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įsakymu Nr. V-28   

 

I. Bendras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tikslas. 

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, 

taip pat etninius, socialinius, pažintinius poreikius. 

 

II. Grupės savitumas. 

Rugsėjo pradžioje ikimokyklinio ugdymo grupę lankė 9 mišraus amžiaus vaikų: 3 berniukai ir 6 mergaitės. Mažiausiam iš jų dar nėra nei 

metų.  Grupėje du priešmokyklinukai. Jie bus ugdomi atsižvelgiant į jų ugdymo(si) poreikius, siekiant vaikui padėti subręsti mokyklai. 

Ugdomoji veikla bus organizuojama naudojant Priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektą OPA PA!, bei pagal naują Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programą. Didžioji ugdymo dalis bus integruota į bendras veiklas su ikimokyklinukais. Šį rugsėjį į grupę atėjo trys naujokai. 

Du iš jų labai drąsūs, greit priprato prie naujos aplinkos, tvarkos. Ikimokyklinio ugdymo grupę lanko vienas vaikas turintis sunkią 

negalią, kuris praėjusiais metais darželį lankė kartu su mama. Šiais metais bus siekiama išmokyti kuo daugiau savarankiškumo. Kiti 

grupės vaikai po vasaros atostogų grįžo į jiems jau pažįstamą aplinką. Visi jie tapo drąsesni, savarankiškesni, daugiau bendraujantys 

tarpusavyje. Dauguma grupę lankančių vaikų yra jaunesnio ikimokyklinio amžiaus, turintys skirtingą socialinę patirtį, todėl reikalaujantys 

daug dėmesio, mėgstantys žaisti, šėlioti, norintys būti pastebėti. Vaikai pratinasi veikti drauge, dalintis žaislais, saugoti ir globoti 

mažesnius už save, todėl konfliktų beveik nepasitaiko. Plėtojant vaikų komunikavimo, socialinius, pažintinius, sveikatos saugojimo ir 

meninius gebėjimus, ugdymas orientuotas į gamtotyrą, apjungiant 18 pasiekimų sričių. Veikla planuojama pagal keturis metų laikus su 

tikslu organizuoti daugiau veiklos gamtoje, stebėjimų, eksperimentų, judriųjų žaidimų, meninių užsiėmimų, taip pat bendrų švenčių su 

daugiafunkcio centro bendruomene, tėvais. Bus ir toliau bendraujama ir bendradarbiaujama su miestelio bendruomene, vedamos 

edukacinės pamokėlės gamtoje, lauko klasėje. 

 

III. Ugdymo prioritetai. 

Ugdyti pažintinius gebėjimus, skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius. 

Plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus reikšti mintis, išsakyti nuomonę, klausytis įvairių tekstų, kurti, pasakoti. 

Skatinti domėtis artimiausia gamtine aplinka, ją pažinti ir įgytą patirtį pritaikyti kasdienėse situacijose. 

Atliekant konkrečias veiklas, stiprinti kiekvieno vaiko pasitikėjimą savimi ir savo gebėjimais. 

Aktyviai ir kūrybingai veikiant ugdytis bendruosius gebėjimus, padedančius plėtoti bendravimo, savarankiškumo, savisaugos, saviraiškos 

įgūdžius. 

 

 



 

 

 

Metų laikas Uždaviniai Vaikų veikla Laukiamas rezultatas 

Ruduo Žaidžiant, bendraujant 

domėtis rudenį 

vykstančiais reiškiniais, 

eksperimentuoti su 

įvairiomis medžiagomis 

natūralioje aplinkoje; 

pasitelkus įvairias jusles 

pažinti artimiausią 

supančią aplinką; 

dalyvauti veikloje 

gamtoje susipažįstant su 

rudens darbais (obuolių 

skynimas, lapų 

grėbimas),  kartu su 

tėvais kurti meninę 

kompoziciją iš gamtinės 

medžiagos bei rengti 

parodą Rudenėlio šventės 

metu, dalyvauti Pyragų 

dienoje. Įtraukti tėvus į 

ikimokyklinio ugdymo 

grupės veiklą kuriant 

naujas erdves. 

