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GRUPĖS  SAVITUMAS 

 

 Mūsų grupė pavadinta „meškiukų“ vardu, kadangi mes darželyje patys mažiausi. Grupės simbolis  

yra meškiukas, todėl tapo tradicija, kiekvienais metais švęsti meškiuko gimimo dieną, Mūsų grupę 

lanko 17 vaikų  - daugelis naujokai.  Kai kurie nesugeba patys rengtis, plautis rankų, naudotis 

tualetu, o mažiausieji -  adaptuotis prie naujų sąlygų.  

Visą rugsėjį vyko adaptacija naujoje aplinkoje. Kartu su tėvais ir padedant psichologei, stengėmės 

atrasti  geriausią rytinio išsiskyrimo būdą, pratinomės eiti miegoti. 

Vaikų tėveliai geranoriškai domisi grupėje ir darželyje vykdoma veikla, tariasi, diskutuoja su 

auklėtojomis. Priima bendrus sprendimus, kaip palengvinti vaikų adaptaciją. 

Vaikai ugdomi vadovaujantis darželio programa „Tipu tapu“.   

Tėvai supažindinti su šia programa  bei vaikų ugdymosi pasiekimų  vertinimo rezultatais.  

Tik bendraujant, kalbant ir sprendžiant įvairius klausimus, vaikams bus saugu, linksma ir gera 

darželyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MĖNUO PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA PASIŪLYMAI, 

KOMENTARAI 

RUGSĖJIS AŠ GRUPĖJE. Susipažinti su grupe, draugais, aplinka. 

Pokalbiai apie elgesį grupėje, elgesys su draugais ir t.t. 

Sėkmingas adaptacinis periodas. 

 

 AŠ DIDELIS. Bendrauti su mažesniais, juos suprasti, 

užjausti ir globoti. Suprasti simbolius, grupės taisykles, ir 

jomis naudotis.  

 

 RUDUO-SODE, DARŽE, MIŠKE. Skirti sąvokas daržas, 

sodas, vaisiai, daržovės, miškas. Įsiminti, kuo daugiau 

rudens gėrybių pavadinimų, nusakyti jų skonį, formą, spalvą, 

naudą. 

 

 RUDENS KREPŠELIS. Paroda naudojant rudens gėrybes. 

Daržovių pavadinimai, jų panaudojimas, atsargos žiemai. 

Rytmetis „Dėdė 

derlius atkeliavo“ 

SPALIS ORŲ IŠDAIGOS. Rudens orai, kalendorius, jo darymas, 

žymėjimas. Stebėjimas orų. 

 

 AŠ BĖGU Į KIEMĄ. Vaikų apranga rudeni. Stengtis įsiminti 

ir išvardyti, kuo daugiau drabužių pavadinimų. Stengtis būti 

savarankiškiems. Berniukų ir mergaičių drabužiai. 

 

 TĖTIS, MAMA IR AŠ. Pasakyti savo šeimos narių vardus, 

papasakoti kokius darbelius dirba mama ir tėtis. Šeimos 

tradicijos. 

 

 RUDENS SPALVOS. Stebėjimas, kaip keičiasi augmenija, 

lapų spalvos. Eksperimentas su spalvomis  įvairia technika. 

Popietė „Mano 

spalvos“ 

LAPKRITIS ŽAISLŲ KARALYSTĖJE. Pokalbiai apie įvairius žaislus, jų 

priežiūrą, žaislų parduotuvė, Mėgstamiausias žaislas 

grupėje, namie. 

 

 VIENAS IR DAUG. Skiri sąvokas “vienas“ ir „daug“ ,rasti 

grupėje ir artimoje aplinkoje. Grupuoti pagal spalvą,  dydį 

formą.  

 

 MEDŽIAI RUDENĮ, Įvairūs medžiai, jų skirtumai ir 

panašumai( spygliuočiai, lapuočiai), lapai, jų forma, spalva 

ir dydis.  

 

 IŠ RUGIO GRŪDO-SALDI PLUTELĖ. Grūdo kelias iki 

mūsų stalo, „Vištytės pyragas“, „Du gaideliai“ knygelių 

skaitymas ir atpasakojimas. Darbeliai iš miltų, grūdelių. 

Rytmetis „Iš rugio 

grūdo- saldi plutelė“ 

GRUODIS SVEIKA, ŽIEMUŽE. Žiemos požymiai, orai būdingi žiemai, 

žiemos pramogos; sniego, pūgos,  ledo stebėjimas, 

tyrinėjimas. 

 

 BESMEGENIŲ ŠALIS, Pokalbiai kaip ir iš ko, lipdomas 

besmegenis( formos, detalės, spalvos). Besmegenių 

piešimas, lipdymas panaudojant įvairiausią techniką, 

Ketureilių mokymasis, žaidimai ir kūrinėliai apie 

besmegenius. 

 

 MES PAPUOŠKIM ŽALIASKARĘ. Eglutės kelionė pas 

vaikučius, žaisliukų, papuošimų gaminimas iš įvairios 

medžiagos. Eglutės puošimas, eilėraščiai, dainelės, žaidimai. 

Šventė „Suskambo 

Kalėdų varpeliai“ 

 KUR TU, KALĖDŲ SENELI! Kalėdų senelis visų šeimose: 

tradicijos, dovanos, žaidimai. 

 

SAUSIS SKAIČIUKŲ ŠALYJE. Susipažinti su skaičiais, juos rasti   



;grupėje, knygelėse, gamtoje. Mokytis juos skaičiuoti, piešti, 

aplikuoti ,lipdyti ir t.t. Žaidimai, dainelės, eilėraščiai apie 

skaičius. 

