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ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS 2017 – 2018 METŲ 

PLANAS  
 

                                                                   6 - 7 metų vaikų grupė 

                                                                          (vaikų amžius) 

 

VAIKŲ GRUPĖS APRAŠYMAS 
(Aprašomi  ugdomajai veiklai svarbūs duomenys apie vaikus ir jų šeimas – kokie vaikų gebėjimai 

susiformavę gerai, kokie susiformavę prasčiau, kiek yra vaikų turinčių sveikatos problemų, 

specialiųjų ugdymosi poreikių, gabių vaikų, kokie tėvų (globėjų) lūkesčiai, kokios pagalbos jie tikisi.) 
 

2017 – 2018 m. m. į priešmokyklinę ugdymo grupę atvyko 10 vaikų. Priešmokyklinę ugdymo grupę 

lanko 4 mergaitės ir 6 berniukai. 3 mergaitės ir 3 berniukai atvyko iš namų, o 1 mergaitė ir 3 

berniukai atvyko iš ikimokyklinės ugdymo grupės. Iš socialiai remtinų šeimų yra 4 vaikai, 4 vaikai 

yra iš daugiavaikių  šeimų, o du vaikai priklauso socialinės rizikos šeimos grupei. 

 

Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai nenoriai laikosi grupės taisyklių, neturi bendravimo įgūdžių. 

Daugumos vaikų kalba taisytina, nes keičia kalbos garsus, neaiškiai taria žodžius. Sunkiai sekasi 

atlikti įvairias užduotis, laikytis tam tikros tvarkos  ir klausyti nurodymų. Didžioji dalis vaikų negeba 

taisyklingai laikyti pieštuko, žirklių, teptuko ir taisyklingai sėdėti.   

 

Tėvai nori, kad vaikai būtų kuo geriau paruošti mokytis pirmoje klasėje. Tikisi kvalifikuoto 

pedagogo bei socialinių partnerių pagalbos, kad vaikai būtų saugus, išmoktų bendrauti, 

bendradarbiauti, galėtų tenkinti prigimtinius poreikius, ugdyti gabumus ir tinkamai pasiruoštų 

mokyklai. 

 

 

 

UGDYMO PRIORITETAI 
(Remiantis grupės aprašymu, numatoma, kuriems vaikų gebėjimams ugdyti(s) bus skiriama 

daugiausiai dėmesio.) 

 

Šias mokslo metais daugiausiai dėmesio skiriama socialinei, sveikatos saugojimo, pažinimo, 

komunikavimo bei meninei kompetencijoms ugdyti. Bus vykdoma priešmokyklinio ugdymo 

programa, įgyvendinsime alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencinę programą ir Olweus patyčių prevencijos programą. 

 Garantuoti vaikui saugius, turiningus, džiugius ir kūrybiškus priešmokyklinius metus. Gerbti 

ir palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo plėtotei . 

 Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiaisiais kartu 

plėtojant jo emocinę, socialinę, kultūrinę  patirtį 

 Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti adaptuotis 

naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį. 

 Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, 

plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti į vairius pasaulio pažinimo būdus. 

 Ugdyti sakytinę  vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti 

prielaidas ugdytis rašytinę kalbą, žadinti ir puoselėti vaiko poreikį knygai.  

 Ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams, pagarbą 

tradiciniam menui, skatinti atskleisti save meno priemonėmis ir kitais būdais. 

 

 

 



PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA 
(Kūrybiniai projektai, temos, šventės, pramogos, išvykos, ekskursijos, sąveika su šeima, mokykla 

ir kitais socialiniais partneriais bei kita vaikų grupei aktuali veikla.) 

   
MĖNUO 

 

 

,,Opa pa grupėje“ 

„Rudens dirbtuvėje“ 

„Gandro lizde“ 

„Po kopūsto lapu“ 

Rugsėjis 

 

„Per balas“ 

„Miško takeliu“ 

„Senelio kieme“ 

„Tarp žvakelių ir žvaigždelių“ 

Spalis 

 

„Prie stalo“ 

„Svečiuose pas mašinas“ 

„Statybose“ 

„Į pasaką“ 

Lapkritis 

 

„Per sniegą“ 

„Prie puodelio arbatos“ 

„Prie eglutės“ 

Gruodis 

 

„Ant kilimo“ 

„Prekybos centre“ 

„Ant stogo“ 

Sausis 

 

„Blynų šventė“ 

„Per Lietuvą“ 

„Muziejuje“ 

„Mugėje“ 

Vasaris 

 

„Sėklų karalystėje“ 

„Varnėno inkile“ 

„Pas Velykų bobutę“ 

Kovas 

 

„Tarp žiedų“ 

„Į pagalbą gamtai“ 

„Per mokslo kalnus“ 

„Dovanų dirbtuvėje“ 

Balandis 

 

„Žaidimų aikštelėje“ 

„Draugų būryje“ 

„Per vasarą į mokyklą“ 

„Jau šypsosi vasarėlė“ 

Gegužė 

 

 

 

 

 



 

BENDRADARBIAVIMAS SU MOKYKLOS SPECIALISTAIS 
 

Specialistas  

 

Bendradarbiavimo sritis, formos 

 

Informacinių technologijų mokytoja Integruotas ugdymas su naujausiomis 

informacinėmis technologijomis.  

