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Grupės situacijos analizė  

„Bičių“ grupę lanko 16 vaikų: 5 mergaitės ir 11 berniukų. 13 vaikų lanko logopedines 

pratybas, 2 vaikai turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir ugdomi pagal jiems sudarytas programas. 

Visi grupės ugdytiniai prieš tai lankę ugdymo įstaigas: 15 vaikų lankė tą pačią įstaigą ir 1 atvyko iš 

kito darželio. Vaikų pasiekimai labai skirtingi: keletas vaikų pradeda jungti raides į skiemenis ir 

žodžius, dauguma pažįsta nemažai raidžių, o keli atpažįsta tik A raidę. Labai skirtingai išlavėjusi 

smulkioji motorika: vieni puikiai valdo rašymo priemonę, o kitiems nepavyksta tinkamai jos 

išlaikyti rankoje. Taip pat nevienodi kasdienio gyvenimo įgūdžiai, savarankiškumas ir pan. 

8 grupės ugdytiniai yra iš daugiavaikių šeimų: 5-iems iš jų taikoma 50 proc. kompensacija 

už maitinimą ir 3 ugdytiniai gauna nemokamą maitinimą (socialinės išmokos gavėjai). 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 patirtį, galias, ugdymosi poreikius, užtikrinti optimalią 

vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą; ugdyti motyvaciją 

mokytis. 

Uždaviniai 

 Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus sudarant sąlygas vaikams bendrauti, pratintis susitarti. 

 Ugdyti pažintinius gebėjimus skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti 

stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius.  

 Plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus reikšti mintis, išsakyti nuomonę, klausytis 

įvairių tekstų, atpasakoti, kurti. 

 Mažinti konfliktinių situacijų grupėje, daugiau dėmesio skirti socialinių įgūdžių gerinimui. 

Dalyvauti prevencinėje programoje „Laikas kartu“. 

 Kurti motyvuojančią mokytis grupės aplinką (skaičiai, raidės, spalvos, formos, plakatai). 

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 2019-2020 m. J. Skridulienės ir V. Vyšniauskienės priešmokyklinio ugdymo komplektas 

„OPA PA“. 

Vertinimas: sistemingas ugdytinių pasiekimų vertinimas  2 kartus metuose  (spalio ir gegužės 

mėn.) pildant pasiekimų aprašus www.musudarzelis.lt ir klausimynus iš „OPA PA“ komplekto. 

Vertinimo nuostatos: į priešmokyklinį ugdymą žvelgiama iš vaiko perspektyvos – vaikas 

pripažįstamas kaip savo poreikius, interesus bei patirtį turinti individualybė, gebanti autentiškai 

mokytis ir kaupti patirtį dialoginėje sąveikoje su pedagogu ir kitais vaikais; visoms vaiko raidos 

sritims – sveikatos, pažinimo, socialinei, komunikavimo, meninei – skiriamas vienodas dėmesys; 

orientuojamasi į vaiko ugdymo(si) kokybės tobulinimą. 



  

 

Mėn. Val. Tema 
Mokinių gebėjimai. 

(kompetencijų ugdymas pagal BP) 
Integracija Pastabos 

Rugsėjis 

 

1 sav. Susipažinkime  

 

Susipažins su grupės aplinka.  

Papasakos apie save ir savo šeimą:  kasdienius darbus, pomėgius, 

šventes.  

Žais adaptacinius žaidimus.  

Susipažins su gimnazijos teritorija. 

 

 

Rugsėjo 2-oji 

-  mokslo 

metų 

pradžios 

šventė 

2 sav. OPA PA grupėje 

 

Gebės mandagiai pasisveikinti ir atsisveikinti. 

Atpažins I raidę savo aplinkoje. 

Kurs grupės taisykles, stengsis jų laikytis. 

Susipažins su skaitmeniu 1.  

 

 

 

3 sav. Rudens dirbtuvėje 

 

Gebės palyginti šiltų ir šaltų spalvų paveikslus, įvardys jų 

nuotaiką. 

Gebės įvardyti pateiktas spalvas, mokysis sumaišyti oranžinę, 

violetinę ir žalią spalvas. 

Gebės pasirinkti reikiamas priemones kuriamam darbeliui. 

Dirbdamas su tikrais daiktais, juos skaičiuodamas, gebės palyginti 

ir įvardyti kur daugiau (kiek), kur mažiau (kiek). 

Susipažins su raide ir garsu T bei skaitmeniu 2. 

 Tėvų 

susirinkimas 

4 sav. Gandro lizde 

  

 

Skirs, kokie paukščiai išskrenda žiemoti. 

Sužinos, kodėl dauguma paukščių nežiemoja Lietuvoje. Suvoks 

daiktų padėtį erdvėje ir svorį. 

