kaladėlėmis, 

būgneliais muš ritmą grojamai melodijai. Įtvirtins 

dainelę "Ţydi Lietuvoj gėlytės". 

CD įrašas, muzikiniai 

instrumentai. 

 

Kovas 

Tema/Idėja: 

 ,,Pavasaris kalbina ţiemą“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Sakytinė kalba, rašytinė kalba, meninė raiška, skaičiavimas, paţintinė veikla., fizinis 

aktyvumas 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

prisiminti  keturis metų laikus ir išsiaiškinti, kas jiems būdinga, susipaţindinti  su pavasario 

mėnesiais, šventėmis, pasidţiaugti su vaikais atėjusiu pavasariu. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

,,Ryto ratas“ Vartys knygelę ,,Metų ratas“ ir stebės visų 

keturių metų laikų iliustracijas, aptars jas, ţais 

edukacinį ţaidimą ,,Metų laikai“, ţais muzikinį 

ţaidimą ,, Ţiema, ţiema bėk iš kiemo“. Prieš 

miegą klausys pasakos ,,Dvylika mėnesių“. 

Ţaidimas ,, Metų laikai“ 

Knyga ,,Metų ratas“ 

Rašytinė kalba Kopijuos metų laikų pavadinimus ir pieš 

atitinkamą paveikslėlį. Kopijuos ir puoš 

ornamentais ţodį ,, pavasaris“. 

Flomasteriai, piešimo 

popierius, paprasti 

pieštukai 

Sakytinė kalba Pasakos, kuris metų laikas jiems labiausia 

patinka ir kodėl. Prisimins pramogas įvairiais 

metų laikais. Pasimokys eilėraštį apie pavasarį. 

Kortelės su metų laikais, 

knygelės 

Paţintinė veikla Atras ir ant kalendoriaus priklijuos pavasario 

paveikslėlį, suras ţodį ,, pavasaris“,  susipaţins 

su pavasario mėnesiais ir šventėmis. 

 

Metų kalendorius 

Meninė raiška Pieš medį pavasarį. Aplikuos medį. Piešimo popierius, 

spalvotas popierius, 

klijai, flomasteriai, 

guašas. 

Kūno kultūra Šliauš gimnastikos suoleliu, šokinės abiem 

kojom judant į priekį, eis, bėgs įveikdami  

kliūtis. Ţais j.ţ. ,,Pašauktas gaudo“, ,,Sustok 

pagal skaičių“. 

Gimnastikos suolas, 

lazdelės 

Veikla lauke, 

stebėjimas 

Stebės krūmus, medţius. Stebės varvančius 

varveklius ir tirpstantį sniegą. Ţais sporto 

aikštelėje judriuosius ţaidimus 

Kamuoliai, vairai 

Skaičiavimas Skaičiuos, kiek vaikų atėjo į grupę, aiškinsis 

kelintas atėjo į grupę, atliks nesudėtingus 

sudėties- atimties veiksmus. 

Skaičių kortelės, 

magnetiniai skaičiukai, 

skaičiavimo pagaliukai 



 

 

 

Muzikinis 

ugdymas 

Šoks "Uţgavėnių " ţaidimus, ratelius: 

"Meškutė", "Čeverykai", "Ţyds juods". 

Dainuos daineles "Ţiema, bėk iš kiemo", 

"Oţys ant tilto stovėjo" Pajaus gerų emocijų. 

CD įrašai, muzikiniai 

instrumentai, personaţų 

kaukės. 

 

Klausymas  Klausysis prieš miegą pasakų, susijusių su 

pavasariu. 

Pasakų knygelės 

 

Tema/Idėja: 

 ,, Gyvūnijos pasaulis: laukiniai gyvūnai“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Aplinkos paţinimas, sakytinė kalba, fizinis aktyvumas, rašytinė kalba, savireguliacija ir 

savigarba, skaičiavimas, meninė raiška, estetinis suvokimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

susipaţinti su gyvūnų įvairove, suprasti, kas trukdo ţmogui su šiais gyvūnais susigyventi ir 

bendrauti; išsiaiškinti, kur galima juos pamatyti ir su jais susipaţinti; atkreipti vaikų dėmesį į 

tautosakoje matomus, girdimus gyvūnų įvaizdţius. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

,, Ryto ratas“ Kurs ir skanduos įvairius savęs ir gyvūnų 

palyginimus. Klausysis įvairių kūrinėlių apie 

gyvūnus. Pamėgdţios įvairių gyvūnų judesius. 

Knyga ,,  Maţųjų 

skaitiniai“, ,,Mano antroji 

knyga“ 

Aplinkos 

paţinimas 

Vartys enciklopedijas apie gyvūnus, stebės 

paveikslėlius su gyvūnais ir su  jais susipaţins. 

Grupuos laukinius ir naminius gyvūnus. 

Priţiūrės darţelyje gyvenančius gyvūnus. 

Enciklopedijos apie 

gyvūnus, paveikslėliai su 

gyvūnais. 

Rašytinė kalba Bandys paveikslėliui su gyvūnu rasti tinkamą 

pavadinimą; kas mokės, galės draugams 

perskaityti pavadinimą. 

Kortelės su gyvūnų 

pavadinimais, 

paveikslėliai su gyvūnais 

Sakytinė kalba Klausysis pasakų apie gyvūnus ir bandys 

atsakyti į auklėtojos pateiktus klausimus. 

Inscenizuos jiems patikusią pasaką. 

Pasakos apie gyvūnus 

Meninė raiška Lipdys, konstruos, lankstys, pieš pasirinktą 

gyvūną. 

Įvairios meninės raiškos 

priemonės 

Kūno kultūra Ropos gimnastikos suoleliu, šliauš gimnastikos 

suoleliu. Ţais siuţetinį ţaidimą ,, Kelionė į 

mišką“ 

Įvairios sporto priemonės 

 Išvyka  Gamtos mokykloje aplankys gyvūnus  

Darbas prie 

interaktyvios 

lentos 

Atliks uţduotėles apie gyvūnus Interaktyvioji lenta 



 

 

 

Muzikinis 

ugdymas 

Ritmuos su lazdelėmis, išdainuos savo ir 

draugo vardus. Mėgdţios vieversį, pempę. 

"Vabaliukų" dainelę dainuos su judesiais, 

stengsis įsiminti ţodţius, kurs dainelei 

judesius.                                                  

Lazdelės 

Skaičiavimas Skaičiuos, kiek gyvūno pavadinime yra 

raidţių, ieškos atitinkamo skaičiaus, matuos, 

kurio gyvūno pavadinimas ilgesnis. 

Kortelės su gyvūnų 

pavadinimais, skaičiukų 

kortelės, liniuotė 

 

Tema/Idėja:  

,, Maţieji darţininkai“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Sakytinė kalba, rašytinė kalba, aplinkos paţinimas, meninė raiška, skaičiavimas, bendravimas 

su bendraamţiais, fizinis aktyvumas, tyrinėjimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Stebėti ir tyrinėti augalo gyvenimo etapus: dygimą, augimą, ţydėjimą, vaisių auginimą, 

nunykimą, tąsą sėkloje. Susipaţinti  su sėklų įvairove. Įsijausti į maţųjų darţininkų vaidmenį. 

