VARĖNOS R. LIŠKIAVOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO
2020–2021 METŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS
PLANAS
(priešmokyklinis ugdymas, 6 metų grupė)
GRUPĖS VAIKŲ SAVITUMAS
Grupę-

vienas priešmokyklinio ugdymo vaikas.Berniukas jau yra metus lankęs

ikimokyklinę įstaigą. Stebint, kalbantis su vaiku paaiškėjo, jo pomėgiai: berniuką labiausiai domina
sportas ir techniniai dalykai. Vaikas yra aktyvus, paslaugus, bendraujantis, smalsus, mėgsta pasakoti
patirtus atostogų nuotykius ir kitus įspūdžius. Patinka žaisti stalo žaidimus bei mėgsta vaidinti šeimos
narius.
Priešmokyklinuko tėvai tikisi, kad ugdymasis priešmokyklinėje grupėje padės vaikui
pasiekti tinkamą brandumą , paruoš pirmajai klase.
Tikslas
Atsižvelgiant į vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir
demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio
ugdymo programą.
Uždaviniai :
1. Įgyvendinti ugdymo turinį, atitinkantį 5-7 metų vaikų raidos bendruosius ir individualiuosius
ypatumus, padedantį vaikui darniai augti ir ugdytis visas Programoje įvardytas kompetencijas;
2. Organizuoti ugdymą derinant organizuotą, kryptingą ugdomąją priešmokyklinio ugdymo
pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą;
3. Pripažinti kasdienį vaiko gyvenimą grupėje (atvykimas ir išvykimas, maitinimasis, miegas,
tvarkymasis ir kt.) kaip neatsiejamą ugdymo turinio dalį;
4. Sukurti vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkamą psichologinę ir fizinę aplinką;
5. Taikyti pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir formas, kurie padėtų vaikui sėkmingai
ugdytis ir tobulėti.

,,Susipažinkime‘‘

KOMPETENCIJOS

MĖNUO

UGDOMOS
TEMA

VEIKLA

Socialinė

Pokalbis apie save, artimuosius.

Komunikavimo

Pokalbis ,, Mano
didžiausia svajonė‘‘.
Raidelės A ir Ą rašymas ir tarimas.
Ekskursija po kaimą.
Susipažįstama dainuojant ir šokant.
Skaitmenų 0 ir 1 rašymas ir tarimas.

Pažinimo

Piešinys,, Piešiu save‘‘
Savo vardo raidelės piešimas.

Mano šeima.
Šeimoje saugūs ir
mylimi.

Socialinė

Sveikatos
Pažinimo
Komunikavimo
Meninė

Rudens spalvos

Sveikatos

Pažinimo

Komunikavimo

Pokalbis apie šeimą, artimuosius.
Pokalbis-diskusija ,,Kas yra laimė?“.
Pamokėlė ,,Rūpinuosi asmens ir aplinkos
švara‘‘.
Pasvaikščiojimas lauke.
Pamokėlė apie saugų eismą.
Skaitmens 2 rašymas ir tarimas.
Raidelės O rašymas ir tarimas.
Šeimos portreto piešimas.
Dainelės ir šokiai, kurie įtvirtintų temą.
Įvairūs žaidimai sporto salėje.
Kūrybinės scenelės apie šeimą.
Pasakos ,, Broliukas ir sesutė‘‘
klausymas.
Iš atsineštų vaistingų žolelių išsivirti
arbatą ir ją skanauti.
Pamokėlė apie sveiką mitybą.
Pamokėlė apie daržoves.
Pamokėlė apie augalus.
Išvyka į lauką.
Knygelių vartymas su augalų
nuotraukomis.
Įvairios pasakos, mįslės apie augalus.
Raidelių L ir M rašymas ir tarimas.
Eilėraštis ,, Krinta lapas uosio‘‘

RUGSĖJIS

Meninė

Darbas

Socialinė

Komunikavimo

Sveikatos
Pažinimo

Komunikavimo
Meninė
Augalai. Augalų
karalystė
.