Įvardys žmogaus jausmus (baimė, užuojauta, paguoda). Gebės 

išklausyti sakmę, ją aptars. 

Susipažins su geometrine figūra trikampiu, raide ir garsu V, 

skaitmeniu 3. 

  

Spalis 

 

1 sav. Po kopūsto lapu 

 

Apibūdins sraigę ir slieką, palygins juos. 

Gebės įvardyti, kokie produktai stiprina sveikatą ir kurie sveikatai 

kenkia. 

  



  

Imituos sraigės ir slieko judesius.  

Kurs vaidinimą apie daržoves. 

Susipažins su raide ir garsu L, skaitmeniu 4. 

2 sav. Per balas 

 

Supras, kaip ir kur susidaro balos. 

Klausys muzikos, pajaus jos grožį, mėgdžios gamtos garsus. 

Gebės paaiškinti, kokius drabužius ir avalynę pasirinkti kai lyja. 

Susipažins su geometrinė figūra apskritimu, raide ir garsu A, 

skaitmeniu 5. 

  

3 sav. Miško takeliu Gebės iš medžio lapų ir vaisių atpažinti bent 2 medžius iš 3. 

Atpažins ežį, lapę ir voverę, juos apibūdins. 

Orientuosis kur kairė, kur dešinė. 

Taupiai naudos medžiagas ir duotas priemones. 

Supras, kad labai svarbu susitvarkyti savo darbo vietą. 

Susipažins su raide ir garsu K, skaitmeniu  5, lygu = .  

  

4 sav. Senelio kieme 

 

Skaičiuos iki 6, kiek daiktų trūksta iki 6, skaitmenų atpažinimas 

iki 6. 

Įvardys, kaip prižiūrėti savo daiktus, kad jie būtų tvarkingi. 

Mokytojo padedami ritmuos paprastus ritminius darinius 2 dalių 

ritmu. 

Mokysis sudėties, susipažins su pliuso ženklu. 

Improvizuos pasaką. 

Susipažins su raide ir garsu Y.  

  

  Rudens atostogos  Individualios 

konsultacijos 

Spalio 28-31 

d. 

Lapkritis 

 

1 sav. Tarp žvakelių ir 

žvaigždelių 

Susipažins su molio ir vaško savybėmis, gebės jomis pasinaudoti 

kurdami darbeliai iš jų.  

Žinos kaip tinkamas elgtis įvairiose situacijose ir vietose.  

Pastebės ir įvardys raidžių A, V, Y, Z, Ž skirtumus ir panašumus. 

 Edukacija 

amatų centre 



  

Susipažins su raidėmis ir garsais Z ir Ž, skaitmeniu 7. 

2 sav. Prie stalo 

 

Gebės skirti mandagų, pagarbų elgesį prie stalo nuo netinkamo, 

įvardys koks yra nepagarbus elgesys. 

Gebės išklausyti pasaką, stengsis įsiminti jos seką, ją pasekti. 

Šoks ratelį. 

Susipažins su raide ir garsu H, skaitmeniu 8. 

  

3 sav. Svečiuose pas mašinas 

 

Žinos, kaip saugiai elgtis gatvėje, kaip pereiti gatvę, kada reikia 

skambinti pagalbos telefonais. 

Gebės parinkti piešinėliui tinkantį atimties veiksmą. 

Atliks estafečių užduotis, gebės bėgti, laikysis taisyklių. 

Susipažins su atimtimi, minuso ženklu, raide ir garsu F, 

skaitmeniu 9. 

  

4 sav. Statybose 

 

Gebės nusakyti darbų ir veiksmų seką. 

Gebės atpažinti ir išskirti kvadratą. 

Gebės atpažinti garsą n-pradžioje ar žodžio viduje. 

Įvardys medžiagų savybes. 

Supras sąvokas „už“ , „prieš“ , daiktų padėtį erdvėje. 

Susipažins su raide ir garsu N. 

Skaičiuos iki 10. 

  

Gruodis 

 

1 sav. Į pasaką 

 

Gebės išklausyti sekamas pasakas, jas pasekti pagal piešinėlius. 

Gebės įvertinti pasakų veikėjų elgesį, pasakyti kaip saugiai 

bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. 

Suvoks sąvokas „ant“, „po“. 

Susipažins su raide ir garsu E. 

  

2 sav. Per sniegą 

 

Gebės nurodyti kuo panašūs ir kuo skiriasi duoti daiktai, lygins 

juos pagal dydį ( didelis, vidutinis, mažas). 

Stebės, kaip kinta vandens būsena, keičiantis temperatūrai, gebės 

tai įvardyti tinkamais žodžiais. 

Laikysis taisyklių čiuožinėjant, slidinėjant. 

Suvoks sąvokas „antspaudas“, „pėdsakas“, „nulis“, „čiuožti“, 

  



  

„slidinėti“. 