Patirtus įspūdţius  išreikšti meninėmis priemonėmis. 

   

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

 ,,Ryto ratas“ Klausysis eilėraščių apie įvairias darţoves. 

Mins mįsles apie darţoves.  Kalbėsis apie  

patiekalus, kuriuos tėveliai gamina iš įvairių 

darţovių namuose. Ţais muzikinį ţaidimą 

,,Pasėjau ţilvytį“. 

Knyga ,, Maţųjų 

skaitiniai“ 

Paţintinė veikla Stebės augalo augimo etapus: dygimą, augimą, 

ţydėjimą, sėklų brandinimą, nykimą, gyvybės 

tąsą sėkloje. 

Knyga ,, Pradinuko 

ţodynas“ 

Stebėjimas Stebės savo pasėto augalo augimą. Įvairūs pasėti augalai 

Sakytinė kalba Kalbėsis apie pavasario darbus sode, darţe. 

Aiškinsis, kuo vaikai gali padėti tėveliams 

atliekant pavasarinius darbus. Mokysis patikusį 

eilėraštį apie darţoves. 

Knygelės 

Rašytinė kalba Vaikai kopijuos įvairių darţovių pavadinimus 

ir prie jų nupieš atitinkamą darţovę. 

Kortelės su darţovių 

pavadinimais, spalvoti 

pieštukai 

Meninė raiška Pieš, aplikuos, lipdys įvairias darţoves. Guašas, piešimo 

popierius, plastilinas, 

spalvotas popierius, 

ţirklės, klijai. 

 Veikla lauke Vaikai stebės gamtos pasikeitimus gamtoje.  

Klausysis paukščių čiulbėjimo. Ţais judrų 

ţaidimą ,, Skrenda, skrenda“. 

Švilpukas 



 

 

 

 Klausymas Vaikai prieš miegą klausysis įvairaus turinio 

pasakų. 

Pasakų knygelės 

Muzikinis 

ugdymas 

Mėgdţios vieversį ir gandrą .Klausysis 

paukščių balsų įrašus. Šoks ratelį "Garnys". 

Pakartos daineles ir šokius, teatro dienai.                  

CD įrašai 

 Skaičiavimas Vaikai skaičiuos įvairias sėklas, stebės, kur 

telpa daugiau sėklų:šaukštelyje, šaukšte. Dėlios 

sėklas nuo didţiausios iki maţiausios ir 

atvirkščiai. Įtvirtins skaičiavimą dvidešimties 

ribose.    

Įvairios sėklos, šaukštas, 

šaukštelis 

 

Tema/Idėja:  

,, Mano dienelė“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Sakytinė kalba, rašytinė kalba, aplinkos paţinimas, skaičiavimas, santykiai su bendraamţiais, 

problemų sprendimas, fizinis aktyvumas 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Pajusti ir įsigyventi į dienos ritmą,  su auklėtoja suplanuoti visos dienos veiklą,  pasidţiaugti 

praėjusia dienele. Aptarti sąvokas ( diena, naktis, vakaras, rytas, para, rytoj, šiandien, vakar ). 

Išsiaiškinti, kuo yra matuojamas laikas, kas yra dienos reţimas. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

,,Ryto ratas“ Pokalbis ,, Mano dienelė“. Klausysis  L 

.Degėsio  eilėraščių  ,,Naktį visai nebaisu“,  ,, 

Ryto daina“ Su auklėtoja aptars dienos veiklą. 

Knyga ,,Jums maţi ir 

didesni“ 

Aplinkos 

paţinimas 

Prisimins savaitės dienas. Kurs savaitės orų 

kalendorių. Įtvirtins paros dalis. Ieškos 

paveikslėlių knygelėse su įvairiomis paros 

dalimis. 

Kalendorius 

Kūno kultūra Varys kamuolį dešine, kaire ranka tiesiai, 

apvarant kliūtis. Eis, bėgs nuoţulnia lenta, 

suoleliu. Ţais judriuosius ţaidimus: ,,Karosai 

ir lydeka.“  Individualūs ţaidimai su 

kamuoliais. 

Kamuoliai, lenta, kėgliai 

Sakytinė kalba Pasakos savo draugams, kaip leidţia laiką 

namuose. 

Šeimos albumai 

Rašytinė kalba Kopijuos savaitės dienas, paros dalis. Ţais 

edukacinius ţaidimus:  ,, Sudėk ir 

perskaityk“, ,,Mokomės skaityti“. 

Ţaidimai 

 

Meninė raiška 

Lankstys ,,Diena – naktis“ 

Kurs dailės darbelius. 

Meninės raiškos 

priemonės 

Klausymas  Prieš miegą klausysis pasakų Pasakų knygelės 



 

 

 

 

Skaičiavimas, 

matavimas 

Skaičiuos raides savaitės dienų, paros dalių 

pavadinimuose, rinks ilgiausią ir trumpiausią 

pavadinimą. Atliks nesudėtingus sudėties – 

atimties veiksmus. 

Liniuotė, skaičiavimo 

pagaliukai 

Muzikinis 

ugdymas 

Susipaţins su sūpuokline daina "Supkit, 

meskit manį jauną", aptars dainos tekstą, 

nuotaiką. Mėgdţios "Vieversį". Po visą salę 

skraidys paukšteliais, skambant ramiai 

melodijai. Ţais muzikinį ratuką „Ţvirblis“. 

CD įrašas, supynės iš 

rankšluosčių. 

 

Stalo teatras Inscenizuos vaikams patinkančias pasakas. Stalo teatro priemonės 

 

Balandis 

Tema/Idėja: 

 ,,Paukštelių balsai dţiugina mus“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Aplinkos paţinimas, fizinis aktyvumas, sakytinė kalba, rašytinė kalba, skaičiavimas, meninė 

raiška, kasdieniniai gyvenimo įgūdţiai,emocijų suvokimas ir raiška. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

ugdytis meilę gamtai,  išgirsti paukščių balsus, klausytis jų gamtoje, dţiaugtis paukštelių 

sugrįţimu, pamėgdţioti paukščių balsus, prisiminti jų pavadinimus, kūno dalis. Patirtus 

įspūdţius perteikti dailės darbeliuose. 

  

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

,, Ryto ratas“ Prisimins, kas pavasarį dţiugina juos savo 

giesmėmis. Vartys knygelę ,,Paukštelių 

balsai“ ir prisimins paukščių pavadinimus, 

bandys pamėgdţioti jų balsus. Ţais judrų 

ţaidimą 

 ,, Paukšteliai lizdeliuose“. 

Knygelė ,, Paukščių 

balsai“, lankai. 

Aplinkos 

paţinimas 

 Vartys enciklopedijas, ieškos informacijos 

apie paukščius, stebės paveikslėlius. 

Enciklopedijos 

Sakytinė kalba Pasakos apie susitikimus gamtoje su jiems jau 

ţinomais paukšteliais, dalinsis patirtais 

įspūdţiais. Pasimokys eilėraščių apie 

paukštelius. 