 MŪSŲ MAŽIEJI DRAUGAI. Naminiai gyvūnai, jų priežiūra, 

gyvenimo būdas, išvaizda, maitinimas, nauda žmogui. 

Gyvūnų mėgdžiojimas. Kūrinėliai ir žaidimai apie juos. 

 

 VARTAU PASAKŲ KNYGELĘ. Žiūrėti įvairias pasakų 

knygeles ‚aptarti pasakų veikėjus,  jų gerus ir blogus 

poelgius. Stengtis vaidinti mėgiamų  pasakų herojus.  

Rytmetis „ Mes iš 

pasakų atėję“ 

Apsilankyti 

bibliotekoje. 

 NORIU BŪTI SVEIKAS IR SAUGUS. Vaikų elgesys ir  

apranga lauke žiemą(čiuožiant, slidinėjant, einant). 

Vitaminai ir jų nauda sveikatai. Grūdinimasis. 

Kelionė į parką. 

VASARIS PAUKŠTELIAI IR ŽVĖRELIAI ŽIEMĄ. Aptarti kokie, kur ir 

kaip žiemoja paukščiai ir žvėreliai. Kokia jų išvaizda, kuo 

minta, kokios reikia žmogaus pagalbos. Stengtis atpažinti ir 

teisingai ištarti pavadinimus. 

Pagalba paukšteliams 

(lesyklėlės) 

 MANO ŠALELĖ  MYLIMA. Vartyti knygeles apie Lietuvą, 

susipažinti su atributika, liaudies žaidimais, dainomis, 

tradicijomis. Turtinti žodyną žodžiais (gimtinė, tėvynė, 

herbas, vėliava) 

Piešinių ir darbelių 

paroda „Lietuvai“ 

 LŪŽO LEDO TILTAI. Domėtis žiemos palydėtuvių 

papročiais, liaudies spėjimais, aptarti žiemos baigtį, 

pavasario pradžią: uždavinių kaukės, kaukių darymo būdai. 

Pasimokyti uždavinių žaidimų, dainų. 

 

 AŠ AUGINU. Aiškintis augalų auginimo sąlygas, jų gyvybės 

ratą, jų svarbą žmonėms, susipažinti su augimo, dygimo 

sąlygomis.  Džiaugtis augančiomis gėlėmis. Sėsi, sodinti 

svogūnus, pupas. 

 

KOVAS SAULĖ BUDINA GAMTĄ. Stebėti gamtos pasikeitimus, 

žmonių nuotaiką, aprangą, oro, gamtos pasikeitimus. 

Tyrinėti gamtą,  kelti inkilus. Mokytis paukščių giesmių. 

 

 MANO DANTUKAI. Formuoti higieninius įgūdžius. 

Susipažinti su dantukais, jų priežiūra, valymo priemonėmis. 

Aptarti dantisto profesija. 

Rytmetis „Aš 

Lietuvos vaikas“ 

 KAS TEN PLASNOJA, KAS TEN SKRAIDO. Susipažinti su 

parskrendančiais paukščiais, jų gyvenimo būdu, išvaizda, 

gyvenimo sąlygomis, dydžiu. Mėgdžioti garsus, judesius, 

turtinti žodyną, aiškiai tarti garsus. Darbeliai įvairiomis 

technikomis. 

 

 ČIUKU- ČIUKU TRAUKINUKU.  Transporto priemonių 

įvairovė( traukiniai, laivai, lėktuvai, automobiliai). Jų 

išvaizda,  skleidžiami garsai, imitavimas ir t.t. Darbeliai, 

kūrinėliai ir žaidimai šia tema. 

 

BALANDIS KAS GYVENA VANDENĮ. Susipažinti įvairiomis 

priemonėmis su vandens augmenija ir gyvūnija. Stengtis 

juos atpažinti, pavadinti, apibūdinti. Mėgdžioti garsus, nauda 

žmogui ir t.t. 

 

 SPALVOS IR SPALVIUKAI. Pagrindinių spalvų pažinimas, 

vaizduotės lavinimas piešiant, tapant, lipdant. Žodyno 

 



turtinimas spalvų pavadinimais. Sudaryti sąlygas žaisti 

spalvomis.  

 VELYKĖLĖS ATKELIAVO. Stebėti paveikslėlius su 

Velykomis, turtinti žodyną žodžiais (Velykos, margutis, 

vištytė).Sužinoti margučių dažymo paslaptis, išmokti 

eilėraštuką. Domėtis Velykų papročiais, tradicijomis, 

marginimo raštais. Klausytis kūrinėlių apie Velykas, gamtos 

atbudimą. 

Rytmetis „Rid rid 

margučiai“ 

 „MEŠKIUKO“  GIMTADIENIS. Gimtadienio tradicijos, 

dovanos, muzika, valgiai. 

 

GEGUŽĖ TAU MANO MAMYTE.  Siekti, kuo aiškiau ištarti žodžius 

: mama , mamytė, mamaitė, močiutė, motulė. Eilėraščiai, 

dainelės, darbeliai. 

Šventė „Tau, mano 

Mamyte“ 

 MUZIKOS ŠALYJE. Susipažįstame su įvairiais muzikos 

instrumentais, jų skleidžiamais garsais. Muzikos instrumentų 

piešimas, aplikavimas. 

 

 PRAŽYDO SODAI. Puoselėti meilę gamtai, stebėti įvairius 

žydinčius sodus, analizuoti, tyrinėti lyginti. 

 

 SVEIKA, VASARĖLE. Linksmi judrieji žaidimai gamtoje, 

kolektyvinis piešinių konkursas „sveika, vasara“, sportinės 

estafetės su tėveliais  ir t.t. 

Šventinė popietė 

„Darželi, lik sveikas“ 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