Socialinė

Sveikatos
Pažinimo

Komunikavimo
Meninė

Gatvėje esu
atidus

Socialinė
Pažinimo

Komunikavimo
Meninė

Aplikacija ,, Gėlytė‘‘.
,, Bulvė kalbiną buroką‘‘ inscenizavimas.
Pokalbis apie įvairias profesijas.
Mokyklos darbuotojų aplankymas ir
susipažinimas su jų darbu.
Pokalbis apie draugiškumą.
Klasės ir mokyklos teritorijos tvarkymas.
Pokalbis,, Būsiu budrus ir atsargus,
bendraujant su nepažįstamaisiais‘‘.
Įvairūs žaidimai kieme.
Knygelių vartymas su įvairių profesijų
žmonių nuotraukomis.
Skaitmens 3 rašymas ir tarimas.
Sąvokos ,,tiek pat‘‘, ,,trikampis‘‘
Raidelės M ir L rašymas ir tarimas. Savo
vardo rašymas.
Pasakų sekimas.
Judri ir rami muzika, improvizuojant
dienos darbelių ir poilsio ritmą.
Pamokėlė,, Būsiu draugiškas ir
geranoriškas‘‘.
Pamokėlė ,, Būsiu sveikas‘‘.
Pokalbis,, Ištikus nelaimei, ieškau
pagalbos‘‘.
Įvairių medžių stebėjimas mokyklos
kieme.
Medžių stebėjimas enciklopedijoj ir
plakatuose.
Eilėraštis ,, Krinta lapas uosio, krinta
lapas klevo‘‘.
Pasakų klausymas.
Raidelių A, Ą,O,L,M kartojimas.
Medžių piešimas.
Aplikacija ,, Medžio lapai‘‘
Pamokėlė ,, Būsiu draugiškas ir
mandagus.
Skaitmuo 1,2,3.
Spalvų pavadinimai.
Kelio matavimas.
Raidelės S rašymas ir tarimas.
Eiliuotos pasakos.
Kelio piešimas.
Aplikacija,, Šviesaforas“.
Darbeliai iš plastilino.

SPALIS

Meninė

Socialinė

Sveikatos

Pažinimo

Komunikavimo

Meninė
,, Kur išeina ir
negrįžta žmonės?’’

Socialinė

Pažinimo
Komunikavimo

Ką žada oras?

Socialinė
Pažinimo
Komunikavimo
Meninė

Pamokėlė apie metų laikus. Ruduo.
Aplankyti artimiausią daržą.
Pokalbis apie rudens darbus.
Pamokėlė ,, Sveika mityba“.
Įvairių daržovių ir vaisių ragavimas.
Pokalbis- žaidimas ,, Ką galima valgyti ir
ko ne‘‘.
Aplankyti artimiausią daržą, parsinešti
daržovių.
Plakatų žiūrėjimas.
Enciklopedijos vartymas.
Skaitmens 4 rašymas ir tarimas
Eilėraščiai, mįslės ir patarlės apie rudens
gėrybes.
Pasaka ,, Ropė“
Raidelės R rašymas ir tarimas. Sudėti
skiemenukus.
Pasakos,, Ropė“ inscenizavimas.
Daržovių ir vaisių piešimas.
Karpymas žirklutėmis.
Pokalbis tema ,, Tinkamas elgesys
rimties vietose (kapinėse, bažnyčioje).
Pokalbis apie paminklus.
Pokalbis apie Vėlines.
Kartoti jau išmoktas raideles: R, S,
L,M,O, A.
Pasakojimo ,, Gėlės ant močiutės
kapo‘‘klausymas.

Išvyka į kiemą.
Stebėjimas oro pasikeitimų visą savaitę.
Skaitmuo 4, jo rašymas ir tarimas.
Raidelės Š rašymas ir tarimas.
,,Lašelio istorija‘‘
Piešimas ,, Jūra‘‘.
Žaidimas,, Pučia vėjas‘‘.

LAPKRITIS

Rudenėlio gėrybės

Mus kalbina
knygos lapeliai

Socialinė
Sveikatos
Pažinimo

Komunikavimo

Meninė
Rieda metų ratai
.