Įvairios knygelės 

Rašytinė kalba Kopijuos paukštelių pavadinimus, aiškinsis 

pirmą ir paskutinį garsą pavadinime, vėliau 

mėgins sudėlioto iš raidţių paukščių 

pavadinimus. 

Raidynas, spalvoti 

pieštukai, piešimo 

popierius 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Ţais ţaidimą ,, Gyvūnų abėcėlė“, dėlios 

dėliones. 

Ţaidimas ,,Gyvūnų 

abėcėlė“, įvairios dėlionės 

Meninė raiška Kurs dailės darbelius apie paukščius 

pasirinkta technika 

Flomasteriai, guašas, 

spalvoti pieštukai, piešimo 

popierius 



 

 

 

Kūno kultūra Eis, bėgs įveikdami kliūtis. Laipios 

gimnastikos sienele įvairiavardţiu būdu. Ţais 

judrius ţaidimus  ,,Paukšteliai lizdeliuose“, 

,,Automobilis ir ţvirbliai„ 

Gimnastikos sienelė, 

lazdelės, lankai ir kt. 

Veikla lauke Klausys paukščių čiulbėjimo, pamėgdţios 

paukštelių judesius, sporto aikštelėje ţais 

judrų ţaidimą ,,Skrenda, skrenda“ 

Kaspinai, kamuolys 

Muzikinis 

ugdymas 

Dainuos dainelę "Ridulučiai", stengsis 

pajausti ritmą, įsiminti ţodţius. Atliks 

ritmines uţduotėles iš natų "Ta" ir "Ti". Judės 

po visą salę kaip paukšteliai, vaidins, kurs, 

improvizuos. 

CD įrašas, ritminės 

kortelės. 

Darbas prie 

interaktyvios 

lentos 

Atliks uţduotėles apie naminius ir laukinius 

paukščius. 

Interaktyvioji lenta 

 

Tema/Idėja:  

,,Velykos“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Sakytinė kalba, rašytinė kalba, aplinkos paţinimas, bendravimas su bendraamţiais ir 

suaugusiais, skaičiavimas, meninė raiška, fizinis aktyvumas, emocijų suvokimas ir raiška. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Nusiteikti laukti Velykų, prisiminti, kokia tai šventė, kaip švenčiama, suţinoti apie jos 

tradicijas, laikytis rimties, dţiaugtis margučių raštais, ţaidimais. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

,,Ryto ratas“ Prisimins, kokia graţi šventė laukia visų; 

aiškinsis, kaip tinkamai jai pasiruošti. Dalinsis 

prisiminimais, kaip ši šventė yra švenčiama 

namuose. Klausys eilėraščių apie Velykas, 

ţais velykinius ţaidimus. 

Knygelės 

Aplinkos 

paţinimas 

Pasimerks berţo šakelę, stabės lapų 

skleidimąsi, vėliau papuoš ją velykiniais 

darbeliais. Susipaţins su margučių raštais, 

spalvomis, jų reikšmėmis. Aiškinsis, kas yra 

lygiadienis, kada būna Velykos. 

Berţo šakelė, mediniai 

margučiai 

Sakytinė kalba Mokysis aiškiai, taisyklingai tariant garsus 

padeklamuoti eilėraštį apie Velykas. Pasakos 

stebėdami iliustracijas knygelėse. Klausysis 

kūrinėlių apie Velykas. Pasimokys 

kiaušiniavimo  oracijų. 

Knygelės 

Rašytinė kalba Kopijuos ir puoš ţodį ,,VELYKOS“  

 Bandys sudėlioti ţodį ,,VELYKOS“ iš 

raidţių. 

Raidynas, spalvoti 

pieštukai, piešimo 

popierius 



 

 

 

Meninė raiška Kurs velykinius papuošimus grupėje, darys 

sveikinimą su Velykomis tėveliams, Margins 

,,margučius.“ 

Priemonės dailės 

darbeliams atlikti 

Stebėjimas 

lauke 

Stebės atbundančio pavasario ţenklus.  

Skaičiavimas Skaičiuos nuspalvintus popierinius margučius, 

atliks nesudėtingus sudėties – atimties 

veiksmus.   

Popieriniai margučiai 

Išvyka Išvyka į kraštotyros muziejų marginti 

margučių 

Kiaušiniai, daţai 

Muzikinis 

ugdymas 

Atliks kvėpavimo, artikuliacijos pratimus. 

Susipaţins ir aptars dainelę "Velykos pas 

mus", kurs dainelei judesius. Pakartos dainelę 

"Ţelmenėlis", stengsis aiškiai tarti ţodţius. 

Judės po salę kaip paukšteliai. 

CD įrašai 

Veikla lauke Supsis ant sūpuoklių, ţais judriuosius 

ţaidimus sporto aikštelėje. 

Vairai, kamuoliai 

 

Tema/Idėja:  

,,Profesijos“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Sakytinė kalba, aplinkos paţinimas, skaičiavimas meninė raiška, bendravimas su suaugusiais, 

fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Suţinoti apie įvairias profesijas, kuo jos ypatingos, aptarti darbo įrankius; formuoti suvokimą, 

kad darbui reikia turėti kantrybės, pastangų, kad dirbti sunku ir ne visada įdomu, bet reikia; 

išsiaiškinti,  kuo vaikai norėtų būti uţaugę. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

,,Ryto ratas“ Pokalbis ,, Kokius darbus dirba mūsų tėveliai  

“ Vartys knygelę  A. Havukainen ir S. 

Toivonen ,,Tatas ir Patas renkasi darbą“ ir 

aptars stebėdami  paveikslėlius. 

Knygelė 

Sakytinė kalba  Kalbėsis tema ,, Kuo norėčiau būti uţaugęs“ 

Pasimokys pasakų be galo. Klausysis N. 

Morkūnaitės eilėraščio ,, Kai uţaugsiu“ 

Knyga ,,Jums, maţi ir 

dideli“ 

Kūrybiniai – 

vaidmeniniai 

ţaidimai 

Ţais kūrybinius vaidmeninius ţaidimus: 

,,Ligoninė“, ,,Parduotuvė“, ,,Kirpykla“ 

Įvairūs ţaislai 

Kūno kultūra Ropos pro tunelį remiantis plaštakomis ir 

keliais įvairiavardţiu būdu. Uţlips 

gimnastikos sienele, pereis į kitą pusę ir 

nulips ţemyn. Ţais judriuosius ţaidimus: 

,,Nepasilik ant grindų“, ,,Numušk sviedinį“ 

Gimnastikos sienelė, 

tunelis, kamuoliai 

Klausymas Klausysis pasakų prieš miegą Pasakų knygelės 



 

 

 

Stebėjimas Susipaţins su darţelio virėjų darbu,  su jų 

darbo įrankiais, padėkos uţ skanų maistą. 

Darţelio virtuvė 

Išvyka Stebės pardavėjos darbą parduotuvėje, 

paštininko darbą pašte, bibliotekininko darbą 

bibliotekoje. 