Stebės ir tyrinės artimiausią aplinką grupėje, daugiafunkciame 

centre, lauke, prie ežero, miestelio kempinge. Stebės gamtos 

keitimąsi rudenį ( medžių lapus, ežerą, augalus, gyvūnus, orų 

permainas), žmonių aprangą. Mokysis pažinti sodo, daržo, 

miško gėrybes, stebės rudenį atliekamus darbus (lapų 

grėbimą, obuolių raškymą ir kt.). Kurs darbelius iš gamtinės 

medžiagos, kartu su tėvais kurs meninę kompoziciją ir 

dalyvaus kūrybinėje parodoje Rudenėlio šventės metu, 

paminės Pyragų dieną kepdami pyragą ir vaišindami juo 

centro bendruomenę. Klausysis lietuvių liaudies pasakų, 

trumpų eilėraštukų, pratinsis juos atkartoti, vaizduos ir 

mėgdžios veido mimika, pirštų, kojų judesiais, klausys garsų, 

juos atkartos. Žaidimų, pokalbių, meninės veiklos, 

pasivaikščiojimų metu aiškinsis medžių, krūmų, grybų, gėlių 

pavadinimus, bendraus, jungsis į bendrą veiklą, žais žaidimus. 

Kurs darbelius ir piešinius rudens tema, rinks gamtinę 

medžiagą. Žaisdami žaidimus mokysis skaičiuoti, pažinti 

savaitės dienas, jų pavadinimus, išskirti rudeniui būdingus 

požymius. Sudarys, palygins daiktų grupes pagal dydį, spalvą, 

formą, kiekį, mokysis pažinti skaičius, raides, spalvas. Pieš, 

lavins rankų judesius ant magnetinės lentos, žais savo 

sugalvotus žaidimus, rinksis patinkančią veiklą, pratinsis 

pasisveikinti, atsisveikinti, padėkoti, atsiprašyti. Mokysis 

pasakyti savo vardą, pavardę, metų skaičių, įsiminti grupės 

draugų, auklėtojų vardus. Visi kartu žiūrės animacinius 

filmukus, juos aptars, išklausys draugų nuomones, priims 

bendrus sprendimus rinkdamiesi kokį animacinį filmą  žiūrėti. 

Dalyvaus pažintinėse edukacinėse pamokėlėse gamtoje, lauko 

klasėje, pratinsis saugiai elgtis žaidimų, pasivaikščiojimų 

metu, dalyvaus medicinos slaugytojos pamokėlėse. 

Vaikai įgis bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžių, 

pastebės rudeniui būdingų 

požymių (orų kaitos, paros 

trukmės, augalų ir gyvūnų, 

žmonių aprangos 

pasikeitimus). Stebės 

rudenį atliekamus darbus, 

patys dalyvaus obuolių 

skynime ir lapų grėbime. 

Patirs teigiamas emocijas 

kurdami kūrybinį darbelį 

dalyvaudami kūrybinėje 

parodoje, švęsdami 

Rudenėlio šventę, kepdami 

pyragą, dalindamiesi juo su 

kitais. Geriau pažins savo 

artimiausioje aplinkoje 

esančią   gyvąją ir negyvąją 

gamtą. Pamėgs pasakas, 

eilėraštukus, praturtins savo 

žodyną naujais žodžiais, 

įpras būti drauge su kitais, 

dalintis žaislais, veikti ir 

kurti drauge, rinktis 

patinkančią veiklą, išmoks 

mandagumo, rūpintis 

mažesniais už save, įgis 

savisaugos įgūdžių. 



Žiema Žaidžiant, bendraujant 

stebėti ir tyrinėti žiemą 

vykstančius reiškinius, 

suteikti galimybę patiems  

švęsti kalendorines ir 

valstybines  žiemą 

vykstančias šventes, 

susipažįstant su jų 

papročiais ir tradicijomis. 

