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 4 - 6   metų vaikų grupė 
                                                                   

VAIKŲ GRUPĖS APRAŠYMAS 

Grupę lanko šeši berniukai ir viena mergaitė.  6 vaikai – ikimokyklinukai. Penki vaikai turi 
pakankamus savitvarkos ir higienos įgūdžius. Šeši vaikai savarankiškai juda. Vienam 
reikalingos specialiosios priemonės ir suaugusiojo pagalba. Daugumos vaikų kalbos 
suvokimas pakankamas. Vienas vaikas kalba trumpais sakiniais. Du taria pavienius 
garsažodžius, vienas – dviskiemenius žodžius savo poreikiams išreikšti. Trys vaikai 
mėgsta ir geba dėlioti 3-4 dalių dėliones ir lego kaladėles savarankiškai, kitiems reikalinga 
pagalba. Vaikai draugiški, mėgsta žaisti šalia vienas kito, kartu. 

 
 

UGDYMO PRIORITETAI 

 
1. Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus sudarant sąlygas vaikams bendrauti, pratintis 
susitarti, plėtoti vaikų socialinę - kultūrinę patirtį bendraujant. 
2. Ugdyti pažintinius gebėjimus skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti 
stebint pasirinktus daiktus ar reiškinius. 
3. Plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus reikšti mintis, išsakyti nuomonę, 
klausytis įvairių tekstų, atpasakoti, kurti. 

 

PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA MĖNUO 

Temos:  
„Mano grupė” 
„Mano šeima, namai” 
„Kas vyksta rudenį? ” 
Vaikų stebėjimas bei ugdymosi pasiekimų vertinimas 
Individualus bendravimas su tėvais.  
Sveikatingumo diena 

 
Rugsėjis 

Temos: 
„Gamtos reiškiniai” 
„Rudens gėrybės” 
„Rudens šventė” 
Vaikų darbelių parodėlė „Vaisiai ir daržovės“ 
Ekskursija prie ežero 
Sveikatingumo diena 

Spalis 

Temos: 
„Išdykėlis vėjas” 
„Mano knygelės” 
„Metų laikai” 
Individualūs pokalbiai su tėvais apie vaikų adaptaciją ugdymo įstaigoje. 
Sveikatingumo diena 

 
Lapkritis 



Temos: 
„Pažaiskim su sniego gniūžtėmis” 
„Drabužėliai žiemą” 
„Laukiame Kalėdų” 
Kalėdinis rytmetis. 
Vaikų darbelių paroda „Papuoškime eglutę” 
Sveikatingumo diena 

 
Gruodis 

Temos: 
„Kas yra draugystė? ” 
„Eksperimentas su sniegu“ 
„Senio Besmegenio šalyje” 
Atsisveikinimas su eglute 
Informacinė medžiaga tėvų lentoje „Vaikų grūdinimas” 
Sveikatingumo diena 

 
Sausis 

Temos: 
„Paukšteliams šalta” 
„Mažieji atradimai” 
„Mano Lietuva” 
Užgavėnės 
Šventė „Lietuvos gimtadienis” 
Individualūs pokalbiai su tėvais 
Sveikatingumo diena 

 
Vasaris 

Temos: 
„Laukiniai žvėreliai” 
„Paukščiai sugrįžta” 
„Pirmieji pavasario žiedai” 
„Mano tėvynė” 
Kaziuko mugė 
Vaikų parodėlė „Nulipdysiu puodynę” 
Informacinė medžiaga tėvų lentoje „Jei nori būti sveikas” 
Sveikatingumo diena 

 
Kovas 

Temos: 
„Snieguolės” 
„Mano margučiai” 
Velykų šventė 
Vaikų darbelių parodėlė „Margutis” 
Sveikatingumo diena 

 
Balandis 

Temos: 
 „Valandėlė su knygele” 
„Sveikinimas mamai” 
„Sodų žydėjimas” 
Tėvų susirinkimas, vaikų pasiekimų 2020 - 2021 m.m. aptarimas. 
Sveikatingumo diena 

Gegužė 

Temos: 
„Mano vaivorykštė” 
„Smėlio pilys” 
„Jau atėjo vasarėlė” 
Šventė „Vaikų gynimo diena” 
Sveikatingumo diena 

Birželis 

UGDOMOSIOS VEIKLOS APMĄSTYMAI, POKYČIŲ ĮVERTINIMAS 

 
     Parengė Vaida Stravinskienė ir Rasa Šalkauskienė 