Parduotuvė, paštas, 

biblioteka 

Veikla lauke Aptars dienos orą, stebės gamtos 

pasikeitimus. Ţais judriuosius ţaidimus sporto 

aikštelėje. 

Kamuolys, vairai, 

pakabinamas krepšinis 

Muzikinis 

ugdymas 

Dainuos dainelę "Velykos pas mus", stengsis 

įsiminti ţodţius, jaus ritmą. Šoks ratelį 

"Kiškučio pyragėliai". stengsis sudaryti 

tvarkingą ratelį, kurs judesius. Pamėgdţios 

paukščių balsus. Grojant melodijai, judės po 

visą salę, vaidins "paukštelius". 

CD įrašai 

Meninė raiška Aplikuos gaisrininkų mašiną, bandys piešti 

įvairiausių profesijų ţmones ir kt. 

Spalvoti pieštukai, 

flomasteriai, piešimo 

popierius, klijai, spalvotas 

popierius 

 

Tema/Idėja: 

,,Protingi ir išdykę skaičiai“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Skaičiavimas, aplinkos paţinimas, sakytinė kalba, meninė raiška, mokėjimas mokytis, 

problemų sprendimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):   

patirs, jog skaičiavimas- tai būdas paţinti pasaulį, aiškinsis, ką galima suskaičiuoti, gebės 

įvardinti kelintas atėjo į darţelį, bandys skaičiuoti pirmyn ir atgal, atspės, kurio skaičiaus 

trūksta, pasakys skaičiaus kaimynus. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

,,Ryto ratas“ Ţais ţaidimą ,, Skaičiukų ratukas“ . Pagal gautą 

skaičių atėjus į darţelį, pasakys kelintas atėjo į 

grupę. 

Skaičių kortelės 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Ţais ţaidimus: ,, Atspėk dingusį skaičių“, 

,,Pasakyk skaičiaus kaimynus“, ,,Sudėliok skaičių 

kirmėlytę“, ,,Skaičių trauknukas“ 

Ţaidimai 

Darbas prie 

interaktyvios 

lentos 

Atliks uţduotėles su skaičiais Interaktyvioji lenta 

Skaičiavimas Atliks nesudėtingus sudėties – atimties veiksmus, 

atliks uţduotėlę ,, Vienu daugiau, vienu maţiau“ 

Paprasti ir spalvoti 

pieštukai, piešimo 

popieriaus lapas 

Kūno kultūra Varys kamuolį dešine ir kaire ranka. Mėtys 

kamuolį vienas kitam. Mes kamuolį į krepšį. Ţais 

judriuosius ţaidimus: ,, Tvarka- netvarka“, ,, 

Sustok pagal skaičių“, ,, Trečias gaudo“ 

Kamuoliai, skaičiai 



 

 

 

Meninė raiška Kurs piešinėlį iš geometrinių figūrų. Geometrinės figūros, 

paprasti pieštukai, 

spalvotas popierius, 

klijai, ţirklės 

Sakytinė kalba Klausysis pasakų, skaičiuos, kiek veikėjų, suras 

tinkamą skaičių,  apibūdins , kokios charakterio 

savybės jiems būdingos. 

Pasakų knygelės 

Paţintinė veikla Išsirikiuos pagal ūgį didėjančia ir maţėjančia 

tvarka ir nuspręs, kuris vaikas aukščiausias, kuris 

ţemiausias. Primins draugams, kokiu skaičiumi  

yra prausykloje paţymėtas rankšluostukas, 

grupėje lovytė, patalynė.  

Ūgio matuoklė, uţrašai 

prausykloje ir 

rūbinėlėje 

 Klausysis dainelės "Tik motulės širdyje", aptars 

dainelės tekstą, nuotaiką, pritaikys judesius. 

Skambant "Polkai", judės dvigubu ţingsneliu, 

stengsis išlaikyti tiesią laikyseną, jausti ritmą. Su 

bambuko lazdelėmis pritars dainelei "Vabalai", 

jaus ritmą. 

CD įrašas, bambuko 

lazdelės 

Stebėjimas Pasivaikščiojimo metu stebės namų , mašinų, 

autobusų numerius, aiškinsis, kam jie reikalingi. 

Namų ir mašinų 

numeriai 

 

Geguţė 

Tema/Idėja:  

,,Tau mano mamyte“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Sakytinė kalba, rašytinė kalba, meninė raiška, santykiai su suaugusiais , estetinis suvokimas, 

fizinis aktyvumas, savireguliacija ir savikontrolė.  

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):   

Pratintis parodyti meilę ir pagarbą savo mamytei geru ţodţiu, švelnumu, paslauga, suprasti  

mamytę ir pagal savo galimybes padėti namų ruošos  darbuose, domėtis jos profesija, 

pareigomis, pradţiuginti mamytę išmoktu eilėraščiu, pagaminta dovanėle.  

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

,,Ryto ratas“ Prisimins, kokią graţią šventę švenčiame 

geguţės mėnesį. Klausysis eilėraščių apie 

mamytę. Draugams primins savo mamyčių 

vardus. Vartys šeimos albumus. 

Eilėraščių knygelės, 

šeimos albumai 

Sakytinė kalba  Pasakos apie savo mamas. Mokysis  aiškiai, su 

intonacija padeklamuoti  eilėraštuką Motinos 

dienai. Kurs maloninius, maţybinius ţodelius. 

Šeimos albumai, 

eilėraštis 

Rašytinė kalba Kopijuos ţodį ,, MAMA“ ir jį papuoš. Iš 

raidţių dėlios ţodį ,,MAMA“, savo mamos 

vardą. 

Raidynas 

Pasakų 

klausimas 

Klausysis pasakų: ,,Našlaitė Elenytė ir 

Joniukas avinukas,“ ,,Saldi košė,“ Ţemaitės 

kūrinėlio ,,Mamaitė“      

Knygelė ,, Maţųjų 

skaitiniai“ 



 

 

 

Meninė raiška Pieš savo mamos portretą. Darys dovanėlę 

mamai. 

Flomasteriai, spalvoti 

pieštukai, piešimo 

popierius, spalvotas 

popierius, klijai 

Kūno kultūra Ţais siuţetinį ţaidimą ,, Išvyka prie eţero“ Sporto priemonės 

Muzikinis 

ugdymas 

Skambant CD įrašui "Metų laikai"- 

"Pavasaris", vaikai judės po visą salę, kurs, 

vaidins, improvizuos. Pakartos dvigubą 

ţingsnelį, judės palikdami vienodus tarpus tarp 

draugų. Klausysis dainelės "Skambėk, 

pavasarėli !", aptars dainelės tekstą, nuotaiką, 

pritars dainelei su akmenukais, jaus ritmą. 

CD įrašas, akmenukai. 

 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Ţais edukacinius ţaidimus: ,,Kas gerai ir kas 

blogai“, Jausmų ABC“, ,,Profesijos“ 

Ţaidimai 

Veikla lauke Kurs iš pievoje ţydinčių gėlių puokštes 

mamoms. Keps smėlyje pyragus, ,,vaišins“ 

mamas. Vaţinėsis paspirtukais. 

