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PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA 

 Kūrybiniai projektai, orentacinės temos, šventės, pramogos, išvykos, ekskursijos, sąveika su šeima, mokykla ir kitais socialiniais partneriais bei 
kita vaikų grupei aktuali veikla 

  Mėnuo  
OPA PA grupėje Pažintis su naujai atvykusiais į grupę vaikais, grupės aplinka, priemonėmis, pedagoge, mokykla. Sužinoti draugų vardus, kur jie gyvena. )šsiaiškinti kiek mergaičių ir kiek berniukų yra grupėje, kuo jie skiriasi. Pokalbis apie tai, kas padeda susidraugauti: mandagūs žodeliai, pasidalijimas žaislais, kvietimas žaisti, bendri pomėgiai. 
Popietėje „Drauge su vėjeliu“ žaidžia judriuosius žaidimus.  

 

 

 

 

 

 Rugsėjis 

Rudens dirbtuvėje Aptarti ir palyginti šiltų ir šaltų spalvų paveikslus, 1-  žodžiais įvardyti kiekvieno jų nuotaiką. )šsiaiškinti, kokia gamta rudenį, kas ir kaip keičiasi orų žymėjimas simboliais ; kokie vandens, vėjo, lapų skleidžiami garsai bandyti tokius garsus sukelti, juos išgirsti ; kas apie rudenį pasakojama pasakose, kokias iliustracijas galime kurti iš gamtinės medžiagos, kokius darbus rudenį dirba žmonės. Kokius darbo įrankius naudoja, kur deda rudens gėrybes. )šmokti patarlių apie darbą. Saugiai elgtis su darbo įrankiais. 
Ekspermentai su spalvomis naudojant akvarelę, kreideles, pieštukus, gamtinę medžiagą. 
Projektas. „Ką galima pagaminti iš obuolių?“ Darbelių gaminimas iš obuolių, parodos organizavimas. 
Gandro lizde Aptarti išskrendančius žiemoti paukščius, išsiaiškinti, kodėl dauguma paukščių nežiemoja Lietuvoje. Supažindinti, kaip gamta keičiasi rudenį, padėti pajausti gamtos grožį, turtinti žodyną įdomiais posakiais apie gamtą, medžius, spalvas „auksinis ruduo“, „bobų vasara“,  plačialapis, storakotis ir 
kt.). 

Animacinio filmo „Kalifas gandras“ žiūrėjimas ir aptarimas. 
Išvyka į mokyklos kiemą. 
Po kopūsto lapu. Ar žinai kaip smagu, po kopūsto lapu? )šsiaiškinti kokie gyvūnai gyvena po kopūstu ir turi sparnelius, kas iš gyvūnų neturi kojų. Aptarti, ką valgyti sveika, iš ko galima spausti sultis. 

Eksperimentai ir bandymai su kopūstais, sraigėmis ir sliekais. 
Per balas 

Aptarti, kaip ir kur susodaro balos. Kurie daiktai plaukia vandenyje. Atlikti bandymą ir išsiaiškinti, kada susidaro bala. 
Projektas. „Skėtis“. Skėčio kūrimas ir spalvinimas pasirinkta spalva pagal pasakojimą. 
Pasiekimų vertinimas. Stebima vaikų veikla kaip supranta ir laikosi susitartų elgesio taisyklių grupėje, lauke, tyrinėjimų, pokalbių metu , fiksuojama svarbiausia informacija žaidimų popietė; fotografuojami 
pasiekti rezultatai: pagamintos salotos, surinkti medžių lapai, surūšiuoti rudens gėrybių pavyzdžiai , iš kurios matome, kaip vaikams sekėsi atlikti konkrečią veiklą, kaip jie buvo nusiteikę darbui, kokių rezultatų pasiekė; pildomas vaiko pasiekimų aplankas (atrenkamos ir įklijuojamos 

 

 

 

 

 

 

Spalis 
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nuotraukos su vertinimo komentarais). 

Grupės tėvų susirinkimas. „Jūsų vaikas jau priešmokyklinukas“. 
Metinio veiklos plano pristatymas ir aptarimas. 

