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Mokslo metai: 2022 - 2023 
 

Valandų skaičius: 36 savaitinės valandos 
 

Ikimok. ugd. mokytoja Vijoleta Vasiliauskiene 

 
 

 

Aprobuota ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinėje grupėje. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo metodinės grupė pirmininkė Monika Vasiliauskienė 



Tikslas ir uždaviniai:  

TIKSLAS: Bendraujant su šeima puoselėti visus vaiko gebėjimus, lemiančius jo visapusiško 

vystymosi ir socializacijos sėkmę. 

         UŽDAVINIAI:  

 Garantuoti vaiko socialinį, psichologinį ir fizinį vaiko saugumą. 

 Sudaryti sąlygas vaikų socializacijai, saviraiškai ir kūrybai. 

 Ugdyti elementarius savitvarkos, savitvardos bei savitarnos pradmenis. 

 Tenkinti individualius vaiko poreikius ir interesus. 

 Organizuoti tėvų pedagoginį švietimą. 

 Ugdyti pažintinius gebėjimus: jutimus, mąstymą, vaizduotę. 

 

Iš gimnazijos tikslų ir uždavinių: 

 Analizuoti individualius mokinių poreikius ir galimybes, skatinti mokinių pažangą ir asmeninį 

tobulėjimą; 

 Užsiėmimus organizuoti panaudojant mokyklos teritoriją bei organizuoti edukacines išvykas. 

 Diegti vertybes, skatinti pageidaujamą elgesį. 

 

Ugdymosi priemonės: 

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

Sofija Glebuvienė, Aldona Mazolevskienė „Jums maži ir didesni“, žaidimų knyga, magnetinis raidžių 

rinkinys, magnetinis skaičių rinkinys, raidynas, pedagogo knyga „OPA PA draugai PI KA“, kūrybinės 

veiklos užduočių bloknotas OPA PA draugai PI KA 5 metai, smagios užduotys 3-4 metų vaikams 1-2 

dalys 

 

 

 

 



 

Integracija su etnokultūra, gamtos mokslo, meninė, kūrybinė raiška, matematikos. 

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. 

 

IKIMOKYKLINĖS GRUPĖS „SKRUZDĖLYTĖ“ UGDYMO(SI) VEIKLOS PLANAS 

UGDYTINIŲ AMŽIUS  2 – 5  METAI 

 

Data Savaitės temos Integracija Pastabos 

Rugsėjis 1. PI sako labas tau, o KA gal 

dar kažką 

2. PI ir KA po rudenio skara 

3. Rudens gėrybių tankumyne 

KA pasiklydo 

4. Metų rato karuselė. 

  

 

 

 



Spalis 1. Kur tik einu, vis kažką 

sutinku 

2. Saugok sveikatą – gerk 

kvapnią arbatą. 

3. Kas vyksta? Balos tykšta! 

4. Vaiduokliuko pokštai! 

  

Lapkritis 1. Gyvybės ratas 

2. Aš toks, tu – kitoks 

3. Juoda – balta, šilta – šalta 

4. Pagauk šešėlį 

 

 

 

Gruodis 1. Jauku, ramu ir kvepia 

gerumu 

2. Už gerą gerumu 

3. Kūčiuk, kokia tavo istorija? 

4. Trumpiausios dienos 

beiškant 

 

Etnokultūra 

 

Sausis 1. Slapukas šaltukas 

2. Šaltukas ir Varvekliukas 

3. Snaigės šoka smagų šokį! O 

tu ar moki? 

4. Išgąsdinkim žiemą?  

  

Vasaris 1. Lagaminas – ne vežimas 

2. Trijų spalvų simfonija 

3. Mama žiemužė ant šaltuko 

ūžė 

4. Užgavėnių šėlsmas 

  

Etnokultūra  

 

 

Kovas 1. Daug rankelių, daug 

darbelių 

2. Inkilų kėlimo metas! 

3. Raudonos nosies 

linksmybės 

4. Budinkim žemę spalvotais 

  



žiedais ir išdažykim margutį 

visokiais dažais! 

Balandis 1. Pavasaris kalba paukštelio 

balsu 

2. Švari žemė, sveikas maistas 

– LAIMINGAS vaikas! 

3.Sodinu daigelį, auginu 

medelį 

4. Iš kur kyla triukšmas? 

 

Etnokultūra 

 

Gegužė 1. Tau, mamyte! 

2. Ką aš veikiu su savo šeima? 

3. Smėlio laboratorija 

4. Nuostabių akimirkų 

gaudyklės beieškant 

  

Birželis, Rugpjūtis 1. Su draugais smagu 

2. Gaudom vėją ir saulę 

3. Žaidimų apsuptyje 

4. Džiaugiamės vasara 

  

 

Temos ir eiliškumas eigoje gali keistis. 

 