Pievų augalai, smėlis 

Kūrybiniai – 

vaidmeniniai 

ţaidimai 

Ţais kūrybinius – vaidmenius ţaidimus: 

,,Šeima“, ,,Ligoninė“, ,,Parduotuvė“, 

,,Kirpykla“ 

ir kt. 

 

 

Tema/Idėja:  

,,Saugaus eismo savaitė“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Aplinkos paţinimas, meninė raiška, sakytinė kalba, bendravimas su suaugusiais, fizinis 

aktyvumas, savireguliacija ir savikontrolė. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Suvokti, kad suaugusieji savo draudimais stengiasi vaikus apsaugoti nuo nelaimių, mokytis  

saugaus elgesio gatvėje,  būti atsakingais eismo dalyviais. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

,,Ryto ratas“  Pokalbis su vaikais ,,Kaip sugrįţti po vasaros 

sveikam?“ Prisimins saugaus eismo taisykles 

gatvėje. Ţais ţaidimą ,, Šviesoforas“ 

Vairai 

Sakytinė kalba Vartys ir aptars knygelę ,, Kelio ţenklai“. 

Vartydami knygeles, ieškos paveikslėlių apie 

saugų eismą ir papasakos , kas juose 

pavaizduota. 

Knygelė 

Filmuko 

ţiūrėjimas 

 Ţiūrės paţintinius filmukus apie saugų elgesį 

gatvėje. 

Kompiuteris 



 

 

 

Aplinkos 

paţinimas 

Mokysis pereiti gatvę degant šviesoforo 

signalui. Eidami gatve mokysis saugiai elgtis. 

Šviesoforas 

Meninė raiška Kurs piešinėlį ,,Gatvėje“. Aplikuos mašiną. 

Konstruos mašiną iš didelių kaladţių, lego 

kaladėlių. 

Flomasteriai, spalvoti 

pieštukai, spalvotas 

popierius, piešimo 

popierius 

Muzikinis 

ugdymas 

Šoks ratelį "Graţi mūsų šeimynėlė", sudarys 

apvalų ratuką, išlaikys vienodus tarpus tarp 

draugų. Klausysis dainelės "Garsiai, garsiai", 

pritaikys judesius, išplos ritmą delnais. Su 

plastikiniais puodeliais atliks ritmines uţduotis. 

Klausys "Pavasaris" simf. poemą, po visą salę 

judės, kurs, vaidins, improvizuos. 

CD įrašas, plastikiniai 

puodukai. 

 

 

Kūno kultūra Eis, bėgs atlikdami įvairius judesius. Šokinės iš 

lanko į lanką. Nušoks nuo paaukštinimo. Ţais 

judriuosius ţaidimus : ,,Automobilis ir 

ţvirbliai“, ,,Trečias gaudo“ 

 Lankai ,suolas, vairai 

Susitikimas Susitiks su policijos pareigūne Policininko darbo įrankiai 

Veikla lauke Vaţinėsis paspirtukais, dviratukais. Ţais su 

smėliu. Sportuos ant sportinių įrenginių. 

Paspirtukai, dviratukai 

smėlio ţaislai 

Stebėjimas Su vaikais stebėsime traukinių eismą ant 

geleţinkelio tilto. 

Traukiniai 

 

Tema/Idėja:  

,,Spalvų pasaulis“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Meninė raiška, tyrinėjimai, sakytinė kalba, fizinis aktyvumas, santykiai su 

bendraamţiais,kūrybiškumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Groţėtis spalvų įvairove, ieškoti jų gamtoje ir mėgautis jomis, ţaisti spalvomis ir atrasti naujų 

spalvų, mokytis piešti lauko augalais, dţiaugtis savo ir draugų darbeliais, išgyventi kūrybinį 

pasitenkinimą. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

,,Ryto ratas“ Klausysis K.Kubilinsko eilėraščio ,,Mano 

spalvos“. Vartys knygeles: ,, Spalvos ir 

spalviukai“, ,,Spalvų virtuvė“, Richard   

Scarrys ,, Visos Darbėnų spalvos“ 

Knygelės 

Eksperimentas Sumaišę dvi spalvas išgaus trečią. Pieš su 

įvairiais lauko augalais. 

Guašas, lauko augalai 



 

 

 

Meninė raiška Kurs dailės darbelius panaudodami įvairią 

techniką. Iš popieriaus juostelių bandys išausti 

juostą. 

Spalvotas popierius, 

piešimo popierius, 

guašas, klijai, ţirklės, 

flomasteriai 

Sakytinė kalba Pasakos apie savo sukurtą piešinėlį. Pasakos 

apie spalvas, kurias pastebėjo gamtoje. 

Vaikų darbeliai 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Ţais ţaidimus ,,Kas greičiau surinks gėles“ , ,, 

Kas greičiau atras atitinkamos spalvos  daiktą.“  

Įvairių spalvų popierinės 

gėlės, grupėje esantys 

daiktai 

Paţintinė veikla Pasigamins gėrimų iš įvairių uogienių ir spręs, 

ar skanu, ar graţu, ar sveika. 

Braškių, mėlynių, vyšnių 

uogienės 

Kūno kultūra Ţais estafetes ir mokysis lenktyniauti su savo 

bendraamţiais.  

Kamuoliai, smėlio 

maišeliai, orientyrai, 

šokdynės. 

Muzikinis 

ugdymas 

Įtvirtins dainelę „Garsiai , garsiai“, kurs 

judesius. Klausysis dainelės „Sportuok“ įrašą, 

su pasirinktais muzikiniais instrumentais išmuš 

ritmą. Aptars dainelės tempą, nuotaiką, kurs 

judesius, improvizuos. Ţais muzikinį ţaidimą 

„Batsiuvys“, sudarys apvalų ratuką, aukštai 

iškels sukabintas rankas, judės bėgamuoju 

ţingsneliu. 

Priemonės- CD įrašas, 

muzikiniai instrumentai. 

Veikla lauke Sportuos ant sportinių įrenginių, vaţinėsis 

dviračiais, paspirtukais, ţais  su smėliu ir 

vandeniu. 

Dviračiai, paspirtukai, 

smėlio ţaislai 

Pasakų 

klausymas 

Klausysis įvairaus turinio pasakų prieš miegą Pasakų knygelės 

 

Birţelis 

Tema/Idėja:  

 „Sveika, vasarėle!” 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Sakytinė kalba, meninė raiška, aplinkos paţinimas, rašytinė kalba, kūrybiškumas, 

skaičiavimas, bendravimas su bendraamţiais. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Pajusti laiko tėkmę, pastebėti ir įsidėmėti vasaros spalvas, dţiaugtis vasaros teikiamais 

malonumais, būti aktyviems, ţingeidiems, smalsiems. 

  

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

,, Ryto ratas“ Prisimins keturis metų laikus, Ţais edukacinį 

ţaidimą ,, Metų laikai“. Prisimins, kas yra 

būdinga vasarai. Ieškos knygelėse vasaros 

paveikslėlių. Mins mįsles. 