Susipažins su raide ir garsu Ė, skaitmeniu 0. 

3 sav. Prie eglutės 

 

Gebės įvardyti keletą Kalėdų papročių, 2-3 sakiniais pasakos, kaip 

švenčiamos Kalėdos vaiko namuose. 

Gamins kalėdinius žaisliukus, sveikinimus. 

Dainuos kalėdines daineles. 

Suvoks sąvokas “aukščiau”, “žemiau”. 

 Kalėdų 

šventė 

4 sav.  Žiemos (Kalėdų) atostogos  Gruodžio 23-

sausio 3 d. 

Sausis 

 

1 sav. Prie puodelio arbatos 

 

Žinos, kaip galima suteikti džiaugsmo kitiems (apsikabinti, 

nusišypsoti, tarti gražų žodį), kaip užjausti, paguosti. 

Kalbės apie ligas, sveikatą ir  vaistažoles. 

Grupuos daiktus. 

Atpažins bent 3 vaistažoles, žinos, ką kuri gydo.  

Improvizuos naudodami tikrus ir pasigamintus muzikos 

instrumentus. 

Susipažins su raide ir garsu M. 

  

2 sav. Ant kilimo 

 

Žinos, kaip atrodo knyga, savos ir bendros knygos kūrimas 

remiantis instrukcija. 

Žinos, kaip elgtis su knygomis. 

Gebės 2-3 sakiniais papasakoti apie mėgstamiausią knygą.  

Su mokytoja aptars kompiuterio poveikį žmogaus organizmui. 

Susipažins su kelintiniais skaičiais, raide ir garsu G.  

  

3 sav. Prekybos centre   

 

Lygins daiktų savybes, juos grupuos pagal nurodytus požymius. 

Gebės nusakyti daiktų padėtį pagal judėjimo kryptį (aukštyn, 

žemyn). 

Bandys skaityti: iš žinomų raidžių sudėti atvirą skiemenį, 

skiemenis jungti į dviskiemenį žodį. 

Aptars elgesį prekybos centre. 

  



  

Susipažins su raide ir garsu D. 

4 sav. Ant stogo Lygindamas daiktus tarpusavyje, genės nusakyti jų erdvinę padėtį 

(arti, toli). 

Darys paprastas išvadas apie tiriamus reiškinius. 

Lygins žodžius tarpusavyje, nustatys raidės ir garso P vietą žodyje. 

Klausys kūrinio „Mėnulio šviesa“, gebės grožėtis juo, apibūdins jo 

nuotaiką.  

  

Vasaris 

 

1 sav. Muziejuje 

 

Sužinos, kas yra muziejus, kaip jame elgtis. 

Gebės atpažinti 2-3 jūrinius arba prie jūros gyvenančius gyvūnus. 

 kokie yra duoto skaitmens kaimynai (iki 10-ties); judesių 

koordinacija, vikrumas ir lankstumas; geometrinė figūra 

stačiakampis; raidė ir garsas R. 

  

2 sav. Blynų šventė 

 

Gebės įvardyti 1-2 Užgavėnių papročius. 

Susipažins su tradiciniais Užgavėnių valgiais, tradicijomis dabar ir 

seniau. 

Diskutuos apie sveiką mitybą. 

Šoks Užgavėnių ratelius, stengsis nesusidurti su kitais, atlikdami 

judesius savo ritmu. 

Pasakos įvykį pagal paveikslėlių seriją. 

Gamins barškutį iš buitinių atliekų. 

Susipažins su raide ir garsu B. 

  

3 sav.   Žiemos atostogos  Vasario 17-

21 d. 

4 sav. Per Lietuvą 

 

Susipažins su svarbiais Lietuvos kultūriniais objektais, gebės 

papasakoti apie juos 1-2 sakiniais. 

Žinos, kaip atrodo Lietuvos simboliai. 

Įvardys, kuo Lietuvai nusipelnė Darius ir Girėnas. 

Gebės atpažinti 1-2 liaudies instrumentus tembrus. 

  



  

Suvoks sąvokas „mažiau, kiek mažiau“. 

Susipažins su raide ir garsu J. 

Kovas 

 

1 sav. Mugėje 

 

Dalyvaus edukacinėje programoje. 

Susipažins su tradiciniais lietuvių amatais. 

Žais pirkimo-pardavimo žaidimus.  

Suvoks daiktų vertę, susipažins su kainomis. 

Gebės išskirti lietuvių tautodailės kūrinius iš kitų tautų. 

Susipažins su raide ir garsu O. 

 Edukacija 

amatų centre 

2 sav. Sėklų karalystėje 

 

Gebės padaryti išvadas, kokių sąlygų reikia, kad sėkla sudygtų ir 

augalas užaugtų. 

