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DIENOS CENTRO (pailgintos grupės) VEIKLOS PLANAS 

2022-2023 m. m. I pusmetis 

 

TIKSLAS: Kryptingai tęsti mokinių kompetencijų ugdymą popamokinėje veikloje.  

 

UŽDAVINIAI: 

* Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais bei suaugusiais. 

* Suteikti galimybę pasijusti visaverčiu grupės nariu, pajausti grupinio darbo džiaugsmus. 

* Stiprinti pasitikėjimą savimi žaidžiant, kuriant, atrandant ir pažįstant pasaulį. 

* Mokyti naujų žaidimų, eilėraščių, įtvirtinti jau žinomus; gilinti mokomųjų dalykų žinias; 

ugdyti teigiamą požiūrį į mokslą bei darbą. 

*  Sudaryti  sąlygas,  kad  vaikas  jaustųsi  saugus  po  pamokų;  įdomiai  organizuoti  

laisvalaikį pailgintoje grupėje. 

 
DIENOS REŽIMAS: 

 
13.00 – 14.00 Pailgintos grupės vaikų priėmimas, žaidimai, pasivaikščiojimas lauke 

14.00 – 15.00 Ugdomoji veikla, namų darbų ruoša, popamokiniai būreliai. 

15.00 – 15.30 Veikla  pagal  vaikų  interesus:  piešimas,  spalvinimas, lankstymas;  skaitymas, 

skaičiavimas; žaidimai, šokiai, animacinių filmų žiūrėjimas… 

15.30 - 16.00 Pasivaikščiojimas lauke, išleidimas vaikų į namus 

 
VEIKLOS PLANAS: 

 
Mėnuo 

Diena 
 

RUGSĖJIS 

12 Prisimename kelio ženklus, kieme žaidžiame šviesoforą... 

13 Prevencinė diena. Animacinio filmo stebėjimas apie tarpusavio draugiškus santykius. 

14 Dainelių apie draugystę mokymas 

15 Raidelė prie raidelės, ir turim žodelį... (kam reikalingos raidės, raštas, kalba) 

16 Piešiame savo vardo pirmą raidelę. 

19 Kuriame eiles/ istorijas apie savo vardo kilmę. 

20 Žaidimai su kamuoliu. 

21  Sprendžiame kryžiažodžius. 

22 Konkursas “Abėcėlė” 

23 Pokalbis apie jutimo organus: ausys, akys, nosis, lūpas…Kodėl jie labai svarbūs? 

26  Judrieji žaidimai lauke, gryname ore. 

27  Kompiuteriniai žaidimai. 

28  Stalo žaidimai. 

29  Galvosūkių pasaulyje. 

30  Estafetės. 

SPALIS 

 3 Tarptautinė muzikos diena. „Beždžioniukų diskoteka“ 

4 Šokame, sportuojame su šiuolaikinės muzikos ritmais. 

5 Gyvūnijos diena. Gyvūnijos enciklopedijos, stalo  žaidimai. 

6 Aptariame pašto reikšmę. 

7 Lankstome vokus, juos puošiame. 

10 Ekskursija į paštą. 

11 Gaminame atvirukus pašto darbuotojams. 



12 Žaidžiame “Aklą vištą” 

13 Lipdome iš plastilino/ piešiame užrištomis akimis. 

14 Prisimename jutimo organus, vartome enciklopedijas. 

17 Pasaulinė baltosios lazdelės diena. Neįgalieji. 

18 Konkursėlis: “Viską matau, viską girdžiu ir pasakyti galiu”.  

19 Žaidimai „Galvosūkių kraitelė“, „Šaškės“, „Domino“. 

20 Darbinė veikla (aplinkos tvarkymas). 

21  Ką slepia miškas? 
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Žmogus ir augmenija. 

25 Gėrį ir grožį kuriame darbu. 

26 

 

 Mus supanti erdvė. Daiktai ir dangaus kūnai. 

 27  Svečiuose – pasaka. 

 28  Ką žada oras? 

 LAPKRITIS 

         7 Dalinamės atostogų įspūdžiais. 

8 Pasaka „Grybų karas“ ir dainelės apie grybus. 

9 Einame pasivaikščioti, renkame gamtinę medžiagą, grožimės rudens gamta. 

10 Viktorina apie  grybus. 

11 Kūrybiniai žaidimai kampeliuose 

14 Estafetės mokyklos sporto salėje. 

15 Žaidžiame: “Aukščiau žemės” 

16 Pokalbis prie arbatos puodelio: Aš esu mandagus?! 

17 Mandagių žodžių skrynelė (taisyklingai nurašyti mandagumo žodelius) 

18 Kuriame eilėraštukus, naudodami sveikinimosi žodelius. 

21 Paplepėkime prie vaišių stalo (aptariam etiketą). 

22 Pasaulinė sveikinimosi diena. Mandagiausio vaiko rinkimai. 

23 Sveikata – didžiausias turtas. Svečiuose bendruomenės slaugytoja. 

24 Žaidžiame kieme. 

25 Atsisveikiname su rudeniu,pasitinkam žiemą! 

28 Žaidžiame žaidimus pagal interesus. 

29 Piešiame, spalviname saugaus elgesio taisykles 

30 Stalo žaidimai. 

GRUODIS 

1 Pasaulinė kovos su AIDS diena. Prezentacija. 

2 Jau žiema kieme. Dainelių mokymas apie žiemą. 

5 Knygelių kūrimas žiemos tema. 

6 Kur visada žiema? Remiamės enciklopedijomis (IT) 

7 Kuriame pailgintos grupės taisykles. 

8 Ir tu turi savo teises! 

9 Skaitome knygeles apie vaikų teises; iliustruojame. 

12 Tarptautinė žmogaus teisių diena. 

13 Žaidžiame kieme (Sniego senio statybos). 

14 Tuoj Kalėdos – kas tai? 

15 Ruošiame Kalėdines dovanėles, pakabučius papuošimui. 

16 Ieškome eilėraštukų apie žiemą; kuriame patys/ Kalėdinės pasakos; giesmės. 

19 Pastatysiu sniego pilį. 

20 

 

 

Slidinėjimas nuo kalniukų. 



 
______________________________ 
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Žaidžiame kieme. 

22 Dainelės apie Kalėdinę eglutę, žiemą. 

23 Kalėdų belaukiant. 

SAUSIS 

9 Dalinamės atostogų įspūdžiais (atsineša mieliausią dovaną). 

10 Darbinė veikla. Atsisveikinimas su eglute. 

11 Žaidžiame kieme. 

12  Kūrybiniai žaidimai su geometrinėm figūrom.   

13   Sausio 13-osios paminėjimas. 

16 Atskirų geometrinių figūrų grupavimas. 

17 Saugus elgesys ant ledo. 

18 Slidinėjimas nuo kalniukų. 

19 Pažintis su mokyklos biblioteka. Svečiuose pas bibliotekininke. 

20 Kūrybiniai žaidimai su geometrinėm figūrom. 

23 Mano bibliotekėlė namuose. Įdomiausių knygelių paroda ir pasakojimai apie jas. 

24 Kuriame paveikslą iš geometrinių figūrų (naudojame spalvotą popierių). 

25  Vilniaus 700 metų jubiliejus! 

26 Prisimename kaip pereiti gatvę. 

27 Piešinių paroda, saugaus eismo tema. 

30 Žaidimai saugaus eismo kampelyje, kartojant kelio ženklus. 

31 Animacinio filmo žiūrėjimas. 