Ţaidimas ,,Metų laikai“, 

knygelės 



 

 

 

Rašytinė kalba Kopijuos ţodį ,, VASARA“ ir jį papuoš.  ,, Ikimokyklinuko 

abėcėlė“, spalvoti 

pieštukai 

Meninė veikla Ant asfalto su kreidelėmis pieš vasarą, pasakos 

apie savo piešinėlį. Darys dovanėlę tėveliui. 

Kreidelės, spalvotas 

popierius, ţirklės, klijai 

Aplinkos 

paţinimas 

Apţiūrės šiltnamyje augančius pomidorus, 

savo lysvėje auginamas darţoves. Stebės ir 

aptars, kas auga kitų grupių lysvėse. 

Darţelio darţas 

Kūno kultūra Ţais įvairias estafetes Sporto priemonės 

Klausymas Prieš miegą klausysis  pasakų Pasakų knygelės 

Išvyka Pasivaikščios po mikrorajoną    

Eksperimentas Darys įvairiausius eksperimentus su vandeniu. Priemonės reikalingos 

eksperimentui atlikti 

Veikla lauke  Ţais su sausu ir šlapiu smėliu, pieš ant smėlio. 

Sportuos ant sportiniu įrenginių. Sporto 

aikštelėje ţais judriuosius ţaidimus, Stebės 

ţmonių aprangą gatvėje.  

Smėlis, kamuoliai, vairai, 

dviračiai, paspirtukai 

 

Tema/Idėja:  

,,Iš bandyk ir paţinsi“. 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Aplinkos paţinimas, tyrinėjimas,  sakytinė kalba, meninė raiška, skaičiavimas, bendravimas 

su bendraamţiais, fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Nusiteikti tyrinėjimams, bandymams, ieškojimams-   paţinti vandens ir oro savybes, pilstyti, 

matuoti, skandinti vandenyje, nustatyti oro kryptį kaspino ir vėjo malūnėlio pagalba.   

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

,,Ryto ratas“ Suplanuos visos dienos veiklą. Prisimins 

bandymus darytus ţiemą. Stebės kompiuteryje 

bandymų atlikimą. 

Kompiuteris 

Sakytinė kalba Uţrištomis akimis turės papasakoti, kokią 

darţovę ar vaisių uţuodţia. Ragaudami 

nusakys jų skonį. Pūs muilo burbulus ir ,kol jie 

neatitrūko,  ţiūrės pro juos ir papasakos, 

kokius vaizdus mato. 

Skarelė, darţovės, vaisiai, 

muilo burbulai 

Meninė raiška Lies guašą ir pūs jį su šiaudeliu. Pieš ant 

aliuminio folijos, stiklo. Darys vėjo 

malūnėlius. Lankstys laivelius. 

Stiklas, aliuminio folija, 

guašas 



 

 

 

Stebėjimas Stebės vėjo kryptį panaudodami kaspinus ir 

vėjo malūnėlius. Leis į vandenį savo 

išlankstytus laivelius. 

Kaspinai, vėjo malūnėliai 

Bandymas Statys iš smėlio tunelius, kalnus, tiltus, tvenks 

upes. Pasidţiaugs uţdaruose, skysčio 

pripildytuose induose plaukiojančiais daiktais.  

Smėlio ţaislai, stiklainiai 

su vandeniu. 

Kūno kultūra Ţais estafetes su kitų grupių vaikais. Sporto priemonės 

Klausymas Klausysis pasakų prieš miegą Pasakų knygelės 

 Išvyka į gamtos 

mokyklą 

Stebės, kaip jaučiasi ir gyvena gyvūnai vasaros 

metu. Pasidţiaugs jais. 

Gamtos mokyklos 

gyvūnai 

Skaičiavimas Skaičiuos akmenėlius, su jais atliks sudėties – 

atimties veiksmus. Įtvirtins skaičiavimą 

ţaisdami ţaidimą ,,Klasė“ 

Akmenukai 

 

Tema/Idėja:  

,, Knyga mano geriausias draugas“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:  

Kasdieninio gyvenimo įgūdţiai, fizinis aktyvumas, sakytinė kalba, rašytinė kalba, 

bendravimas su suaugusiais, aplinkos paţinimas, skaičiavimas, problemų sprendimas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai): 

Domėtis knygomis, dţiaugtis spalvingomis, įdomios formos, įvairaus turinio knygelėmis,  

ugdytis norą vartyti, ,,skaityti“, turėti knygas. Tyrinėti knygų turinį, paţinti jį: klausant 

skaitymo, ţiūrinėjant iliustracijas, atrandant simbolius- raides, skaitmenis, atpaţįstant 

parašytus ţodţius. 

   

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

,,Ryto ratas“ Susipaţins su savo ir draugų atsineštomis 

knygomis. Aiškinsis, kur galima rasti daug 

knygų, kaip vadinasi ši vieta. Vartys knygeles, 

stebės jų iliustracijas. 

Vaikų atsineštos knygos 

Sakytinė kalba Bandys ,, skaityti“  knygą stebėdami 

iliustracijas. Ieškos raidţių, bandys perskaityti 

trumpus ţodţius. 

Įvairaus turinio knygelės 

Rašytinė kalba Kopijuos knygelių pavadinimus, puoš 

įvairiausiais ornamentais. Kurs savo knygelei 

pavadinimą. Bandys sudėlioti ţodį ,,KNYGA“ 

Spalvoti pieštukai, 

flomasteriai 

Aplinkos 

paţinimas 

Susipaţins su grupėje, darţelyje esančia 

bibliotekėle. Aptars, kaip reikia elgtis 

bibliotekoje. 

Knygelės 



 

 

 

Edukaciniai 

ţaidimai 

Ţais ţaidimus: ,,Sudėk ir perskaityk“, ,, 

Mokausi skaityti“, ,,Sudėliok ir papasakok“, 

Maţųjų matematika“ 

Ţaidimai 

Kūno kultūra Ropoti  , remiantis delnais ir dilbiais,   delnais. 

Ţaisti įvairius ţaidimus su kamuoliu. Judrūs 

ţaidimai ,, Medţiotojas ir kiškiai„, ,, Pašauktas 

gaudo“. 

Gimnastikos suolas, 

kamuoliai, parašiutas 

Skaičiavimas Skaičiuos knygeles, ieškos knygelėse skaičių, 

atliks sudėties- atimties veiksmus. 

Knygelės 

Meninė raiška Kurs savo knygelę Flomasteriai, piešimo 

popierius, spalvotas 

popierius, klijai. 

Išvyka Aplankys Smėlynės biblioteką.  

 

Tema/Idėja: 

 ,,Ţaidimų dienelės“. 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

 Bendravimas su bendraamţiais ir suaugusiais, sakytinė kalba, skaičiavimas, matavimas, 

problemų sprendimas, meninė raiška, fizinis aktyvumas. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Išgyventi vasaros teikiamus malonumus- gerą nuotaiką,  linksmas vasaros pramogas, ţaisti 

judriuosius ţaidimus, gaudyti saulės zuikučius, vaikščioti basomis, braidţioti vandenyje.  