Miško takeliu  Aptarti ir stebėti augmenijos žolės, krūmų, medžių  pokyčius, lapų spalvą, savybes, tyrinėti mokyklos teritorijoje, prie namų. Stebėjimų, tyrinėjimų aptarimas. Atpažinti ežį, voverę, lapę, gebėti apie juos pasakyti -3 faktus ir kaip jie ruošiasi žiemai. Gamtinės medžiagos rinkimas.  
Projektas. „Ežys“. Ežio gaminimas iš klevo lapų. 
Senelio kieme Aptarti namų augintinius, jų priežiūrą. )šsiaiškinti, ką augina ir ką norėtų 
auginti. Augintinio pristatymas. 

Popietė „Aš ir mano augintinis“. 
Tarp žvakelių ir žvaigždelių Aptarti žmogaus gyvenimo liniją, kad žmonės išeina į amžinybę, tačiau jų prisiminimai išlieka. Susipažinti su molio ir vaško savybėmis, gebėti jomis 
pasinaudoti kuriant darbelius. 

Akcija “ Uždekim žvakutę“. 
Prie stalo Siekti, kad vaikai skirtų mandagų, pagarbų elgesį prie stalo nuo netinkamo, 

pateikti 1-  gero elgesio pavyzdžius. 
Projektas. Pasaka „Kaip vilkas užsimanė duonos išsikepti“. Pasakų klausymas, atpasakojimas, inscenizacijų kūrimas, pasakų veikėjų vaizdavimas. Žaidimas lauke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkritis 

 

 

 

Svečiuose pas mašinas. Saugus kelias į namus. Supažindinti vaikus su saugaus eismo taisyklėmis, skatinti pažinti kelio ženklus, mokyti saugiai elgtis gatvėje. Padėti suvokti, kokie gatvėje slypi pavojai. Gebėti -  sakiniais išsakyti nuomonę apie tai, kada reikia 
skambinti pagalbos telefonais. Turtinti kalbą naujomis sąvokomis. 
Projektas. Kelio ženklų gaminimas. 
Į pasaką Klausyti sekamos pasakos „Juodoji avelė“, aptarti turinį, mokytis ją pasekti. Skatinti pažinti pasakos turinį. Patiems bandyti sekti jau girdėtas ir kurti 
naujas pasakas. Nupiešti ir užrašyti girdėtas ir savo sukurtas pasakas, jas 
suvaidinti. 

Projektas. Pasaka „Juodoji avelė“. Pasakų klausymas, atpasakojimas, inscenizacijų kūrimas, pasakų veikėjų vaizdavimas. Žaidimas lauke.  
Sveika, balta žiemuže Stebėti žiemos orus, išsiaiškinti, kaip gyvūnai ir augalai prisitaiko prie žiemos. Tyrinėti ledo ir sniego savybes. Globoti paukštelius ir žvėrelius. Supažindinti, kaip  elgtis ant pirmojo ledo. 
Akcija „Baltajam badui – ne! 

 

 

 

 

 

Gruodis 

Ką kalba knygelės? Pratinti įsiklausyti į mokytojos perduodamą informaciją. Apžiūrėti ir įvertinti knygeles kurios yra klasėje. Nuvykti į mokyklos biblioteką. Pratinti rišliai pasakoti įspūdžius. Skatinti tausoti ir saugoti knygeles. Sukurti savo knygelę. Ekskursija į mokyklos biblioteką.  
Sušilk prie Kalėdų žvakelės  Palaikyti atitinkamą nuotaiką besiruošiant Kalėdų šventei. Ugdyti meilės, pagarbos, supratimo ir užuojautos jausmą. Stengtis suteikti kitam 



 3 džiaugsmą. Lavinti estetinę sąvoką. Kaip saugiai elgtis su žvakutėmis, 
petardomis, ugnimi. 

Šventė „Jau Kalėdos“. 

Aš ir laikas. Rieda metų ratai. Supažindinti su laiko tėkme ir pagrindinėmis sąvokomis, metų kaita, metų laikams būdingais bruožais. Įsiminti mėnesių pavadinimus. Sudaryti metų laikų kalendorių. 
 

