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SKAUDVILĖS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLIO UGDYMO  GRUPĖS  „BORUŽĖLĖ“ 

4-5 METŲ VAIKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS 

2022-2023M.M. 

 

GRUPĖS SAVITUMAS: 

Grupėje 22 vaikai. Visi vaikai ir pernai lankė šią grupę. Vaikai darosi vis 

savarankiškesni. Vaikams ypač patinka atlikti pavestas užduotis, pagelbėti draugui. Moka patys 

apsirengti, nusirengti, susitvarkyti žaislus, susidėti tvarkingai drabužius. Geba žaisti grupelėse, 

pavyksta sudominti judriaisiais  žaidimais. Ypač patinka statyti namus iš netradicinių medžiagų, 

daiktų. Per menines veiklas mokosi vaikai išreikšti savo jausmus, emocijas, sugebėjimus. Vienas 

ugdytis turintis didelius specialiuosius poreikius ir ugdomas pagal individualią ugdymosi programą.  

 

TIKSLAS: 

 Veržlaus, savarankiško, gerbiančio save ir kitus, atsakingo  už Lietuvą ir Pasaulį žmogaus ugdymas. 

Bendraujant su šeima puoselėti visus vaiko gebėjimus, lemiančius jo visapusiško vystymosi ir 

socializacijos sėkmę 

 

UŽDAVINIAI: 

 Tenkinti individualius vaiko poreikius ir interesus; 

 Ugdyti pažintinius gebėjimus: jutimus, mąstymą, vaizduotę. 

 Sudaryti sąlygas vaikų socializacijai, kūrybai ir saviraiškai; 

 Puoselėti pagarbą šeimai, tradicijoms; 

 Ugdyti elementarius savitvarkos, savitvardos bei savitarnos pradmenis. 

 Garantuoti visakeriopą vaiko saugumą. 

 Organizuoti tėvų pedagoginį švietimą. 

 

Programa sudaryta remiantis: demokratiškumo, integralumo, individualumo, kūrybiškumo, 

tęstinumo, lankstumo, grįžtamojo ryšio principais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planuojami renginiai, projektai ir tėvų susirinkimai:  

1. Sveikas, rudenėli. (rugsėjo mėn)(rytmetys) 

2. Vaikas darželyje.     (rugsėjo  mėn)(tėvų susirinkimas) 

3. Rudenėlio kraitelė. (spalio mėn) (rytmetys) 

4. Advento žvakutės.  (gruodžio mėn) 

5. Kalėdinė šventė-popietė.   (gruodžio mėn.) 

6. Mūsų šalelė. (projektas) (vasario- kovo mėn.) 

7. Žiema žiema bėk iš kiemo. (šventė) 

8. Mažųjų Velykėlės.     

9. Mamyčių dienos šventė- popietė (gegužės mėn)                                          

10. Dalyvavimas rajono ar respublikos projektuose, konkursuose 

11. Individualūs bendravimai su tėveliais.(pagal situaciją) 

 

Ugdymosi priemonės: 

Garso įrašai, įvairios pasakų knygelės, Loreta Barzdonytė - Morkevičienė „Kalbos ugdymas“,  Vitolda Sofija 

Glebuvienė, Aldona Mazolevskienė „Jums maži ir didesni“, „Ketrurmečio pratybų rinkinys“, „YGA-

GA“pratybų rinkinys, žaidimų knyga. 

Integracija su etnokultūra. 

 

Ugdomos kompetencijos: 

 Socialinė kompetencija; 

 Sveikatos saugojimo kompetencija; 

 Pažinimo kompetencija; 

 Komunikavimo kompetencija; 

 Meninė kompetencija. 

Vertinimas 

      Neformalusis – paskatinimai, padrąsinimai, išsakomos įvairios pastabos žodžiu. 

      Apibendrinamasis – rekomendacijos apie vaiko pasiekimus ir individualią pažangą. 

Bendravimas su šeima: 

 Nuolatiniai individualūs pokalbiai su tėvais; 

 Bendros informacijos teikimas, žodžiu ir raštu; 

 Tėvelių bendradarbiavimas, dalyvavimas įvairiose šventėse, renginiuose; 

 Tėvų susirinkimai. 

 



 

 

Data Savaitės temos Integracija Pastabos 

Rugsėjis 1. Mes ir vėl kartu  „Boružėlėje“ 

2. Aš, mano draugas ir vasaros 

prisiminimai. 

3. A raidelės pasaulyjeir skaičius 1 

4.  Mus supa oras 

5.  Mano dantukai 

  

 

 

 

Spalis 1. Spalvoti lapai 

2. Mūsų žaisliukai ir jų švara 

3. Rudenėlio krepšelis  

4.  B raidelės pasaulyje ir skaičius 2 

 

  

Lapkritis 1. Žvakių liepsnelės 

2.  Aš. Ir kas manimi rūpinasi? 

3. O raidelės pasaulyje ir skaičius 3 

4. Naminiai gyvuliai ir paukščiai. 

5. Darau bandymą 

 

Etnokultūra  

Gruodis 1. Artėja ADVENTAS. 

2.  Žiemužės pasaka 

3. K raidelės pasaulyje ir skaičius 4 

4.  Kalėdų senelio šalyje 

 

Etnokultūra 

 

 

 

Sausis 1. Aš esu nepaprastas ir įdomus 

2. Projektas „Žiemos išdaigos“ 

3. P raidelės pasaulyje ir skaičius 5 

4.  Paukštelių ir gyvūnų rūpestėliai 

5. Mažieji atradimai 

  

Vasaris 1. Ž raidelės pasaulyje ir skaičius 6 

2. Aš turiu Tėvynę (projektas:vasario 

   



 

 

16d-kovo 11d.) 

3. Ė raidelės pasaulyje ir skaičius 7 

4. Figūrų pasaulyje 

 Etnokultūra 

 

Kovas 1. Žiema, žiema bėk iš kiemo 

2. V raidelės pasaulyje ir skaičius 8 

3. Noriu augti stiprus ir sveikas 

4. S ir Š raidelių  pasaulyje 

5. Mano emocijų koliažas 

 

  

Balandis 1. Pasodinsiu ir auginsiu 

2. D raidelės pasaulyje ir skaičius 9 

3. Marginu margučius 

4. R ir N raidelių pasaulyje 

 

 

Etnokultūra 

 

Gegužė 1. Mano mamytė 

2. M raidelės pasaulyje ir skaičius 10 

3. Pakeliaukim 

4. Išmoktų raidžių pasaulyje 

  

Birželis,  Vaikų gynimo diena. 

Sveika vasara. 

  

 

Temos ir eiliškumas eigoje gali keistis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


