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2021-2022 MOKSLO METŲ KLAIPĖDOS „SAULUTĖS“ MOKYKLOS-DARŽELIO 

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos „Saulutės” mokyklos-darželio (toliau – Mokyklos) pailgintos dienos grupės 

veiklos planas parengtas vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-

2695 (ir vėlesniais pakeitimais) ir atsižvelgiant į Klaipėdos „Saulutės” mokyklos-darželio 2021-

2022 mokslo metų ugdymo planą, patvirtinto mokyklos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V-65.  

2. 2021–2022 mokslo metų veiklos tikslas:  plėtoti mokinių socializacijos galimybes, 

skatinti kultūrinės ir pilietinės brandos ugdymą, užtikrinti mokinių saugumą ir užimtumą po 

pamokų. 

3. Uždaviniai: 

3.1. gerinti vaikų ugdymo kokybę, plėtoti užimtumo kryptingumą ir formas; 

3.2. užtikrinti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, gebėjimą dirbti komandoje, mokytis 

savarankiškumo; 

3.3. organizuoti ir žaisti įvairius judriuosius, stalo, piešimo, mįslių minimo konkursus, 

viktorinas, aptarti ir iliustruoti skaitomas knygas. 

  
II SKYRIUS 

 PLANO ĮGYVENDINIMO PRIELAIDOS IR PRIEMONĖS 
 

4. Dienotvarkė: 

13.30–14.30 val.- vaikų priėmimas ir pažintinė, kūrybinė veikla, žaidimai. Neformaliojo 

 vaikų švietimo programų užsiėmimai, žaidimai lauke, pasivaikščiojimai, išvykos. 

14.30–15.30 val.- neužbaigtų užduočių valandėlė. Individualios ar kolektyvinės užduotys, 

knygelių skaitymas ir kita veikla. 

15.30–17.30 val. - vaikų saviraiška. Konkursai, viktorinos, kūrybinė – meninė veikla, 

teatras, parodėlės ir kt. Veikla lauke (žaidimai, sportinės estafetės, kelionės ir kt.) 

5. Pailgintos dienos grupės darbo laikas – I–V - 13.30–17.30. 

6. 2021–2022 m. m. mokiniams atostogos skiriamos: 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 

7. Mokyklos sprendimu pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai skiriamos:  

Veiklos pavadinimas Numatoma  

data 

Dienų 

skaičius 

Išvykų, ekskursijų diena 2021-09-17 

2022-06-09 

2 



„Kalėdų žvaigždei sužibus...“ 2021-12-22 1 

Verslumo ugdymo diena 2021-03-04 1 

Tiriamoji-projektinė diena 2021-12-23 1 

Kultūros paso edukacijos  2 

Klaipėdos miesto 4 klasių mokinių konkursas „Moksliukų 

sambūris 2022“ 

2022-05-20 1 

Šokio diena 2022-06-01 1 

Sporto diena 2022-06-06 1 

8. Mokinių saugumo užtikrinimo priemonės:  

 8.1. organizuota kryptinga pažintinė, meninė, sportinė veikla grupės patalpose, mokykloje ir 

lauke; 

 8.2. sudaromos palankios sąlygos mokinių saviraiškai; 

 8.3. užtikrintas savalaikis mokinių nuėjimas į neformaliojo ugdymo užsiėmimus bei pas 

logopedą; 

 8.4. gražaus, atsakingo, saugaus elgesio mokymasis. 
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Priemonės pavadinimas 

 

 

 

Darbui reikalingos 

priemonės 

R
u
g
sė

ji
s 

 

 Mokslo ir žinių diena  

 Pokalbis „Mano pirmosios vasaros atostogos”, „Kam 

reikalingos taisyklės” 

 

 Judrūs žaidimai kieme Kamuolys 

 Judrūs žaidimai. Kvadratas, mini futbolas  

 Judrūs žaidimai kieme. Mini futbolas.   