 

 

 

 

Sausis 

Senių Besmegenių šalyje. Padėti džiaugsmingai išreikšti savo mintis, kokie žodžiai reiškia susižavėjimą, džiaugsmą ir kitas nuotaikas. Pratinti būti atsakingam už savo ir kito saugumą žaidžiant. Skatinti glaudesnį ryšį su gamta: gauti teigiamų emocijų žaidžiant žiemos žaidimus. 
Projektas. „Žiemos pasaka“. Pasakų klausymas, aptarimas, inscenizacijų kūrimas, pasakų veikėjų vaizdavimas. Žaidimai lauke, sniego senio lipdymas. 
Iš močiutės skrynios Supažindinti, kokius darbus žiemos vakarais dirbdavo senoliai, koks jų požiūris buvo į darbą. Skatinti tausoti žmonių rankomis pagamintus daiktus. Suorganizuoti šeimos narių rankų darbų parodėlę klasėje. )šmokti lietuvių liaudies dainų, žaidimų, mįslių apie darbo procesą. 
Aš saugus, kai žinau Siekti, kad vaikai sužinotų ir įsitikintų, kokie pavojai slypi aplinkoje elektra, saugus elgesys gatvėje ir kt. , sugebėtų susikaupti darbui, žaidimui, klausimui ir atsipalaidavimui. 
Projektas. „Aš saugus“. Vaikščiojimas po mokyklos teritoriją ir aptarimas vietų, kur gali ištikti 
pavojai. 

 

 

 

 

 

 

Vasaris 

Mano gimtinė Lietuva. Vasario 16–oji d. Ugdyti, kad vaikai jaustų turįs gimtinę, tėviškę, Tėvynę; didžiuotųsi ja, gerbtų, brangintų jos simbolius, meną, papročius, aukštintų gimtąją kalbą, jos turtingumą. 
Projektas. „Lietuva“. Lietuvos žemėlapio kūrimas. Informscijos rinkimas internetiniuose puslapiuose, enciklopedijose, įvairių miestų piešimas. 
Aš žmogus 

Siekti, kad vaikai kauptų žinias apie savo kūną. Suprastų, kaip reikalingi pas žmogaus esantys organai, kitos kūno dalys. Rodytų fizinį aktyvumą, išgyventų bendravimą, įvairią veiklą, atliktų mankštas, žinotų kaip saugoti sveikatą. Supažindinti su žmogaus kūnu, jo nepaprastumu, sugebėjimais. 
Projektas. „Aš nepaprasta ir įdomi būtybė“. )nformacijos ieškojimas internetiniuose puslapiuose, enciklopedijose apie žmogaus kūną ir organus, kokias funkcijas jie atlieka, plakato piešimas. 
Užgavėnės Siekti, kad vaikai jaustų Užgavėnių nuotaiką, įsijaustų į jų šurmulį, pokštavimą, darbus, bei pajausti Pelenų dienos rimtį, susikaupimą; apie žiemos baigtį ir pavasario pradžią. 
Projektas. Kaukių gaminimas. Įvairių kaukių gamyba, technikos papje mase  panaudojant klijus ir laikraščius išbandymas. 

 

 

 

 

 

 
Kaziuko mugė Siekti, kad vaikai nusiteiktų kantriai, kruopščiai, išradingai sužinoti daugiau amatų, ugdyti praktinius gebėjimus. 
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Projektas. „Kaziuko mugė“. Riestainių, kepimas ir puošimas.Įvairių darbelių gaminimas.  

Kovas Žemės diena. Paukščiai sugrįžta Stebėti atbundančios gamtos požymius. Atpažinti ką buvo paslėpusi žiema 
po savo baltu patalu. Nusakyti pavasario atbudimo požymius. 
Akcija. Mokyklos sodo medžių puošimas. 
Atradimų savaitė Siekti, kad vaikai nusiteiktų laisvai fantazuoti, įsivaizduoti, kaip gali keistis įprastinis daiktų pasaulis ateityje. 
 Kurti ateities statinių, daiktų paveikslus, modelius, sugalvoti ateities kalbą, muziką, numatyti žemės paviršiaus pasikeitimus. 
Projektas. Roboto kūrimas. Roboto gaminimas iš įvairių dėžių, vienkartinių ir kitų antrinių žaliavų. 
Ten, kur gyvena raidelės Tyrinėti, skatinti pažinti knygų turinį, pažadinti norą domėtis knygutėmis, jas skaityti, klausyti skaitomų kūrinėlių, žiūrėti iliustracijas, atrasti 
simbolius – raides, skaičius, bandyti atpažinti, perskaityti žodžius. 
Akcija „Skaitom“. Apsilankymas lietuvių kalbos kabinete, mėgstamiausios knygos 
pasirinkimas, aptarimas su tėvais ir pristatymas grupės draugams. 