Aktyviai žaisti žiemos 

žaidimus lauke. Kartu su 

tėvais, centro 

bendruomene surengti 

Adventinę popietę 

,,Adventinio vainiko 

pynimas“, panaudojant 

pačių surinktą gamtinę 

medžiagą, dalyvauti 

kalėdinių kūčiukų 

kepime, sukurti šventines 

dekoracijas iš gamtinės 

medžiagos daugiafunkcio 

centro  langų ir patalpų 

puošimui, įtraukiant 

tėvus, daugiafunkcio 

centro bendruomenę, 

dalyvauti kūrybinėje 

veikloje lauke, kuriant iš 

sniego ir ledo. Patirti 

teigiamas emocijas, 

bendrumo jausmą kartu 

gaminant nesudėtingus 

patiekalus, mokantis 

kultūringo ir mandagaus 

Stebės ir tyrinės gamtą pasivaikščiojimų, žaidimų, pamokėlių  

lauke metu, žiūrėdami pro grupės langą, mokysis pastebėti ir 

išvardyti žiemai būdingus požymius, sužinos apie žiemą 

tykančius pavojus, mokysis jų išvengti ir saugiai elgtis 

pasivaikščiojimų, žaidimų metu. Stebės ir aptars savo ir kitų 

žmonių aprangą šaltuoju metų laiku, pratinsis grūdintis ir 

neperšalti. Kurs darbelius ir piešinius žiemos tema, 

naudodami gamtinę medžiagą, išbandys įvairias piešimo 

technikas, švęsdami, veiklų metu sužinos apie adventinio 

laikotarpio papročius ir tradicijas, pratinsis veikti drauge,  

ieškoti sprendimų, kartu su tėvais, centro bendruomene 

dalyvaus Adventinėje popietėje ir kurs Adventinius vainikus 

iš savo pačių surinktos gamtinės medžiagos,  su daugiafunkcio 

centro bendruomene keps kūčiukus, kurs šventines 

dekoracijas, puoš centro langus ir patalpas, kalėdinę eglutę. 

Tyrinės, eksperimentuos, stebės orų pokyčius, žais ir kurs 

lauke, prie ežero, statys sniego senius ir pilis, čiuožinės, žais 

judriuosius žaidimus lauke ir sporto salėje. Du kartus per 

savaitę žiūrės pasirinktus patinkančius animacinius filmukus. 

Ruošis kalėdiniam karnavalui, prisimins Kūčių ir Kalėdų 

papročius ir tradicijas, kurs kalėdines dovanėles savo šeimos 

nariams, švęs Kalėdų eglutės šventę kartu su tėvais, miestelio, 

daugiafunkcio centro bendruomene. Stebės žiemojančius 

paukščius, mokysis juos atpažinti ir įvardyti,  eis į gamtą su 

lauktuvėmis paukšteliams ir žvėreliams. Kartu su 

daugiafunkcio centro bendruomene prisimins ir paminės 

svarbias Lietuvai datas (Sausio 13 – ąją, Vasario 16 – ąją), 

degins žvakutes, klausys eilėraštukų apie Lietuvą, gimtinę. 

Mokysis pažinti termometrą, pildys orų kalendorių, stebės 

gamtos reiškinius (sniegą, atodrėkį, pūgą, vėją, šerkšną), kurs 

piešinius ant sniego, stebės ir tyrinės gyvūnų ir žmonių 

pėdsakus, stebės kaip vanduo šaltyje virsta ledu ir įneštas į 

šiltą patalpą tirpsta, naudodami vandeninius dažus šaldys 

spalvotą ledą. Mokysis pažinti raides, skaičius, pieš, rašys ant 

Įgis bendravimo įgūdžių, 

patirs teigiamų emocijų 

būdami, švęsdami ir 

kurdami drauge su tėvais, 

daugiafunkcio centro, 

miestelio bendruomene,  

įgis naujų socialinių 

įgūdžių, išmoks būti 

pakantesni vienas kitam, 

jaus užuojautą silpnesniems 

už save, geriau pažins 

supančią aplinką, išmoks 

mylėti ir pažinti gamtą, 

įpras saugiai elgtis 

žaisdami žiemos žaidimus, 

pasivaikščiojimų metu. Įgis 

supratimą apie savo 

tautybę, įvardins ir žinos  

savo šalies pavadinimą, 

savo kaimą, miestelį, 

kuriame gyvena. Kurdami 

piešinius ir darbelius 

panaudos įvairias raiškos 

priemones. Išmoks spręsti 

ir veikti drauge su kitais, ir 

savarankiškai. Jausis 

pilnateisiais bendruomenės 

nariais. 



elgesio prie stalo. magnetinės lentos, rinksis patinkančią veiklą, konstruos, žais 

stalo žaidimus. Kartu su tėvais, miestelio, daugiafunkcio 

centro bendruomene švęs Užgavėnes, prisimins Užgavėnių 

papročius ir tradicijas,  žais lietuvių liaudies žaidimus ir 

ratelius. Daugiafunkcio centro virtuvėlėje mokysis gražaus 

elgesio prie stalo, kartu su auklėtojomis gamins nesudėtingus 

patiekalus, mokysis gražiai padengti stalą, susitvarkyti veiklos 

vietą. Pasivaikščiojimų, veiklos gamtoje metu stebės gamtos 

pokyčius, rengs savo darbų ir piešinių parodas, lankysis 

miestelio bibliotekoje, dalyvaus medicinos slaugytojos 

pamokėlėse, rinksis patinkančią veiklą. 