Sužinos, kaip  daiginamos sėklos, kaip auga skirtingi augalai, kaip 

brandinamos  sėklos, kaip prižiūrimi kambariniai augalai,  kaip  

augalais puošiama aplinka. 

Lygindamas gebės sugrupuoti sėklas pagal nurodytus 2 požymius. 

Klausys ir tars žodžius, kurie prasideda garsu C, išskirs juos. 

  

3 sav. Varnėno inkile 

 

Aptars, kokie paukščiai parskrido (sugrįžtančių paukščių 

stebėjimai, paukščių balsų klausymas, atpažinimas, 

pamėgdžiojimas). 

Gebės įvardyti 2-3 pavasario požymius. 

Pavaizduos pasirinktą pavasario požymį. 

Stengsis kuo tiksliau imituoti nurodyto paukščio judesius. 

Pakartos jau žinomas geometrines figūras. 

Susipažins su raide ir garsu Č. 

  

4 sav. Pas Velykų bobutę 

 

Gebės įvardyti 2-3 Velykų papročius. 

Pagal mokytojo pademonstruotus margučių raštų pavyzdžius 

gebės numarginti margučius (tikrą ir popierinį). 

Orientuosi erdvėje, skirs sąvokas už- prieš, kairėn – dešinėn. 

Susipažins su raide ir garsu U. 

  

Balandis 

 

1 sav. Tarp žiedų  

 

Atlikdamas vaidybines užduotis, įvardys, kas svarbu draugiškiems 

santykiams palaikyti, mokysis gerbti kito nuomonę. 

  



  

Dirbdami grupelėse, gebės laikytis taisyklių, pasidalyti duotomis 

priemonėmis. 

Susipažinę su bitėmis, mėgdžios jų dūzgimą, parinks tinkamą 

garsą konkrečiai situacijai. 

Kartos geometrines formas. 

Susipažins su šešiakampiu. 

Skaičiuos iki 15. 

Mokysis trijų dėmenų sudėties iki 10. 

Susipažins su raide ir garsu Ū. 

2 sav. Į pagalbą gamtai 

 

Rūpinsis aplinkos švara ir tvarka, suvoks, kodėl reikia tausoti 

gamtą, kokia yra atliekų rūšiavimo tvarka. 

Stengsis rūšiuoti atliekas tinkamai. 

Kurs darbelius iš antrinių žaliavų. 

Įtvirtins skaičių sekos ir skaičiaus sąvokas. 

Susipažins su raide ir garsu Š. 

  

3 sav.  Pavasario (Velykų atostogos)  Balandžio 

14-17 d. 

4 sav. Per mokslo kalnus 

 

Noriai stebės, tyrinės, eksperimentuos su įvairiomis medžiagomis 

(oru, vandeniu). Darys išvadas. 

Suvoks, kad aplinką galima pažinti įvairiais būdais. 

Remdamasis pavyzdžiais, stengsis savarankiškai suformuluoti 

bandymų išvadas. 

Gebės atpažinti garsą s tariamuose žodžiuose, pasakys 

nesudėtingus žodžius paraidžiui. 

Susipažins su raide ir garsu S. 

  

Gegužė 

 

1 sav. Dovanų dirbtuvėje 

 

Remdamasis asmenine patirtimi, įvardys, kokios gali būti taisyklės 

šeimoje, kokie šeimos įpročiai, koks vaiko vaidmuo šeimoje. 

Supras, kas yra žodis, tekstas, kur teksto pradžia ir pabaiga. 

Stengsis atlikti menines užduotis laikydamasis žodinių instrukcijų. 

  



  

2 sav. Žaidimų aikštelėje 

 

Laikysis taisyklių žaidimuose, atsižvelgs į kitų vaikų poreikius. 

Stengsis tiksliai mesti ir pagauti kamuolį, kurs naujus judesius. 

Gebės skaičiuoti taškus, lygins su draugo surinktais taškais. 

Šokdami ratelius, stengsis koordinuoti judesius, judėti darniai ir 

sutartinai su draugais. 

  

3 sav. Draugų būryje 

 

Žinos, kokie tinkamo ir netinkamo elgesio pavyzdžiai. 

Gebės 2-3 sakiniais apibūdinti geriausią draugą, paaiškins, kaip 

galima susidraugauti. 

Gebės nurodyti duotų kelio ženklų geometrinę formą.  

Gebės suvaidinti 1-2 konfliktines situacijas ir pasiūlyti tinkamą jų 

sprendimą. 

Aptars erdvines figūras, susipažins su kubu.  

 Tėvų 

susirinkimas 

4 sav. Per vasarą į mokyklą 

 

Gebės atpažinti metų laikus, jų požymius. 

Gebės nuosekliai 3-4 sakiniais aptarti savo dienos ritmą. 

Gebės nurodyti, kurios raidės yra didžiosios, kurios mažosios, 

skirs rašytines ir spausdintines. 
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