Socialinė
Sveikatos
Pažinimo

Komunikavimo

Meninė
Močiutės
seklyčioje

Socialinė
Sveikatos
Pažinimo

Komunikavimo
Meninė

Ekskursija į biblioteką.
Pokalbis,, Rūpinuosi asmens ir aplinkos
švara ir tvarka‘‘.
Įvairių knygelių vartymas ir sklaidymas.
Sąvokos,, didesnis‘‘, ,,mažesnis‘‘, ,,tiek
pat‘‘.
Skaitmuo 5. Nuo 1iki5 rašymas.
Raidelės K rašymas ir tarimas.
Įvairūs žodžiai su šia raide.
Mintys, mįslės, patarlės, įvairūs posakiai
apie knygas.
Įvairūs pasakų herojai.
Spalvinimo užduotys.
Aplikacija naudojant plėšytą popierių.
Aplikuoti savo pirmą vardo raidę.
Pokalbis apie metų laikus.
Sveikos mitybos piramidė.
Žaidimas,, Laikrodukas‘‘.
Knygelių, paveikslėlių, atvirukų,
nuotraukų žiūrėjimas su keturių metų
laikų vaizdais.
Skaitmuo 6. Nuo 0 iki 6 skaitmenų
rašymas.
Elėraščiai apie metų laikus.
Savaitės dienų pavadinimai.
Radelės N rašymas ir tarimas.
Medžio piešimas įvairiais metų laikais.
Dainelės apie rudenį.
Laikroduko piešimas.
Pokalbis apie artimuosius.
Senelės aplankymas
Pamokėlė,, Sportas-sveikata‘.
Senovinių daiktų apžiūrėjimas,
susipažinimas su jais.
Liaudies meno knygų, albumų
apžiūrėjimas.
Pasakų sekimas: ,, Vilko popieriai‘‘, ,,
Kvailutis‘‘.
Muzikinis žaidimas,, Audėjėlė‘‘, ,, Siūlai
siūlai susivykit.‘‘,, Žiedo dalinimas‘‘.

komunikavimo
Sveikatos
Pažinimo
Meninė

Kalėdų
džiaugsmai

Socialinė
Sveikatos
Pažinimo

Komunikavimo

Meninė
Kalėdinis
karnavalas

Socialinė

Svečiuose pas
pasaką

Socialinė

Meninė

Sveikatos
Pažinimo

Komunikavimo
Meninė

Advento papročių aptarimas.
Žaidimas ,, Katinas ir pelė‘‘, ,, Graži
mūsų šeimynėlė‘‘, ,, Jurgeli, Meistreli‘‘.
Skaitmuo 7 ir 8. Šių skaičių vertė.
Kartojami skaičiai.
Raidelės Ž ir Z rašyba ir tarimas.
Skiemenukų skaitymas.
Girliandų, įvairių žaisliukų gaminimas.

Pokalbis apie Šv. Kūčias, Kalėdas.
Vaikų mintys.
Diskusija ,, Būsiu atsargus‘‘.
Skaitmuo 8 ir 9. Jų tarimas bei rašyba.
Spalvinimo užduotėlės.
Animaciniai filmukai apie Kalėdas.
Informacijos ieškojimas spalvotose
knygelėse.
Raidelės U ir Ū tarimas bei rašyba.
Eilėraščiai, pasakos apie Kalėdas.
Laiškas Kalėdų Seneliui.
Žaisliukų ir girliandų gaminimas.
Sniego Senio gaminimas ir klijavimas.
Šokiai ir dainelės apie žiemą.
Bendravimas su Kalėdų Seneliu.
Eilėraščiai apie žiemą, Kalėdas.

Išvyka į biblioteką.
Knygelių vartymas.
Žaidimai sporto salėje.
Pasakų knygelių vartymas.
Pasakų be galo ieškojimas.
Skaičiukų kartojimas.
Pokalbis -diskusija ,, Kur gyvena
pasaka?‘‘
Raidelė P ir R. Jų rašymas bei tarimas.
Skiemenukų skaitymas.
Pasakų sekimas.
Pasakų inscenizavimas.
Piešiame pasakų herojus.
Pasakos kūrimas.