Pavasaris Veiklos lauke metu 

stebėti ir tyrinėti 

pavasario požymius,  

bundančią gamtą, 

pasitelkiant visus 

pojūčius (regos, klausos, 

uoslės, skonio, juslės). 

Ugdyti vaikų pažintinius 

gebėjimus žaidimų, 

praktinės veiklos metu 

(augalų sėklų sėjimas, 

laistymas, stebėjimas 

kaip augalas dygsta, 

auga, žydi, mezga vaisius 

ir t.t.). Stebėti ir tyrinėti 

artimiausioje aplinkoje 

esančią gyvąją ir 

negyvąją gamtą, turtinti 

vaikų žodyną naujais 

žodžiais. Skatinti vaikus 

kurti gamtoje, naudoti 

savo kūryboje gamtinę 

medžiagą derinant ją su 

Žaisdami, tyrinėdami ir stebėdami gamtos reiškinius, 

bendraudami su suaugusiais ir bendraamžiais aptars orų 

permainas, pildys orų kalendorių, stebės žmonių aprangą. 

Pasivaikščiojimų, žaidimų ir veiklos gamtoje metu stebės 

augalus ir gyvūnus, mokysis pažinti gyvąją ir negyvąją gamtą. 

Padedant auklėtojoms sės ir sodins įvairius augalus, stebės 

kaip jie dygsta, auga, mokysis augalus prižiūrėti. Tyrinės ko 

reikia, kad augalas augtų ( stebės laistomą ir nelaistomą, 

išrautą ir pasodintą į žemę augalus), tyrinės augalų šaknis, 

lapus, žiedus, sėklas, vaisius. Tyrinės kam augalui reikalinga 

šviesa, vanduo, žemė, šiluma, klausysis auklėtojos 

pasakojimo, skaitomų ir sekamų pasakų, eilėraštukų apie 

augalus, pavasarį. Lankysis miestelio bibliotekoje, vartys 

knygeles, tyrinės ir aptars gyvūnų ir augalų paveikslėlius, 

nuotraukas, pratinsis tvarkingai vartyti knygas, klausysis 

bibliotekos darbuotojos pasakojimo. Gamins nesudėtingus ir 

sveikus patiekalus daugiafunkcio centro virtuvėlėje, stebės ir 

patys klijuos sveiko maisto piramidės koliažą, dalyvaus 

medicinos slaugytojos pažintinėse pamokėlėse. Stebės lauke 

vykstančius pavasarinius darbus. Žais judriuosius žaidimus 

lauke ir sporto salėje. Su tėvais dalyvaus priešvelykinėje 

popietėje ,,Kiaušinių marginimas gamtine medžiaga“, puoš 

Velykų medį centro kieme, prisimins Velykų papročius ir 

Stebėdami ir tyrinėdami 

atras pavasariui būdingus 

požymius, savo pojūčius, 

pažins juos supančią 

aplinką, išmoks kantrybės, 

atsakingumo už save ir 

kitus, sustiprins savisaugą. 

Išmoks bendrauti ir 

bendradarbiauti, patirs 

teigiamas emocijas 

švęsdami šventes, 

dalyvaudami  švaros 

akcijoje, kūrybinėje 

popietėje, matydami šalia 

artimus ir jais 

besirūpinančius žmones. 

Supras, kad gamtą reikia 

mylėti ir saugoti. Žaidimų 

metu ugdysis socialinius, 

pažintinius, komunikavimo, 

sveikatos saugojimo, 

meninius įgūdžius. 



įprastomis priemonėmis. 