 

 

 

 

 

 

 

Balandis 

 

 

 

Seku seku pasaką Klausytis sekamos pasakos ,,Juodoji avelė“, aptarus turinį mokytis ją 
pasekti. Skatinti pažinti pasakos turinį. Patiems bandyti sekti jau girdėtas ir kurti 
naujas pasakas. Nupiešti ir užrašyti girdėtas ir savo sukurtas pasakas, jas 
suvaidinti. 

Projektas. Pasaka „Jodoji avelė“ Pasakų klausymas, atpasakojimas, inscenizacijų kūrimas, pasakų veikėjų vaizdavimas. Žaidimas lauke. 
Aš noriu gražios Lietuvėlės Atkreipti vaikų dėmesį į žmonių pavasarinius darbus, švarinimas, kam reikalinga švari aplinka, o kaip ji teršiama, kokio reikia vandens, kad veistųsi žuvys, kaip naikinti atliekas. 
Akcija „Darom“. 
Mokyklos aplinkos tvarkymas. 

Šviesk ir šildyk savo meile 

Siekti, kad vaikai pratintųsi parodyti meilę ir pagarbą savo mamytei geru žodžiu, paslauga, švelnumu; suprastų, kam skirta Motino diena ir įsidėmėtų, kada ji švenčiama; pradžiugintų savo dovanėlėmis, išmoktais eilėraštukais, dainelėmis. 
Projektas. „Tau Mama“. 
Sveikinimo mamai gaminimas naudojant gamtinę medžiagą, kirpimo, lenkimo įgūdžių tobulinimas. Dalyvauja vaikai ir tėveliai. 
Ką pavasarį pasėsi, tą rudenį turėsi Siekti, kad vaikai mokėtų pasėti sėklas, jas prižiūrėti; sužinotų, išsiaiškintų, 
kurie augalai kuo ir kaip mus maitina, rengia, gydo, džiugina, turtina. 
Projektas. „Augalų auginimas“. 
 Pupelių auginimas, svogūno laiškų auginimas, augalų augimo facių stebėjimas, aptarimas, fiksavimas fotoaparatu. 

 

 

 

 

 Gegužė 

Skaičių šalyje Siekti, kad vaikai suprastų, jog skaičiavimas – tai būdas pažinti pasaulį; aiškintis, kad galima skaičiuoti ir suskaičiuoti; gebėti įvardyti kelintas iš 



 5 eilės, sudėti, atimti daiktus, atlikti užduotis, spręsti galvosūkius. 
Projektas. „Diagramos kūrimas“. Suskaičiuoti, kiek kiekvieno vaiko vardas turi raidžių, kieno vardas turi jų daugiausia ir sudaryti diagramą. 
Aš – būsimas pirmokas. Susitikimas su mokytoja. Bendrauti su būsima mokytoja, sužinoti jos vardą, kiek jai metų, ar seniai moko vaikus, ko tikisi iš busimų pirmokų, sužinoti sunku ar lengva, nuobodu ar įdomu būti pirmoku,  stiprinti norą eiti į mokyklą. 
Projektas. „Svečiuose pas pirmąją mokytoją“. Mokytojai atviruko kūrimas, įvairių klausimų galvojimas. 
 „Sudie tauškutės lėlės“ Bendrauti su būsima mokytoja, sužinoti jos vardą, kiek jai metų, ar seniai moko vaikus, ko tikisi iš būsimų pirmokų, stiprinti norą eiti į mokyklą.  Siekti, kad vaikai gerai nusiteiktų bendravimui, džiugiems išgyvenimams, smagiems žaidimams, pramogoms, jaustųsi bendruomenės dalimi. 
Šventė „Lik sveika, priešmokyklinė grupė“. Dalyvauja vaikai, tėveliai, mokytojai. 

 