GRUODIS

Socialinė,

SAUSIS

Adventas susikaupimo
metas.

Socialinė
Sveikatos
Pažinimo
Komunikavimo
Meninė

Aš ir laikas

Socialinė
Sveikatos
Pažinimo

Komunikavimo
Meninė

Mažieji mūsų
draugai

Socialinė
Pažinimo

Komunikavimo
Meninė

Apie pinigus

Socialinė

Sveikatos
Pažinimo

Komunikavimo
Meninė

Pokalbis apie draugus, draugystę.
Žaidimas,, Dovanoju šypsenėlę‘‘, ,,
Trečias bėga“.
Filmukai apie draugystę, draugus.
Eilėraščiai apie draugus.
Pasakojimai apie draugus.
,, Draugystės traukinuko‘‘ gaminimas.
Kūrybinis darbelis ,,Draugystės medis“.

Pokalbis apie šventes.
Pamokėlė ,, Grūdintis- sveika‘‘.
Skaitmuo 10. Jo rašyba ir tarimas.
Sudėties veiksmai.
Raidelės B tarimas ir rašyba. Žodeliai su
šia raide.
Susipažinimas su laikrodžiu. Sąvokos,,
tiek pat‘‘, ,, valanda‘‘, ,, minutė‘‘, ,,
sekundė‘‘.
Piešiamas ,, Laikrodis‘‘.
Piešimas ,, Metų laikai‘‘.

Paukštelių stebėjimas mokyklos kieme.
Pokalbis apie migruojančius ir
žiemojančius paukščius.
Plakatas apie paukštelius.
Pasaka ,, Lapė ir varna“.
Pasakos be galo.
Eilėraštis ,, Tupi žvirblis kamine“.
Pelėdos gaminimas.
Dainelės ,,Garnys garnys tur ilgas kojas“
, ,,Vijo lizdą pelėda“, Žvirbli, žvirbli ko
ko“
Išvyka į parduotuvę.
Žaidimas ,, Parduotuvė‘‘, ,, Bankas“.
Pamokėlė ,, Plaunu plaunu rankeles“.
Enciklopedijų, knygelių vartymas.
Susipažinimas su tikrais pinigais.
Plakato tyrinėjimas.
Skaičiavimo pratimai su centais.
Pokalbis apie pinigus. Sąvokos
,,moneta‘‘, ,, banknotas‘‘, ,, brangu‘‘, ,,
pigu‘‘.
Pasakos apie pinigus.
Pinigų gaminimas.
Spalvų pavadinimai.
Piniginės lankstymas.

VASARIS

Draugaukime

Socialinė

Sveikatos
Pažinimo

Komunikavimo

Meninė

Atradimų,
tyrinėjimų savaitė

Socialinė
Sveikatos
Pažinimo

Komunikavimo

Meninė
Užgavėnės

Socialinė
Sveikatos
Pažinimo
Komunikavimo
Meninė

Pokalbis apie Lietuvą.
Pagrindiniai valstybės simboliai :vėliava,
herbas, himnas.
Žaidimas su lankais, imituojant ežerus.
Vartymas foto albumų, knygų, žurnalų su
Lietuvos vaizdais.
Lietuvos gamtos stebėjimas įvairiu metų
laiku.
Pilių, tvirtovių vaizdai. Lietuvos
žemėlapio apžiūrėjimas.
Pokalbis apie Lietuvos miestus ir kaimus.
Eilėraščiai apie Lietuvą.
Lietuvos himno klausymas.
Pasaka ,, Apie Vilniaus miesto įkūrimą“.
Žodžio Lietuva rašymas.
Lietuvos vėliavos piešimas.
Laivelio lankstymas.
Dainelė ,, Pučia vėjas“, ,, Tau Gimtine“.
Išvyka į lauką. Gamtos stebėjimas.
Pamokėlė ,, Vandens nauda žmogaus
organizmui“.
Varveklių, snaigių formų įvairovė. Ledo
atsiradimo ir išnykimo priežastys. Ledo
tyrinėjimas.
Knygelių vartymas ir skaitymas. R.
Želvys ,,Aš esu aš“, ,,Prigėręs laikas“, ,,
Sniego sultys“.
Raidelių kartojimas.
Tyrinėjimas įvairių spalvų liejimąsi
,sklidimo, plėtimo efektai, lašinant įvairų
spalvų dažus.
Tapymas, piešimas, aplikacija.
Žaidimas ,, Lašininis ir Kanapinis‘‘.
Pamokėlė apie sveiką mitybą.
Enciklopedijų, albumų vartymas.
Filmukų žiūrėjimas
Blynų prašymo, pajuokavimo eilėraščiai.
Kaukių gaminimas.
Šokis ,, Meškutė‘‘.

