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BENDRIEJI DUOMENYS 

Mišrią grupę lanko dvidešimt du ugdytiniai.Penki ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą,šešiolika – pagal ikimokyklinio ugdymo programą.Dešimt vaikų auga daugiavaikėse 

šeimose. 

Ugdymo turinys visai grupei parenkamas orientuojantis į bendrus grupę lankančių vaikų poreikius, 

ypatumus bei kompetencijas ir pritaikomas pagal individualius gebėjimus. Pagrindinė ugdymo 

organizavimo forma yra įvairi vaikų veikla – žaidimai, pokalbiai, eksperimentai, išvykos, šeimos 

narių įtraukimas į veiklas, šventės. Tai ir vieno vaiko veikla, mažos grupės vaikų veikla ir visos 

grupės organizuota veikla. Žaidimas – pagrindinė ir ypatinga vaikų veikla, gyvenimo, elgesio ir 

egzistencijos forma. Veiksmingas ugdymasis yra orientuotas į atnaujintą priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programą, kuri skirta 5–6 metų vaikams ir kurioje išskirtos šešios ugdymosi sritys: 

gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, socialinis 

ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Vaikai, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir 

galimybes, įgūdžius įgis per patyrimą ir integraliai – žaisdami, stebėdami, eksperimentuodami, 

veikdami įvairiose aplinkose, ugdant 7 kompetencijas: komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, 

pažinimo, pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, skaitmeninę. 

 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GEBĖJIMAI 

IR INDIVIDUALIOS SAVYBĖS 

 

Melita – sunkiau paklūsta taisyklėms, veiklose dalyvauja priklausomai nuo nuotaikos. Tautvilė – 

draugiška,paslaugi, tvarkinga, domisi mokomąja veikla. Patricija B. - laisvai bendraujanti tiek su 

suaugusiais, tiek su draugais, judri,reikli. Jorė – domisi draugais, ja supančia aplinka, mėgsta kurti 

pasakojimus . Patricija G. – mėgsta vadovauti, nurodyti savo taisykles,  fiziškai aktyvi, lanksti.Vytė 

– jautri, labai noriai bendrauja su vaikais, džiaugiasi visomis veiklomis. Mingailė – judri, sunkiau 

sekasi prisitaikyti prie tvarkos ir laikytis bendrų susitarimų. Kajus – bendraujantis,mėgsta aktyvią 

veiklą. Orestas – judrus, sunkiau paklūsta taisyklėms, mėgsta stebėti ir tyrinėti vabalus. Smiltė – 

judri, aktyvi, domisi meniniais darbeliais.Gertė – bendraujanti, noriai dalyvauja kolektyvinėje 

veikloje.  Luka -  sunkiai atsiskiria nuo artimųjųreikalauja individualaus dėmesio.Lėja – jautri, 

sunkiai išgyvena adaptaciją, veiklose daugiau užima stebėtojos vaidmenį.Matas – gražiai bendrauja, 

stebi draugus ir iš jų mokosi. Giedrė – rami, sunkiau išugdytas saugumo jausmas,mėgsta savintis 

vieną suaugusį.Kristijonas – draugiškas, noriai ir lengvai bendraujantis.  

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GEBĖJIMAI 

IR INDIVIDUALIOS SAVYBĖS 

Armandas –  individualistas, sunkiau paklūsta taisyklėms,vengia kolektyvinės veiklos.Ąžuolas- 

Tėja – sunkiau išlavėjusi sakytinė kalba,veiklose dalyvauja noriai, bet sunkiau sekasi ilgiau sukaupti 

dėmesį. Sofija – gražiai bendrauja,geba išreikšti savo jausmus ir nuotaiką,noriai dalyvauja 

ugdomojoje veikloje. Viltė – sunkiau sukaupia ir išlaiko dėmesį, nesidomi mokomąja veikla. 

 

 



TĖVŲ LŪKESČIAI 

Tėvai tikisi abipusio bendradarbiavimo, vaikų užimtumo.Kad vaikai turėtų galimybę realizuoti 

save, bendrauti saugioje socialinėje aplinkoje. Tinkamai pasiruoštų tolimesnei mokyklinei veiklai. 