                  

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį rezultatą Priemonės 

,,Ryto ratas“ Kalbėsis apie vasaros teikiamas pramogas, 

kokias teko jau vaikams patirti. Aiškinsis,  

kokių norėtų patirti šiais metais. Prisimins apie 

saugų elgesį gamtoje, prie vandens. Klausysis 

eilėraštukų apie vasarą,  

Knygelės 

Aplinkos 

paţinimas 

Vartys knygelę ,, Elkis saugiai“, ţiūrės plakatus 

,, Aukime sveiki“. Vaikščiosime paţintiniu – 

jutiminiu taku. 

Knygelė, plakatai 

Rašytinė kalba Rašys pagaliuku, šakele ant smėlio pačių 

sugalvotus ţodţius, Bandys perskaityti 

nesudėtingus auklėtojos parašytus ţodţius. 

Smėlis, pagaliukai 

Sakytinė kalba Dalinsis su draugais patirtais įspūdţiais per 

poilsio dienas. Prisistatys į grupę atėjusiems iš 

kitų grupių vaikams. Išmoks aiškiai 

padeklamuoti eilėraštį apie vasarą. 

Eilėraštis apie vasarą 

Ţaidimai  Ţais lauke ţaidimus: ,,Ţiedo dalinimas“, 

,,Stebuklingas maišelis“, ,,Šilta – šalta“ ir kt. 

Įvairūs ţaislai 

 Veikla lauke Vaţinėsis dviračiais, paspirtukais. Sportuos ant 

sportinių įrenginių. Ţais su smėliu, vandeniu. 

Statys palapines. 

Dviračiai, 

paspirtukai,smėlio 

ţaislai 



 

 

 

Kūno kultūra Mėtys kamuolį vienas kitam. Perlips per įvairias 

kliūtis, Šokinės per sukamą šokdynę. Ţais 

judriuosius ţaidimus: ,, Paukšteliai be namo“, 

,,Kas greičiau paims vėliavėlę“ 

Šokdynė, kamuoliai, 

lankai 

Klausymas Prieš miegą klausysis pasakų Pasakų knygelės 

Tyrinėjimas Padidinimo stiklo pagalba stebės pievos augalus 

ir įvairius vabalėlius. Gulės pievoje ir uos 

kvapus, klausysis gamtos garsų. 

Padidinimo stiklas 

 

Geguţė 

Tema/Idėja: 

,,Pavasario gėlės puošia visus“ 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

 Sakytinė kalba, rašytinė kalba, aplinkos paţinimas, fizinis aktyvumas, meninė raiška. 

Ugdymo(si) uţdavinys(iai):  

Pajusti pavasarinį sodų, gėlynų, pievų ţydėjimą, jų gaivumą, spalvingumą, gyvybingumą, 

tyrinėti, aiškintis, kas  traukia akį savo spalvomis, kvepia, apţiūrėti įvairius ţiedelius, 

suskaičiuoti ţiedlapius, stebėti jų įvairovę. Patirtus įspūdţius išreikšti meninėmis 

priemonėmis. 

 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

,,Ryto ratas“ Klausysis eilėraščių apie pavasarį. Ieškos 

knygelėse pavasario vaizdų. Stebės 

kompiuteryje pavasario vaizdus.  Ţais 

edukacinį ţaidimą ,, Metų laikai“.  

Knygelės, kompiuteris 

Aplinkos 

paţinimas 

Prisimins keturis metų laikus, tris pavasario 

mėnesius, papasakos, kas būdinga pavasariui. 

Kortelės su metų laikais, 

kalendorius 

Skaičiavimas Skaičiuos gėlių ţiedlapius. Iš geometrinių 

figūrų dėlios gėlę ant piešimo popieriaus, 

apvedţios ir nuspalvins. 

Geometrinės figūros, 

piešimo popierius, 

spalvoti pieštukai, pievų 

gėlės 

Kūno kultūra Šokinės per nejudamą šokdynę einant, bėgant. 

Šokinės per ilgą sukamą šokdynę. Ţais 

judriuosius ţaidimus: ,, Pagauk sau porą“, 

,,Trečias gaudo“. 

Šokdynės, lazdelės 

Rašytinė kalba Iškirps gėlių paveikslėlius ir kopijuos jų 

pavadinimus. 

Ţirklės, gėlių 

paveikslėliai, klijai, 

piešimo popierius, 

flomasteriai 

Veikla lauke Stebės pievų, gėlynų gėles, su padidinamuoju 

stiklu stebės jų viduriukus, lygins, aptars juos. 

Iš pienių kotelių darys girliandą. Savo pyragus 

iš smėlio puoš gėlėmis ir kitais augalais. Ţais 

ant sportinių įrenginių. 

Padidinimo stiklas 

Meninė raiška Patirtus įspūdţius perteiks piešdami, 

aplikuodami, lankstydami. 

Spalvotas popierius, 

klijai, piešimo popierius, 

guašas, flomasteriai 



 

 

 

Klausymas Prieš miegą klausysis pasakų Pasakų knygelės 

Išvyka Vyks į parką. Stebės ne tik augalus, bet ir 

pievoje gyvenančius įvairiausius vabalėlius. 

Klausysis įvairiausių gamtos garsų. Parsinešę 

puokštę ţolynėlių pamerks ir stebės, kaip jie 

perţydi. Mokysis saugaus elgesio gamtoje. 

Pievų gėlės, vaza, 

padidinimo stiklas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  AMŢIAUS VAIKŲ 

 PASIEKIMŲ IR PAŢANGOS   VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS  
 

I . BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų vertinimo 

aprašas (toliau vadinama –Aprašas) nustato ikimokyklinio ir priešmokyklinio  

amţiaus vaikų pasiekimų vertinimo tvarką Panevėţio lopšelyje-darţelyje „Rūta“.  

Vaikų pasiekimų vertinimo tikslas: padėti vaikui paţinti save, bręsti kaip 

asmenybei; padėti pedagogui ir tėvams įţvelgti vaiko vystymo(si) galimybes, 

nustatyti problemas, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą. Vaikų pasiekimų  

vertinimo paskirtis:  paţinti vaiką, jo individualumą, gebėjimų lygį bei jo patirtį; 

pritaikyti programą vaiko poreikiams ir galimybėms, organizuoti kokybišką 

ugdymo procesą, uţtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dermę,  

2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amţiaus vaikų pasiekimų ir paţangos 

vertinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu 

(Ţin.1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804),  Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, 

ratifikuota 1995 m. liepos 3 d.  Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I -983 (Ţin., 

1995, Nr.60-1501) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais 

ikimokyklinio amţiaus vaikų ugdymą, ,,Ikimokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų 

aprašu“ (2014) bei šiuo Aprašu. 

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos  švietimo 

įstatyme  (Ţin.1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804), ,,Metodinių rekomendacijų 

ikimokyklinei ugdymo programai rengti“ (2006)  vartojamas sąvokas.  