Muzikos mokytoja Pop. muzika, liaudies dainos, šokiai, žaidimai. 

Psichologė Pokalbis su tėvais auklėjimo klausimais (pagal 

poreikius) pranešimas tėvų susirinkime, anketos, 

darbas su elgesio problemų turinčiais vaikais. 

Spec. pedagogė Veikla su specialiųjų poreikių vaikais ir jų tėvais.  

Logopedė  Individualūs logopediniai  užsiėmimai pagal vaiko 

poreikius.  

Socialinė pedagogė  Individualūs pokalbiai su tėvais, vaikų maitinimo 

stebėjimas, vaikų socialinių įgūdžių stebėjimas. 

Kūno kultūros mokytoja  Sportiniai užsiėmimai, varžybos.  

Bibliotekininkė  Pamokos kitoje aplinkoje, pažintis su įvairiomis 

knygomis. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Pokalbiai su vaikais apie ligas, žalingus įpročius 

bei sveiką gyvenseną. 

 

 

 

TRADICINIAI IR NETRADICINIAI RENGINIAI IR ŠVENTĖS  

 
Eil. 

Nr. 

Renginių ir švenčių pavadinimai  Data  

1.  Šventė „Mokslo ir žinių diena “. Rugsėjis  

2.  Edukacinis užsiėmimas „Kūrybinės lėlių dirbtuvės“. 

Muzikinis spektaklis Just. Marcinkevičiaus „Voro 

vestuvės“ (Anykščių kultūros centre). 

Rugsėjis 

3.  Sporto šventė „Augu sveikas ir stiprus“. Rugsėjis 

4.  Puokščių paroda „Tau, mokytojau!“ Spalis 

5.  Išvyka į gamtą „Spalvingojo rudenio takais“. Spalis 

6.  Paroda „Dėdės Rudenėlio gerybės“. Spalis 

7.  Ekskursija į biblioteką „Knyga – geriausias draugas ir 

žinių šaltinis“.  

Lapkritis  

8.  Padėkos dienai skirta Meduolio šventė. Lapkritis 

9.  Kalėdinis renginys „Ledo šalies pasakojimai“ Gruodis  

10.  Minėjimas „Laisvės gynėjų diena“. Sausis 

11.  Darbelių ir piešinių paroda „Graži graži šalelė, Lietuva, 

esi“ 

Vasaris 

12.  Užgavėnių kaukių paroda. Vasaris 

13.  Edukacinė programa Arklio muziejuje „Velykinių 

margučių raštai“ 

Kovas 

14.  Šventė „Tau, Mamyte, visos gėlės“.  Gegužė  

15.  Vaikystes šventė  Gegužė 



 

 

 

BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU VAIKŲ TĖVAIS 

 
Bendravimo formos Tema, turinys Data 

Tėvų susirinkimai  Tėvų supažindinimas su 

ugdymo programa, vaikų 

pasiesimais, elgesiu. 

Spalio, gruodžio, gegužės mėn. 

Individualūs pokalbiai  Pokalbiai su tėvais jiems 

rūpimais klausimais, 

individualūs pokalbiai apie 

vaiko pasiekimus. 

Nuolat  

Pokalbiai telefonu  Teikiama abipusė reikalinga 

informacija  

Nuolat  

Dalyvavimas organizuojamose 

šventėse ir renginiuose 

Tėvų pagalbą organizuojant 

renginius ir šventes.  

Nuolat  

 
 

UGDOMOSIOS VEIKLOS APMĄSTYMAI 

POKYČIŲ ĮVERTINIMAS 
(Kaip sekėsi realizuoti ugdymo tikslus ir uždavinius) 

(Atskleidžiama, kaip sekėsi, atsižvelgiant į grupės vaikų gebėjimus, poreikius, galimybes, realizuoti 

įstaigos programoje numatytus ugdymo tikslus ir uždavinius: kas, kaip pavyko, kokie iškilo 

sunkumai, kodėl tai įvyko, ką ir kaip reikėtų keisti.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: priešmokyklinės grupės pedagogė 

Rita Vanagaitė 