 

 

METINIS IKIMOKYKLINĖS-PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 

MĖNUO TEMA TIKSLAI 

Rugsėjis ,,Sveika,mokyklėle!“ Daugiau dėmesio skirti naujų ugdytinių 

adaptacijai,mokyti pažinti ir išsakyti savo 

poreikius. Ugdyti kasdieninius įgūdžius, mokyti 

spręsti problemas, kurti taisykles ir mokyti jų 

laikytis.  

Spalis „Rudens gėrybės “ Ugdyti domėjimąsi aplinka,gamta,žmonėmis. 

Skatinti ir palaikyti vaiko smalsumą, 

kūrybiškumą. 

Lapkritis ,,Skaičių ir raidžių 

skrynelės“ 

Ugdyti laiko ir erdvės suvokimą. Padėti suvokti 

paros ritmą. Skatinti tyrinėti, klausinėti ,ugdyti 

gebėjimą mokytis. 

Gruodis ,,Kalėdų belaukiant“ Skatinti saviraišką, kūrybiškumą. Meninės 

veiklos pagalba ugdyti visas kompetencijas. 

Pratinti pasirodyti viešai, ugdyti estetinį 

suvokimą,  gebėjimą įvertinti savo ir draugų 

darbus. 

Sausis „Nauji metai-nauji ratai“ Padėti suvokti kalendorinę metų laikų kaitą. 

Mokyti ieškoti informacijos knygose, dalintis 

patirtimi.Skatinti ir palaikyti judėjimo poreikį 

Vasaris „Kokia nuostabi,Lietuva 

esi“ 

Skatinti domėtis savo gimtine, supažindinti su 

Lietuvos atributika, liaudies žaidimais, dainomis, 

tradicijomis. Turtinti žodyną. 

Kovas „Pavasarį pasitinkant“ Ugdyti gebėjimą tyrinėti gamtos reiškinius.Padėti 

vaikui suvokti, kad jis – gamtos dalelė.Skatinti 

pastebėti pasikeitimus gamtoje.Ugdyti 

judrumą,lankstumą,ištvermę. 

Balandis „Gamta-gyvybė“ Skatinti eksperimentuoti, klausinėti, lavinti 

dėmesį,skatinti žingeidumą.Įgyvendinti 

prevencinės programos uždavinius. 



Gegužė „Vaikystės pasaka“ Tobulinti santykius su bendraamžiais, su 

suaugusiais, skatinti rašytinę ir sakytinę kalbą. 

Siekti kokybiško ugdymo pereinamumo. 

Birželis „Žaidimų dienelės“ Sudaryti galimybę pramogoms lauke, aktyviai 

fizinei veiklai. Skatinti rinkti ir pažinti augalus, 

gėles, pastebėti pasikeitimus gamtoje.  

 

NUMATOMOS TEMOS 

 

RUDUO 

 

Data Tema 

09.02-09 „ Pažinimo takeliu“ 

09.12-16 „ Duok ranką ir eime“ 

09.19-23 „ Kelk koją linksmiau“ 

09.26-30  „Pirmieji žingsneliai“ 

10.03-07 Laisva tema ( pagal tėvų ar vaikų pageidavimus ir poreikius) 

10.10-14 „Vitaminai-vaikų draugai“ 

10.17-21 „ Kviečiu arbatėlės“ 

10.24-28  „ Sėkmės žingsneliai“ 

10.31-11.04 Laisva tema ( pagal tėvų ar vaikų pageidavimus ir poreikius) 

11.07-11 „ Skaičiuok linksmai“ 

11.14-18 „Pasakų šalyje“ 

11.21-25 „ Žaidžiu teatrą“ 

11.28-12.02  Laisva tema ( pagal tėvų ar vaikų pageidavimus ir poreikius) 

12.05-09 „ Žiemą pasitinkant“ 



 

ŽIEMA 

 

Data Tema 

12.12-16 „Kūrybinės dirbtuvėlės“ 

12.19-23 „Kalėdų žvaigždelė“ 

12.26-30 Žaidimų ir pramogų savaitė 

01.02-06 „Metų karoliai“ 

01.09-13 „Naujos patirtys ir atradimai“ 

01.16-20  „ Žiemos linksmybės ir pamogos“ 

01.17-21 „ Besmegenių šalyje“ 

01.23-27 „ Žaidžiame pasaką“ 

01.30-02.03  Laisva tema 

02.06-10 „Mano gimtinė“ 

02.13-17 „ Tortas Lietuva“ 

02.20-24 „ Mano žemė“ 

 