Vaiko pasiekimai – tai gyvenime ir ugdymo(si) procese įgytos kompetencijos 

(vaiko vertybinės nuostatos, gebėjimai, supratimas, patirtis), apie kurias 

sprendţiame iš vaiko veiklos ir jos rezultatų. 

Vaiko pasiekimų vertinimas- tai nuolatinis informacijos apie vaiką , jo ugdymo(si) 

ypatumus bei daromą paţangą kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas. 

Ikimokyklinuko (priešmokyklinuko) pasiekimų  aplankas - individualios vaiko 

paţangos ir pasiekimų vertinimo  priemonė, kurioje vertinimas grindţiamas 

pedagogo, švietimo pagalbos specialistų,  vaiko ir jo tėvų bendradarbiavimu.  

 



 

 

 

II. BENDRIEJI  REIKALAVIMAI 

 

4. Vaiko pasiekimų  vertinimo procesas  yra nenutrūkstamas, grįţtamas. 

5.         Uţ vaiko pasiekimų ir paţangos vertinimą atsakinga grupės auklėtoja ir kiti 

vaiką ugdantys specialistai. 

6. Ikimokyklinės, priešmokyklinio ugdymo   grupės pedagogas, siekdamas 

paţinti vaiką ir įvertinti jo pasiekimus, stebi jį, taiko pedagogo kompetencijos 

rėmuose apibrėţtus paţinimo metodus, padedančius išsiaiškinti vaiko turimą patirtį, 

savijautą, fizinę  brandą, poreikius, interesus, gebėjimus, bendravimo ir veiklos 

ypatumus, namų kultūrinę aplinką, šeimos socialinę padėtį, lūkesčius bei nuostatas į 

ugdymą.  

7. Vertinant vaiką būtina  atskleisti, ką vaikas ţino ir gali, kokie jo pasiekimai, o 

ne sutelkti dėmesį į tai, ko jis neţino ar negali atlikti. Vertinimas sudaro galimybę 

pastebėti vaiko pasiekimus ar ugdymo(si) netolygumus. 

8. Įvertinimas padeda plėsti vaiko patirtį, sudaryti sąlygas jų  saviraiškai, ugdyti 

vaiko pasitikėjimą savo gebėjimais.  

9. Vertinimo procesas suteikia informacijos apie vaiko asmenybės raidą, padeda 

surasti ugdymą(si) skatinančius būdus. 

10. Vaiko vertinimui negali būti naudojami testai. 

 

 

III. PASIEKIMŲ IR PAŢANGOS   VERTINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

11. Visa medţiaga apie vaiką kaupiama ,,Ikimokyklinuko (priešmokyklinuko)  

pasiekimų aplanke“. Vaiko aplanke gali būti kaupiami vaiko veiklos pavyzdţiai: 

vaiko stebėjimo medţiaga,  darbelių pavyzdţiai, vaiko mintys,  įvairios pastabos ir 

komentarai, vaiko klausimai ir atsakymai į klausimus, nuotraukos, vaiko pomėgių 

aprašymai ir kt. 

12. Vaikas, kartu su auklėtoja, aptaria aplanke kaupiamą medţiagą, atranda, kas 

pradėjo sektis geriau.            

13. Vaikų pasiekimai vertinami taikant šiuos metodus: stebėjimą, veiklos produktų 

analizę, pokalbius ( su vaiku, tėvais, specialistais). 

14. Vaiko pasiekimų vertinimą atlieka grupės auklėtoja, specialistai(jei reikia) ir 

vaiko tėvai.  Vaiko gebėjimai aprašomi 2 kartus per metus. Rugsėjo mėnesį  



 

 

 

daromas pirminis vertinimas.  Geguţės mėnesį daromas baigiamasis vertinimas. 

Esant reikalui, sausio mėnesį daromas tarpinis vertinimas. 

14.1.  Pirmojo vaiko aprašo paskirtis- fiksuoti vaiko pasiekimus, individualius 

ypatumus ir numatyti jo ugdymo kryptį (tikslus ir uţdavinius), ugdymo 

individualizavimo ir paramos vaikui formas. 

14.2.  Antrojo vaiko aprašo paskirtis fiksuoti vaiko pasiekimus, nustatyti, ar 

tinkamai pasirinkta ugdymo kryptis, numatyti tolesnio vaiko ugdymo tikslus ir 

uţdavinius.  

14.3 .Baigiamojo vaiko aprašo paskirtis įvertinti vaiko pasiekimų ir paţangos lygį 

pasiektą per metus( ar pasiektas numatytas rezultatas). 

15. Po kiekvieno  pedagogų ir tėvų vertinimo grupės auklėtoja rašo  vaiko 

kompetencijos aprašą, kuriame paţymi, kas vaikui sekasi gerai, kas sunkiau 

pavyksta;  numato tolimesnio ugdymo(si) gaires, paramos būdus. 

16. Vaikų pasiekimų lygis vertinamas analizuojant vaikų kompetencijas, t.y. 

geriau ir  prasčiau susiformavusius vaikų gebėjimus ir nuostatas. Vaikų gebėjimai 

vertinami pagal šias kompetencijas: 

   Sveikatos saugojimo kompetenciją (1.Kasdienio gyvenimo įgūdţiai, 

2.Fizinis aktyvumas, 4.Savireguliacija ir savikontrolė) 

   Paţinimo kompetenciją (10.Aplinkos paţinimas, 11.Skaičiavimas ir 

matavimas, 14.Iniciatyvumas ir atkaklumas, 15.Tyrinėjimas, 16.Problemų 

sprendimas, 18.Mokėjimas mokytis) 

   Komunikavimo kompetenciją (4.Savireguliacija ir savikontrolė, 

8.Sakytinė kalba, 9.Rašytinė kalba,12.Meninė raiška) 

   Socialinę kompetenciją (3.Emocijų suvokimas ir raiška, 4.Savireguliacija 

ir savikontrolė, 5.Savivoka ir savigarba, 6.Santykiai su suaugusiais, 9.Santykiai su 

bendraamţiais,14. Iiniciatyvumas ir atkaklumas, 16.Problemų sprendimas) 

   Meninę kompetenciją (12.Meninė raiška, 13Estetinis suvokimas, 

17.Kūrybiškumas) 

 

IV. INFORMAVIMAS APIE VAIKO PASIEKIMUS IR PAŢANGĄ 

 

17. Vaiko pasiekimai ir paţanga aptariami Mokytojų tarybos posėdţio metu. 

18. Vaiko problemos sprendţiamos tik su ugdymo procese dalyvaujančiais 

specialistais ir tėvais.  



 

 

 

19.  Su individualia vaiko paţanga, pasiekimais ir problemomis, tėvai 

supaţindinami bendraujant asmeniškai. 

 

V. ATSAKOMYBĖ IR ĮGALIOJIMAI 

 

20. Uţ vaiko pasiekimų ir paţangos vertinimą atsakinga grupės auklėtoja, tėvai ir 

kiti vaiką ugdantys specialistai. 

21. Vaiko pasiekimų ir paţangos vertinimo medţiaga laikoma grupėje. Ji yra 

konfidenciali. 
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