 Lankomės mokyklos bibliotekoje  

 Linksmųjų tyrinėjimų-bandymų diena  

 Žaidimai klasėje – loginiai, stalo. Žaidimai kieme   

 Knygelių skaitymas, popieriaus lankstiniai (origamis) Plonas popierius, žirklės, 

klijai 

 Žaidimai klasėje – loginiai, stalo, knygelių spalvinimas. 

Žaidimai kieme 

 

 Linksmoji estafetė:   perduok draugui kamuoli užrištomis 

akimis 

 

 Žaidimai kieme, judrusis žaidimas „Trečias bėga “  

 Žaidimai kieme - mini futbolas. Darbeliai iš popieriaus  



 Pokalbis „Kuo galiu pasigirti”  

 Rudeninės aplikacijos Gamtinė medžiaga 

 Savo daiktų klasėje tvarkymas. Pokalbis „Kodėl daiktai turi 

turėti savo vietą” 

Filmuko žiūrėjimas 

 Pokalbis „Bendravimo kultūra”  

 Kaip praleidau vasarą? (vasaros įspūdžio iliustracija)  

 Pasivaikščiojimas lauke. Pokalbis saugaus eismo tema Kelio ženklai, filmukas 

„Kaip pereiti gatvę” 

 Savarankiški žaidimai, piešimas laisva tema  

 Knygelių skaitymas, pristatymas, iliustracijos kūrimas  

 Pasivaikščiojimas kieme. Medžių mokyklos teritorijoje 

stebėjimas, gamtinės medžiagos darbeliams rinkimas 

 

S
p
al

is
  

 Kieme, judrūs žaidimai. Kvadratas- mini futbolas  

 Judrūs žaidimai kieme, lankstinukai iš popieriaus  

 Kieme, judrūs žaidimai, Kvadratas  

 Savarankiški žaidimai (pagal vaikų pasirinkimą)  

 Lankstiniai iš popieriaus (gėlės)  

 Ramūs žaidimai klasėje. Piešiame draugo portretą   

 Pasivaikščiojimas parke. Lapų, kaštonų, įdomių šakelių 

rinkimas 

 

 Atvirutės gamyba. Judrūs žaidimai, mini futbolas  

 Knygų skaitymas, jų priežiūra, klijavimas   

 Klasėje knygelių spalvinimas, rudens piešimas  

 Judrūs žaidimai. Kvadratas Kamuolys 

 Žaidimai klasėje – loginiai, stalo, knygelių spalvinimas. 

Žaidimai kieme mini futbolas 

 

 Knygelių spalvinimas. Žaidimai kieme  

 Žaidimai kieme mini futbolas. Knygelių spalvinimas  

 Savo daiktų klasėje tvarkymas  

 Žaidimas klasėje „Atspėk žodį”, užduočių valandėlė  

 Estafetės sporto salėje  Sporto inventorius 



 Žaidimai kieme. Kvadratas  

  Piešimas, įvairūs stalo žaidimai  

 Animacinio filmo „Batuotas katinas“  peržiūra. Pažiūrėję 

filmą, pamėgins nupiešti labiausiai patikusį filmo,heroju 

,papasakos  kodėl jis patiko 

 

 Darbeliai iš buitinių atliekų ir gamtinių medžiagų Kamšteliai, siūlai, indeliai 

nuo jogurto, lapai, šakelės, 

klijai, žirklės ir pan. 

L
ap

k
ri
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s 

 

 Kūrybos valandėlė. Knygelės gamyba, iliustarvimas, 

žinomų raidžių, žodžių rašymas 

 

 Piešiame savo mylimą (mėgstamą) gyvūną  

 

 Knygelės gaminimas (užbaigimas). Parodėlė   

 Žaidimai kieme  

 Žaidimai sporto salėje Sporto inventorius 

 Kūrybinė uţduotis ,,Man labiausiai patinkanti šventė”.   