VASARIS

Mano gimtinė –
Lietuva

Socialinė
Sveikatos
Pažinimo
Komunikavimo
Meninė

Mano rankomis
išaugintas augalas

Socialinė
Sveikatos
Pažinimo

Komunikavimo
Meninė
Paukščiai sugrįžta

Socialinė
Sveikatos
Pažinimo

Komunikavimo
Meninė
Protingi ir išdykę
skaičiai

Socialinė
Sveikatos
Pažinimo

Komunikavimo

Meninė

Išvyka į mišką.
Žaidimas,, Žvirblelis šoka, Tilvikas
nemoka“
Pamokėlė apie miško žvėrelius.
Pasaka,, Kaip strazdas eglę kirto“.
Eilėraštis ,, Kiškis Piškis“.
Gyvūnų loto.
Gyvūnų balsų klausymas (įrašas).
Pasirinkto gyvūnėlio piešimas.
Spalvinimo užduotėlės, įtvirtinant temą.
Išvyka į lauką.
Pamokėlė apie vitaminus.
Dirvožemio stebėjimas.
Knygelių apie augalus vartymas.
Skaičiukų papuošimas gėlytėmis.
Gėlių loto.
Stebėjimas augančio svogūno.
Knygelių ,,Mano žolynėliai‘‘, ,, Pavasarį
žydintys augalai‘‘ skaitymas.
Eilėraščiai apie gėlės.
Gėlės piešimas.
Dainelės ir žaidimai apie augalų
vystymosi būvius.
Išvyka į lauką.
Paukštelių stebėjimas.
Pamokėlė ,, Būsiu budrus ir atsargus“.
Knygelių, enciklopedijų ,albumų apie
paukščius vartymas ir aptarimas.
Balsų pamėgdžiojimų klausymas.
Eilėraščiai ir pasakos apie paukštelius.
Piešimas, koliažas, aplikavimas.
Dainelės apie paukštelius.
Žaidimas ,,Parduotuvė“, ,, Laikrodukas“,
,, Vilkas ir žąsys“.
Pamokėlė apie vitaminus.
Skaičiavimas nuo 1 iki 10 ir atgal, nuo
10 iki 1.
K. Kubilinsko ,,Mano skaičiai‘‘.
Skaičiuotės ,, Eni beni diki daki‘‘, ,,
Skrido oro balionėlis‘‘.
Rankytės piešimas, skaičiuojant
pirštukus.
Pirštukų vardai.
Monetų piešimas didėjančia tvarka.

KOVAS

Ką aš žinau apie
miško žvėrelius

Socialinė
Sveikatos
Pažinimo

Komunikavimo

Meninė
Velykų papročiai
.

Socialinė

Sveikatos
Pažinimo
Komunikavimo
Meninė
Pavasarį žydintys
augalai
.