Švęsti  pavasarį 

vykstančias kalendorines 

ir valstybines šventes, 

supažindinant su jų 

papročiais ir tradicijomis, 

kartu su tėvais surengti 

priešvelykinę popietę 

,,Kiaušinių marginimas 

panaudojant gamtinę 

medžiagą“, Velykų 

medžio puošimas centro 

kieme. Dalyvauti 

kasmetinėje akcijoje 

,,Darom“. Vykti į 

pažintinę išvyką į 

Jovarienės sodybą, 

aplankant netoliese 

esančius gamtos ir 

istorijos paminklus 

(Krokulės šaltinį, 

Konglomerato atodangą, 

Šeimyniškių piliakalnį). 

Pasikviesti į svečius 

miesto ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų vaikus ir 

kartu dalyvauti 

edukacinėse pamokėlėse 

gamtoje, surengti šventę 

gamtoje mamoms. 

tradicijas. Kartu su daugiafunkcio centro ir miestelio 

bendruomene dalyvaus švaros akcijoje,, Darom“, pratinsis 

rūšiuoti atliekas. Žaisdami grupėje, sporto salėje, gamtoje 

mokysis skaičiuoti, pažinti ir atrasti įvairias formas aplinkoje, 

jas grupuos, lygins. Klausysis gamtos garsų, stengsis juos 

pamėgdžioti, panaudos garsams išgauti rastą gamtinę 

medžiagą. Judės įvairiomis kryptimis, skirtingu tempu, atliks 

įvairius pratimus, žaisdami pratinsis išlaikyti pusiausvyrą, 

saugoti mažesnius už save. Žais su smėliu ir vandeniu, 

mokysis atrasti jų savybes, statys smėlio pilis ir ,,keps“ 

pyragus. Pieš augalais, kurs darbelius naudodami ežero 

pakrantėje, miestelio kempinge, centro kieme rastą gamtinę 

medžiagą. Žaisdami mokysis pažinti raides, dėlios 

dviskiemenius nesunkius žodžius, lavins ranką rašydami, 

braižydami ir piešdami ant popieriaus, smėlio, magnetinės 

lentos. Dalyvaus medicinos slaugytojos pamokėlėse. Mokysis 

kaip reikia elgtis ištikus nelaimei (kilus gaisrui, apsinuodijus, 

susižeidus ir t.t.) Dalyvaus edukacinėse pamokėlėse gamtoje, 

lauko klasėje, kartu su miesto vaikais, lankančiais vasaros 

stovyklą. Patys savarankiškai rinksis ir siūlys patinkančią 

veiklą. Kurs dovanėles ir sveikinimus mamoms, mokysis 

trumpus ketureilius eilėraštukus joms pasveikinti, surengs 

mamytėms šventę, dalyvaus iškyloje gamtoje.  

Vasara 

( birželis) 

Tyrinėti ir stebėti gamtą 

prasidėjus šilčiausiam 

metų laikui – vasarai. 

Pajausti vasaros 

Tyrinės Alaušo ežero pakrantės augalus, stebės ežere ir jo 

pakrantėje gyvenančius gyvūnus, mokysis juos atpažinti ir 

įvardyti. Lankysis pievoje, miestelio parke, tyrinės ir stebės 

ten augančius augalus, gyvenančius gyvūnus. Žaisdami su 

Pajaus teigiamas emocijas 

būdami gamtoje, veikdami 

drauge. Geriau pažins juos 

supančią aplinką, savo 



teikiamus džiaugsmus, 

pramogas, malonius 

išgyvenimus leidžiant 

laiką gamtoje, surengti 

iškylą į miestelio 

kempingą su palapine ir 

pietumis gamtoje. 

smėliu ir vandeniu, aktyviai judėdami kurs siužetinius 

žaidimus, bendraus tarpusavyje, rinksis žaidimo vietą, 

taisykles, vaidmenis, stovyklaus gamtoje, stebės palapinės 

statymą, pietaus ir ilsėsis gamtoje. Mokysis saugiai elgtis prie 

vandens, gamtoje. Kurs darbelius, pieš gamtoje, eis į netoliese 

esančią pievą stebės ir tyrinės ten augančius augalus, pins 

vainikus, rinks augalus herbariumui. 

kūno galias įvairiai 

judėdami, žaisdami. Pajaus 

vasaros metu gamtoje 

vyraujančius kvapus, 

įsiklausys į įvairius garsus, 

geriau pažins gamtą, 

stengsis ją saugoti ir 

tausoti. 
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