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Grupės situacijos analizė  

„Pelėdžiukų“ grupę lanko 16 vaikų: 6 mergaitės ir berniukų.12 vaikų lankys logopedines 

pratybas,  Visi grupės ugdytiniai prieš tai lankę ugdymo įstaigas: 12vaikų lankė tą pačią įstaigą ir 2 

atvyko iš kito darželio. Vaikų pasiekimai labai skirtingi:  

3 yra iš daugiavaikių šeimų: 3-iems iš jų taikoma 50 proc. kompensacija už maitinimą. 1 

mergaitė globojama.2 vaikai iš nepilnos šeimos, augina tik mamos. Visose šeimose bendraujama 

lietuvių kalba.  

Plėtojant ugdytinių socialinius, komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo ir meninius 

gebėjimus, planuojama organizuoti eksperimentus, stebėjimus, išvykas, sportinius žaidimus, 

darbelių kūrimus, kurių metu bus skatinama draugiškai susitarti, bendrauti, padėti vienas kitam. 

Ugdytiniams dar sunku patiems rasti taikius sprendimus, todėl didesnį dėmesį planuojama skirti 

socialinių gebėjimų tobulinimui, kai siekiama susitarimo dėl bendros veiklos ir tvarkos, vienas kito 

išklausymo, paskatinimo. 

Siekiant palengvinti vaikų adaptaciją, padėti jaustis saugiai grupėje, norint sužinoti tėvų 

lūkesčius bei pageidavimus, parengta anketa ugdytinių tėveliams apie individualius vaikų poreikius, 

interesus, charakterių savitumo skirtumus. 

Tikslas: atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus plėtoti socialinius, pažintinius, komunikavimo 

gebėjimus. 

Uždaviniai 

 Ugdyti .gebėti susitarti, santykiuose būti atlaidesniam, supratingesniam. Didžiausias 

dėmesys socialinių įgūdžių ugdymui. Siekti susiklausymo darnos. Puoselėti draugiškus 

santykius. Ugdyti komunikavimo, stebėjimo, pažinimo, meninės veiklos įgūdžius. 

 

Priemonės: priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, patvirtinta LR ŠMM 2014 m. rugsėjo 2 d.  

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa 2018-

2019 m. ir „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašai“ 2014 m. 

 

Vertinimas: sistemingas pagal individualius vaikų aprašus. 

 

Vertinimo nuostatos: Orientuotis į vaiko vertybines nuostatas gebėjimus, žinių ir supratimo 

visuminį ugdymąsi. 



  

 

Mėn. Val. Tema 
Mokinių gebėjimai. 

(kompetencijų ugdymas pagal BP) 
Integracija Pastabos 

Rugsėjis 

 

1 sav. ,,Susipažinkime‘‘ Susipažinti su grupės draugais. Nauji vardai.  

 

Rugsėjo 2-oji 

-  mokslo 

metų 

pradžios 

šventė 

2 sav. ,,Mano grupė‘‘ Naujos grupės erdvės. Aptarti veiklos kampelius.  

 

 

3 sav. ,,Mano dienelė‘‘ Ugdyti gebėjimą žaisti drauge su kitu vaiku. Dalintis žaidimo 

erdve žaislais. 

 Tėvų 

susirinkimas 

4 sav. ,,Žaislai‘‘ Žaislai-savo vietose po žaidimo. Ugdyti tvarkingumą. Atpažinti iš 

ko pagaminti. 

  

Spalis 

 

1 sav. ,,Sodo kraitelė‘‘ Susipažinti su daržovėmis, augimo sąlygomis.    

2 sav. ,,Miško gėrybės‘‘ Atpažinti grybus Sąvokos didelis-mažas, aukštas-žemas, storas-

plonas. 

  

3 sav. ,,Medžio lapai krinta‘ Stebėti medžių lapų spalvas. Kurti darbelius iš lapų.   

4 sav. ,,Paukšteliai išskrido‘‘ Kokie paukšteliai liko žiemoti? Kodėl? Kaip elgiasi paukšteliai 

žiemą. 

  

    Individualios 

konsultacijos 

Spalio 28-31 

d. 



  

Lapkritis 

 

1 sav. ,,Šviesk ugnele‘‘ Kalbėti apie šeimą, artimus žmones: seseris ,brolius, senelius, 

močiutes. Kartu su tėveliais žibintų dirbtuvėlės 

  

2 sav. ,,Mano  drabužėliai‘‘ Apranga pagal oro sąlygas. Išsiaiškinti drabužių paskirtį pagal oro 

sąlygas. 

  

3 sav. ,,Aš žinau, kas tai‘‘ Susipažinti su sąvokomis linksmas, liūdnas, skauda, gražu, 

negražu ir t.t. 