Ekskursija į parduotuvę.
Pokalbis apie gaminius iš miltų.
Stebėjimas kaip dygsta atsinešti grūdai.
Atsineštų grūdų matavimas šaukštais,
stiklinėm ar kitais indais.
Pamokėlė ,,Duonos kelias“.
Pasakos,, Kaip vilkas užsimanė duonos
išsikepti“ skaitymas.
Mįslės, patarlės apie duoną.
Dainelė ,, Malu malu viena“
Iš plastilino nulipdyti duonos kepaliuką.
Inscenizuoti pasaką ,, Kaip vilkas
užsimanė duonos išsikepti“.
Pokalbis apie
Velykų papročius.
Išvyka į mišką.
Pamokėlė,, Kaip dažyti kiaušinius, kad
nesukeltų pavojaus sveikatai?“
Pamokėlė apie spalvas.
Sąvoka ,, formos‘‘.
Mįslių apie pavasarį konkursas.
Eilėraščiai apie Velykas.
Kiaušinių marginimas.
Aplikacija ,, Margutis‘‘.
Dainelė ,, Aš turiu margutį“.
Verbų gaminimas.

Socialinė

Ekskursija į mišką.

Sveikatos

Pamokėlė apie vitaminus.
Įvairių knygelių, enciklopedijų vartymas,
įsimenant gėlių pavadinimus.
Pavasario mėnesiai.
Eilėraščiai ir įvairūs pasakojimai apie
pavasarį, pavasarines gėles.
Knygelės ,, Pavasarį žydintys augalai‘‘
skaitymas.
Aplikacija ,, Gėlė“.
Gaminama knygelė ,, Mano gėlytės“.

Pažinimo

Komunikavimo

Meninė

BALANDIS

Skalsi duonos
riekelė

Socialinė

Sveikatos

Pažinimo
Komunikavimo
Meninė
Būsiu sveikas

Socialinė
Sveikatos

Pažinimo
Komunikavimo
Meninė
Vaizduotės
pasaulyje

Socialinė

Pažinimo
Komunikavimo
Meninė

Pokalbis apie mamytes.
Vartyti atsineštus šeimos albumus.
Pagarba mamai.
Pamokėlė kaip pagaminti mamai
sumuštinius ir išvirti arbatą. Stalo
serviravimas.
Pamokėlė apie spalvas. Kokia mamos
plaukų spalva?
Eilėraščiai apie mamytes.
Mamos portretas.
Dainelės ir šokiai, įtvirtinant temą.
Gaminti atvirukus, pakvietimus
mamoms.
Sukurti melodiją mamytės vardui išploti.
Gėlytė mamytei.
Susitikimas su bendrosios praktikos
slaugytoja.
Pokalbis kaip augti sveikam, stipriam,
atspariam ligoms, pastangas gyventi
sveikai.
Kaip nesusirgti?
Pamokėlė kaip reikia plauti rankas?
Pamokėlė apie dantukus.
Vartyti žmogaus anatomiją.
Perskaityti ,, Kodėl Onutė rauda?‘‘
Piešimas ,, Mano rankytė‘‘.
Dantuko piešimas (liūdnas ir linksmas).
,, Sveikatos traukinuko ‘‘piešimas.
Svajonių pusvalandis,, Jei aš turėčiau
stebuklingą lazdelę‘‘.
Judrus žaidimas,, Burtininkas“, ,,
Pamotėlė-raganėlė“.
Dėlionių dėliojimas.
Filmukų žiūrėjimas, įtvirtinant temą.
Pasakos,, Našlaitėlis ir milžinas“
klausymas.
Aplikacija, naudojant manų, ryžių,
miežių kruopas.
Auksinės žuvelės aplikacija.
Piešimas guašu, daromi antspaudai.

GEGUŽĖ

Sveikinimas
mamai

Vasarėlė taką mina

Socialinė
Sveikatos
Pažinimo
Komunikavimo
Meninė

Grupės auklėtoja

Pokalbis apie atostogas. Planai ateičiai.
Pamokėlė apie saulės įtaką žmogaus
sveikatai.
Pamokėlė apie metų laikus. Vasara.
Gamtos stebėjimas mokyklos kieme.
Eilėraščiai apie vasarą.
Sveikinimo atvirukai tėveliams.
Dainelės apie vasarą.
,, Saulės zuikučių‘‘ gaudymas
veidrodėliu, balionų pūtimas.
Atsisveikinimo atvirukai.

Snieguolė Basevičienė