 Žaidimai kieme mini futbolas Darbeliai iš popieriaus  

 Darbeliai iš popieriaus, gamtinės medžiagos. Žaidimai 

sporto salėje 

Popierius 

 Savarankiški žaidimai klasėje  

 Žaidimai kieme: mini futbolas  

 „Šventės ir valstybės simboliai“. Pasirinkto simbolio 

piešimas 

 

 Perskaityti iki 10 savo pasirinktos knygos puslapių. 

Perskaitęs trumpai papasakos, apie ką skaitė ir kas labiausiai 

patiko 

 

 Žaidimai kieme. Darbeliai iš popieriaus  

 Pasivaikščiojimas kieme, savarankiški žaidimai.   

 Pažiūrėti J. Marcinkevičiaus pasaką „Grybų karas“.  https://www.youtube.com/ 

watch?v=sHQM8SiI15Y 

 Eiluotos pasakos „Grybų karas” aptarimas aplikacijos 

kurimas 

Spalvotas popierius, klijai, 

žirklės 

 Knygelių skaitymas. Judrusis žaidimas „Karštas kamuolys”  

 Lankstome iš popieriaus. Judrusis žaidimas „Trečias bėga“ Popierius 

G
ru

o
d
is

 

 Snaigių piešimas „Kaip aš įsivaizduoju savo snaigę?”  

 Šventinio atviruko gamyba   

 Šventines nuotaikos aptarimai, tęsiame atviruko gamybą  

https://www.youtube.com/


 Lipdome iš modelino žvakidę  

 Stalo, loginiai žaidimai  

 Ruošiamės šventėms: snaigių karpymas, grupės puošimas  Plonas popierius, žirklės, 

klijai 

 Knygelių skaitymas. Ruošiamės šventėms: snaigių 

karpymas 

 

 Žaisliukų gamyba Popierius, kartonas, 

gamtinė medžiaga, siūlai, 

klijai, žirklės 

 Pasakų diena   

 Lankstome ir karpome žiemos švenčiu aplikacijas  

 Lipdome sniego senį kieme   

 Pasivaikščiojimas kieme, judrus žaidimas   

 Sniego tvirtovės statymas  

 Lankstome iš popieriaus  

 Žiemą paukščiukams šalta ir jie alkani. Aptarti kaip jiems 

galima padeti žiemą? 

 

 Pasiklausys eilėraščių apie žiemą ir juos iliustruos. Sukurs 

knygą ,,Žiemos pasaka” 

Įvairių spalvų popierius 

S
au

si
s 

 

 Pasivaikščiojimas kieme  

 Žaidimai kieme su sniegu  

 Tylos žaidimai klasėje  

 Piešiame žiemą  

 Animacinio filmo apie žiemą peržiūra ir aptarimas. 

Nupieškite piešinį „Saugus elgesys žiemą “.  

https://www.youtube.com/ 

watch?v=vIVMQMClpM8 

 Lankstome iš popieriaus  

 Stalo žaidimai klasėje pagal vaikų sumanymus  

 Savarankiški žaidimai klasėje. Stalo žaidimai  

 Nulinė patyčių tolerancija. Pokalbiai apie patyčias 

mokykloje ir už jos rybų 
 

 Žaidimai sporto salėje. Kvadratas Kamuolys. 

 Sausio 13 d. simbolio „Neutžmirštuolė“ piešimas  

 Lankstome iš popieriaus. Stalo žaidimai  

 Stalo žaidimai klasėje pagal vaikų sumanymus.  

https://www.youtube.com/


 Savarankiški žaidimai klasėje. Stalo žaidimai  

 Lankstome iš popieriaus Popierius. 