 

 

 

 

 

PAVASARIS 



 

Data Tema 

02.27-03.03 Laisva tema 

03.06-10 „Paukščių lizdas“ 

03.13-17 „Pavasario vėjelis“ 

03.20-24   „Žalieji žmogeliukai“ 

03.27-31   Laisva tema 

04.03-07 „Velykų margučiai“ 

04.10-14 „Emociukai“ 

04.17-21 „Vandens galia“ 

04.24-28 Laisva tema 

05.01-05  „ Žiedai mamai“ 

05.08-12  „Mažieji daržininkai“ 

05.15-19  „Vabaliukų karalystė“ 

05.22-26 „ Gėlės“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASARA 



 

Data                            Tema 

05.29-06.02 „ Likite sveiki,žaislai!“ 

06.05-09 „Vaikai ir vasara“ 

06.12-16 „ Smėlio pyragai“ 

06.19-23 „ Vasaros spalvos“ 

06.26-30 Laisva tema 

 

 

 

ORIENTACINĖS METŲ ŠVENTĖS IR PRAMOGOS 

 

„ Kelk koją linksmiau“ ( sportinių žaidimų savaitė )                              rugsėjo mėn. 

 „Su visa šeima kartu-rudenėjančiu taku“( pramoga)                              spalio mėn. 

„ Seku seku pasaką“ ( teminė savaitė) lapkričio mėn. 

„Kalėdų žvakelė“ ( Kalėdinė savaitė) gruodžio mėn. 

„Kokia nuostabi, Lietuva esi“  ( šventė)                                                  vasario mėn. 

„Velykų margučiai“ ( kūrybinė savaitė ) balandžio mėn. 

„Gėlės mamai“ ( paroda ) gegužės mėn. 

„Likite sveiki, žaislai!” ( šventinė popietė ) birželio mėn. 

 

 

 

 

 

 



PARAMA VAIKUI IR ŠEIMAI 

 

1. Individualus darbas su vaikais pagal kiekvieno gebėjimus ir poreikius. 

2. Individualūs ir bendri susitikimai su tėvais. Informacijos ir konsultacijų teikimas tėvams. 

 

 

Pedagogės : A. Dovidaitienė, R. Andrejūnienė 

 

 

 

IPUG PREVENCINĖ PROGRAMA 

 

 

TEMA DATA UŽDAVINIAI 

„Aš – šeima - mokykla“ 

(gyv.įgūdžių prevencija) 

Rugsėjo 1savaitė Ugdyti gebėjimą bendrauti 

kolektyve. Supažindinti su 

nauja socialine aplinka. 

„Kad būčiau saugus“ 

(smurto prevencija) 

Rugsėjo 3 savaitė Mokyti saugaus ir atsakingo 

elgesio. Ugdyti gebėjimą 

ieškoti paramos ir pagalbos. 

„Kad šventės būtų 

džiaugsmingos“ 

(psichotr.medž.prevencija) 

Gruodžio 3 savaitė Formuoti sveikos gyvensenos 

įgūdžius.Susitikimas su 

bendrosios praktikos 

slaugytoja. 

„Dešimt NE“ Balandžio 1 savaitė Skatinti suvokti rizikingą 

elgesį.Ugdyti  atsakingo ir 

saugaus  elgesio įgūdžius. 

„Žaidžiu ir mokausi“ 

(psichotr.medž.prevencija) 

Gegužės 2 savaitė Ugdyti savikontrolės 

įgūdžius, gebėjimą bendrauti, 

atsakyti už savo poelgius. 

 

 



LYTIŠKUMO PROGRAMA 

 

TEMA DATA UŽDAVINIAI 

„Aš – šeima - mokykla“ Rugsėjo mėn. Išsiaiškinti šeimos 

tradicijas. Ugdyti pagarbą, 

pagalbą ir rūpinimąsi vienas 

kitu. 

„Dešimt NE“ Balandžio mėn. Ugdyti atsakomybę ir 

asmeninį saugumą elgesyje 

su nepažįstamais žmonėmis. 

 

 

 


