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 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, įtvirtinti jau žinomus; gilinti mokomųjų dalykų žinias; ugdyti teigiamą 

požiūrį į mokslą bei darbą. 

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

grupėje. 

 

Rugsėjo mėnesio veikla 

Rugsėjis – mokslo metų pradžia. Pokalbiai apie saugumą, kaukių reikšmę, higieninius įgūdžius. 

Susipažįstame su pailgintos dienos grupės dienotvarke. Kalbame apie rudens pirmuosius požymius: 

orą, vaikų ligas. Pakartojame kelio ženklus ir saugaus eismo taisykles. Žaidžiame judriuosius 

žaidimus stadione ir sporto aikštelėje. Tyrinėjame aplinką, renkame lapus ir darome darbelius iš jų. 

Žaidžiame žaidimus su kamuoliu ir stalo žaidimus. Žiūrime animacinį filmuką apie draugystę. 

Stebime ankstyvuosius rudens požymius.  

 

Spalio mėnesio veikla 

 Mokytojų diena – darome sveikinimą savo mokytojai. Žaidžiame judriuosius žaidimus sporto 

aikštyne ir sporto salėje. Angelų sargų diena - piešiame, spalviname policijos mašiną. Gyvūnų 

diena. Pasakojimai apie gyvūnus, savo augintinius- spalviname gyvūnus, darome parodėlę klasėje. 

Stalo žaidimai. Mokomės žaisti šaškėmis. Konstruojame su Lego. Rudeniniai pasikeitimai gamtoje: 

renkame lapus darbeliui ,,Šimtakojis‘‘. Spalviname rudeninius lapus. Vėlinių belaukiant... Piešiame 

žvakutę. 

 

Lapkričio mėnesio veikla 

Dalinamės atostogų įspūdžiais. Lankomės mokyklos bibliotekoje ir dalyvaujame pamokėlėje apie 

pasakas. Konstruojame su Lego. Einame pasivaikščioti, stebime vėlyvo rudens požymius. 
Tolerancijos diena. Mokomės draugui pasakyti komplimentą. Žiūrime filmukus apie mandagumą, 

draugystę. Raidžių dėlionė. Sportas - sveikata. Mankštinamės kartu su ,,Ąžuolu‘‘ stebėdami jo 

mankštą kopijuojame judesius. Sportiniai žaidimai  mokyklos sporto salėje. Stebime pirmuosius 



žiemos požymius. Spalviname laivus, lankstome garlaiviuką – užsiėmimą skiriame Liudviko 

Stulpino 150-osioms gimimo metinėms paminėti. 

 

Gruodžio mėnesio veikla 

Pasidarome savo klasės Advento kalendorių – dedame saldainius iki Kalėdų už gerus darbus. 

Sveikiname pirmąjį šaltuką – piešiame žiemą. Karpome snaiges. Einame pasivaikščioti į lauką.  

Konstruojame su Lego. Pirmajam uosto kapitonui Liudvikui Stulpinui  atminti – žiūrime filmuką 

apie Liudviką Stulpiną. Sveikatingumo savaitė  „Visi kartu – mes jėga“ – estafetės sporto salėje 

lenktyniaujame su kitos grupės vaikais. Tuoj  Kalėdos – kas tai? Rašome laišką, sveikinimą Kalėdų 

seneliui. Kaip Kalėdas švenčia kitose pasaulio šalyse?  Žiūrime filmuką ,,Dvylika mėnesių‘‘.  

 

 Sausio mėnesio veikla 

Dalinamės atostogų įspūdžiais. Pokalbiai apie kalėdines dovanas. Einame pasivaikščioti į stadioną, 

stebime gamtą. Čiuožinėjimas nuo kalniuko (jei yra sniego). Saugus elgesys ant ledo. Judrieji 

žaidimai sporto salėje. Spalviname, piešiame televizijos bokštą. Ruošiame parodėlę, skirtą sausio 

13-osios įvykiams atminti. Atsisveikinimas su eglute. Mano bibliotekėlė namuose. Mėgstamiausios 

knygelės pristatymas. 

 

Vasario mėnesio veikla 

Draugą mokau žaisti šaškėmis. Aktyvus pasivaikščiojimas lauke.  Mūsų trispalvė – vėliavos spalvų 

reikšmė. Piešiame Gedimino pilį. Stalo žaidimai, skatinantys daugiau pažinti Tėvynę. Lietuviška 

austa juosta ( languotame popieriuje kuria raštus). Judrieji žaidimai sporto salėje. Paukščių balsų 

pamėgdžiojimo klausymas (įrašas). Mandalų su pirmaisiais pavasario žiedais spalvinimas. 

 

Kovo mėnesio veikla 

Konkursas-žaidimas ,,Ar pažįstu paukščius iš balsų įrašo?‘‘ Pasivaikščiojimai lauke. Stebime 

gamtos pasikeitimus. Skaitome eilėraščius apie pavasarį ir juos iliustruojame. Judrieji žaidimai 

lauke arba sporto salėje. Pirmokus supažindiname su Lietuvos žemėlapiu: mūsų sostinė, mūsų 

miestas, mūsų kaimynai. Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Piešiame savo 

miestą Klaipėdą. Kovo 25-oji – gandrų diena. Piešiame, spalviname gandrą. Žemės pabudimo 

diena. Žaidimai lauke, piešimas ant asfalto. 

 

Balandžio mėnesio veikla 

Šv. Velykų papročiai, tradicijos, valgiai. Gausus valgių stalas – ar visada tai veika? (sveika. 

mityba). Saugus elgesys kieme: važinėjantis riedlente, paspirtuku, dviračiu. Aktyvūs žaidimai 

kieme arba sporto salėje, estafetės. Pokalbis apie žolės deginimo žalą pavasarį. Stalo žaidimai su 

draugais – mokomės laikytis žaidimo  taisyklių. Veikla pagal vaiko poreikius. Piešimas ant asfalto 

kreidelėmis. Sveikinimų ruošimas mamos dienai. 



 Gegužės mėnesio veikla 

Paskutinis mokslo metų mėnuo. Pokalbiai: Ką turiu nuveikti vasarą? Kur norėčiau nukeliauti? Kaip 

elgtis prie vandens telkinių?  Judrieji žaidimai lauke su kamuoliu. Lankstome įvairius lėktuvėlius – 

išbandome juos kieme. Žaidžiame labiausiai  patikusius žaidimus. Atvirutė ar dovanėlė tėčiui (Tėvo 

dienai).   

 

Birželio mėnesio veikla         

Vaikų gynimo diena. Piešiniai ant asfalto: Mano vaikystė. Turiu teisę. Aš esu vienintelis. Pokalbiai 

apie knygas: Kaip saugojau savo vadovėlius? Ką žadu skaityti per atostogas?  
                                                                         

 

 

  

     