 Žaidimai kieme su sniegu  

 Lankstome iš popieriaus  

 Knygelių skaitymas  

 Stalo žaidimai klasėje pagal vaikų sumanymus  

V
as

ar
is

  

 Savarankiški žaidimai klasėje. Stalo žaidimai  

 Tyrinėjame sodą, druską, actą  

 Piešiame „Žvėreliai žiemą” Popierius, kreidelės 

 Knygelių skaitymas ir iliustravimas  

 Pasivaikščiojimas kieme. Žaidimai su sniegu  

 Žaidimai sporto salėje Sporto inventorius 

 Valentino dienai artėjant: Lankstome iš popieriaus Popierius, priemonės 

piešimui, žirklės, klijai 

 Užgavėnėms: kaukių gamyba Įvairi technika 

 Žaidimai kieme. Kaukių baigimas  

 Piešiame Vasario 16-ajai artėjant Popierius, priemonės 

piešimui, žirklės, klijai 

 Piešimas ant kompaktinės plokštelės Kompaktinės plokštelės 

 Knygelės „Mano mokykla” kūrimas  

 Knygelės pabaigimas , aptarimas kas labiausiai patiko 

kuriant knygelę 

 

 Ramūs žaidimai klasėje.  

 Linksmasis sniego senis. Lipdomė sniego senį  

K
o
v
as

  

 Stalo žaidimai klasėje pagal vaikų sumanymus  

 Pasivaikščiojimas ir judrūs žaidimai kieme su kamuoliu Kamuolys 

 Kaziuko mugei artėjant gaminame darbelius Įvairios medžiagos ir 

technika 

 Pokalbis „Bendravimo kultūra”  

 Neužbaigtų užduočių valandėlė  

 Savarankiški žaidimai, piešimas laisva tema Popierius, priemonės 

piešimui 



 Judrūs žaidimai kieme. Kvadratas  

 Kovo 11-ajai artėjant viktorina „Ką žinau apie Klaipėdą?”  Parengtos užduotys 

 Knygelių skaitymas ir spalvinimas grupėje  

 Žaidimų, savo daiktų tvarkymas, peržiūra  

 Judrūs žaidimai kieme. „Kvadratas”  

 Žaidimai sporto salėje. Estafetės Sporto inventorius 

 Lankstinukai „Gėlės” Popierius 

 Pasivaikščiojimas kieme, Kvadratas  

 Stalo žaidimai klasėje ir pagal vaikų sumanymus  

 Pokalbis-diskusija „Mus supa įvairūs pavojai”   

 Estafetės lauke.  Kamuoliai, kėgliai, 

lazdelės  

 Stalo žaidimai klasėje pagal vaikų sumanymus  

 Stalo žaidimai klasėje  

 Žaidimai kieme. Stalo žaidimai klasėje pagal vaikų 

sumanymus 

 

 Aplikacijos „Margučiai” Spalvotas popierius, klijai 

 Pokalbis apie Šventas Velykas  

B
al
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is

  

 Piešimas pagal vaikų sumanymus Popierius, spalvoti 

pieštukai 

 Savarankiški žaidimai klasėje  

 Stalo žaidimai. Kryžiažodžių sprendimas  

 Pasivaikščiojimas. Žaidimas kieme su akmenukais  

 Pasakų popietė: „Mano mėgstamiausia pasaka”  Pasakų knygos 

 Piešimas laisva tema. „Mano mėgstamiausia pasaka” Popierius, priemonės 

 Stalo žaidimai klasėje pagal vaikų sumanymus  

 Rištinių lėlyčių gamyba Įvairios medžiagų 

skiautės, siūlai 

 Pasivaikščiojimas lauke. Pokalbis „Saugus eismas gatvėje”  

 Savarankiški žaidimai klasėje. Žaidimai kieme: Kvadratas, 

estafetes 

 

 Savarankiški žaidimai klasėje, kieme - estafetes  



 Stalo žaidimai klasėje pagal vaikų sumanymus.  