  

4 sav. ,,Rudenėlio pasakėlė‘‘ Skaityti, vartyti, pasakoti pagal paveikslėlius. Klausytis skaitomų 

pasakų. 

  

Gruodis 

 

1 sav. ,,Žiemužė-snaigės 

krinta‘‘ 

Ieškoti pasikeitimų lyginti su rudens orais. Eksperimentuoti su 

sniegu ,ledu. 

  

2 sav. ,,Aš galiu padėti‘‘ Paveikslėliuose atskirti gerus poelgius nuo blogų.   

3 sav. ,,Statom statinius‘‘ Statinius statyti iš įvairių medžiagų. lauke iš sniego, grupėje iš 

kaladėlių. 

 Kalėdų 

šventė 

4 sav. ,,Laukiame kalėdų‘‘ Džiaugtis artėjančia metų švente. Puošti grupę. Ruoštis kartu su 

tėveliais. 

 Gruodžio 23-

sausio 3 d. 

Sausis 

 

1 sav. ,,Mano namai‘‘ Atpažinti tris geometrines formas: trikampis,K,,,, skritulys, 

stačiakampis. 

  

2 sav. ,,Kaip gyvena 

žvėreliai?‘‘ 

Supažindinti su miško žvėreliais, jų pavadinimais, išvaizda, 

elgesiu, kur gyvena?  

  

3 sav. ,,Mano mylimiausias 

gyvūnėlis‘‘ 

Supažindinti su naminiai gyvūnšliais, elgesiu.   

4 sav. ,,Pelėdžiukų 

gimtadienis‘‘ 

Surengti grupės gimtadienį, parodyti vaikams kaip švęsti šventes, 

kokios yra ceremonijos. 

  



  

Vasaris 

 

1 sav. ,,Vienas ir daug‘‘ Tyrinėti grupės žaislus. Aptarti ko yra daug ,o ko mažai.   

2 sav. ,,Lietuvos gimtadienis‘‘ Lietuvos nepriklausomybės minėjimas. Susipažinti su vėliava.   

3 sav. ,,Žiemos žaidimai‘‘ Mokyti eilėraštukų, dainelių, vaidinti trempus vaidybinius 

epizodus. 

 Vasario 17-

21 d. 

4 sav. ,,Užgavienės‘‘ Supažindinti su užgavėnių švente, dainomis žaidimais.   

Kovas 

 

1 sav. ,,Į kaziuko turgų‘‘ Užsiimti amatais- siūti, lipdyti, klijuoti, kirpti. Sužinoti senovinių 

dirbinių paslaptis. 

 Edukacija 

amatų centre 

2 sav. ,,Pirmieji pavasario 

žiedai‘‘ 

Grožėtis pirmais žiedais, skatinti vaikų smalsumą.   

3 sav. ,,Paukščiai-žemės  

vaikai‘‘ 

Supažindinti su paukščiais parskridusiais vėl į savo gimtinę.   

4 sav. ,,Šiltų spalvų šalyje‘‘ Supažindinti su pagrindinėmis spalvomis.Surasti ir atpažinti 

spalvas grupėje tarp žaisliukų. 

  

Balandis 

 

1 sav. ,,Seku seku pasaką‘‘ Klausytis pasakų sekamų įvairia  metodika: iš kompiuterio ,gyvai, 

skaitant, sekti patiems vaikams. 

  

2 sav. ,,Gandre gandrinyke‘‘ Lavinti vaikų mąstymą dėmesį, ugdyti suvokimą apie daiktų 

savybes. 

  

3 sav. ,,Rid,rid,rid margučiai‘‘ Kūrybinis savaitės darbas įtraukiant ir kitus šeimos narius.  Balandžio 

14-17 d. 

4 sav. ,,Aš  žinau‘‘ Lavinti koordinaciją, judėti laisvai.   

Gegužė 

 

1 sav. ,,Tu mane sušildai tu 

mane glaudi‘‘ 

Meilė artimiausiam žmogui- MAMYTEI. Visi darbeliai, gražūs 

poelgiai tik mamytei. 

Mamyčių 

dienos švėntė 

 

2 sav. ,,Žydi sodai‘‘ Gamtos atbudimo požymių išskyrimas darbeliuose. Ką šiandien 

pamačiau? 

  



  

3 sav. ,,Pievų gėlės‘‘ Supažindinti su pievų gėlėmis atsiminti jų pavadinimus.  Tėvų 

susirinkimas 

4 sav. ,,Apie bitutes kitus 

vabaliukus‘‘ 

Supažindinti su bitėmis kaip jos elgiasi kokie išskirtiniai bruožai.   
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