 Knygų, vaikiškų žurnalų skaitymas  

 Pasivaikščiojimas parke. Gamtos kaitos stebėjimas  

 Judrūs žaidimai kieme kvadratas estafetes  

 Žaidžiame sporto salėje. Krepšinio elementai Kamuolys 

G
eg

u
žė

  

 Stalo žaidimai klasėje ir pagal vaikų sumanymus.  

 Judrūs žaidimai kieme. Kvadratas, „Pagauk kiškį”  

 Žaidimai klasėje su stalo loto, dėlionėmis  

 Pasivaikščiojimas. Žaidžiame kvadratą, mini futbolą Kamuolys 

 Piešimas: laisva tema. Žaidžiame kvadratą, mini futbolą Popierius, piešimo 

priemonės 

 Žaidžiame kieme. Stalo žaidimai klasėje pagal vaikų 

sumanymus 

 

 Knygelių skaitymas  

 Pokalbis „Saugus elgesys prie vandens atostogų metu”  

 Sportiniai žaidimai estafetės Sporto inventorius 

 Savarankiški žaidimai klasėje. Žaidžiame kvadratą, mini 

futbolą 

 

 Piešimas laisva tema. Žaidžiame kvadratą, mini futbolą, 

estafetes 

 

 Judrūs žaidimai kieme  

 Viktorina tarp vaiku su atsineštais žaislais iš namu   

 Aptarimas, kas pavyko ir kas nepavyko viktorinoje, 

žaidimai kieme 

 

 Sporto estafetes lauke, ju aptarimas  

 Klausimu   konkursas, sukurk klausima apie saugu eisma 

vasaros atostogu metu 

 

 Padovanok savo sukurta atvirutė draugui. Atvirutes gamybą Popierius 

 Vasaros piešimas. Kaip aš isivaizduoju savo vasarą?  

 Pasivaikščiojimas parke, prie tvenkinio, paukščių stebėjimas  

 Pokalbis saugaus elgesio tema „Vienas namuose”  

 Žaidimai kieme  



 Nulinė patyčių tolerancija. Pokalbiai apie patyčias 

mokykloje ir už jos rybų 

 

 

B
ir

že
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s 
 

 Benrdavimas apie saugumą vasaros atostagu metu ; kelyjė, 

prie juros, ir namuosė 

 

 Linksmoji estafete; perduok draugui kamuoli užrištomis 

akimis 

 

 Aptarimas, kaip praejo mokslo metai. Linksmieji žaidimai  

 Aptarmai ką skaitome vasaros atostogu metu  

 Judrūs žaidimai kieme kvadratas estafetes  

 Pasivaikščiojimas lauke. Pokalbis „Saugus eismas gatvėje”  

 10. Laukiami rezultatai: 

 10.1. garantuotas tikslingas mokinių užimtumas; plečiama vaikų pasaulėžiūra per viktorinas, 

konkursus, žaidimus; 

 10.3. vaikai galės reikšti savo emocijas, fantazijas, norus mene – dailėje, muzikoje, šokyje, 

per loginius stalo žaidimus, kryžiažodžių sprendimus lavinant vaikų mąstymą, atmintį, pasaulio 

suvokimą; 

 10.4. sportiniai žaidimai stiprins fizinę vaiko sveikatą, ugdys ištvermę, valią, kantrybę; 

 10.5. susiformuos gražus elgesys tarp bendraamžių ir su suaugusiais. 

 

III SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 12. Programą įgyvendins pailgintos dienos grupės auklėtoja Svaja Christina Sapakova, 

bendradarbiaudama su grupę lankančių mokinių klasės, neformaliojo švietimo mokytojais bei 

ugdymo(si) pagalbą teikiančiais pedagogais, logopedu ir mokinių tėvais. 

 13. Už programos įgyvendinimą bus atsiskaitoma Klaipėdos „Saulutės” mokyklos-darželio 

pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkime. 
      

 

 

SUDERINTA    

Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Valė Norkuvienė 

  

    


