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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 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. 

 9. Plano įgyvendinimo priemonės:  

D
ie

n
a 

 Priemonės pavadinimas 

(pokalbiai, žaidimai, renginiai, projektai, parodos, 

konkursai;  muziejų, parodų, bibliotekų lankymas; stendų 

leidimas, medžiagos rinkimas, ekskursijos, išvykos ir kt.) 

Darbui reikalingos 

priemonės 

Rugsėjis  

01 Mokslo ir žinių diena  

02 Ekskursija po mokyklą, jos teritoriją. Susipažinimas su 

klasės/grupės draugais 

 

03 Žaidimai su kamuoliu kieme „Pasakyk savo vardą“, „Surask 

savo vietą“. Spalvinimas 

Kamuolys, spalvinimo 

knygelės, pieštukai. 

06 Savarankiški žaidimai kieme ir klasėje. Susipažįstame su 

mokyklos kiemo įrenginiais žaidimams 

Klasėje turimas inventorius 

(dėlionės, stalo žaidimai) 

07 Judrūs žaidimai. Piešiame savo/draugo portretą Sporto inventorius (šokdynės, 

kamuoliai), piešimo reikmenys, 

popierius. 

08 Judrūs žaidimai kieme. „Slėpynės“ 

 

 

09 Intelektiniai, stalo žaidimai klasėje  

10 Lankomės mokyklos bibliotekoje, renkamės knygeles 

skaitymui klasėje 

 

13 Linksmųjų tyrinėjimų-bandymų diena  

14 Pasivaikščiojimas lauke. Pokalbis saugaus eismo tema Kelio ženklai, filmukas „Kaip 

pereiti gatvę” 

15 Pokalbis apie sveikatos saugojimą „Augu sveikas“ Atšviestos užduotys 

16 Tylos žaidimas „Tyla - gera byla“. Pokalbis „Kodėl reikia 

bendrauti tyliai“ 

 

17 Pasivaikščiojimas po Ąžuolų giraitę. Aplinkos pažinimas: 

augalų, medžių takelių išdėstymo tyrinėjimas.  

 



20 Pasivaikščiojimas giraitėje „Surask klevo, ąžuolo, beržo 

lapą“ 

 

21 Parko plano iš atminties braižymas  

22 Judrus žaidimas kieme - „Trečias bėga“, ramus žaidimas 

„Akla višta“ 

 

23 Žaidimas su kamuoliu „Valgomas – nevalgomas“  

24 Žaidimai su atsineštais iš namų žaislais „Mano žaisliuko 

istorija“ 

 

27 Judrusis žaidimas „Medžiotojas ir kiškiai“  

28 Pažintis su stalo žaidimu - šaškėmis Šaškės  

29 Piešimas. Įspūdžiai po ekskursijos Piešimo reikmenys, popierius 

30 Žaidimai kieme. Kvadratas Kamuolys 

Spalis  

01 Judrūs žaidimai „Žuvys ir tinklas“, „Trečias bėga“. 

Lenktyniaujame  

Šokdynės, „lėkštė“. 

04 Stalo žaidimai. Šaškės, domino  

05 Piešimas laisva tema Popierius, piešimo reikmenys 

06 Intelektiniai žaidimai klasėje, loto, „Monopolis“  

07 Vaidmeniniai žaidimai su atsineštais iš namų žaislais  

08 Išvyka į kepyklėlę. Mokomės pirkti  

11 Rašome 10 sakinių: „Ką matau už lango?“ Sąsiuvinio lapai linijomis 

12 Žaidimas-viktorina „Ką aš žinau apie Lietuvą?“ Koretelės su klausimais 

13 Knygelių skaitymas ir jų tvarkymas Lipni juostelė, klijai. 

14 Judrūs žaidimai kieme su kamuoliu Kamuolys 

15 Siužetiniai vaidmeniniai žaidimai. „Autobusas / traukinys“ 

arba „Namai“ 

Klasėje esantys daiktai. 

18 Atsineštų knygelių spalvinimas Spalvinimo knygelės 

19 Žaidimas klasėje „Atspėk žodį” Kamuolys 

20 Aktyvūs žaidimai lauke. „Ten, kur teka upė Nilas“ Ilga virvė 

21 Kūrybos valandėlė. Knygelės gamyba, iliustarvimas, žinomų 

raidžių, žodžių rašymas 

 

22 Kūrybos valandėlė. Knygelės gamyba, iliustarvimas, žinomų 

raidžių, žodžių rašymas 

Popierius, klijai, flomasteriai 

25 Išvyka į bandelių namus, pasivaikščiojimas Ąžuolų giraitėje  



26 Žaidimas klasėje „Atspėk žodį”, užduočių valandėlė  

27 Šaškių turnyras Šaškės  

28 Pokalbis apie Vėlines ir jų tradicijas  

29 Pasivaikščiojimas parke. Lapų, kaštonų, įdomių šakelių 

rinkimas 

 

Lapkritis  

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

jogurto, lapai, šakelės, klijai, 

žirklės ir pan. 

09 Vaidiname be žodžių. „Atspėk, ką aš darau / kas vyksta?“  

10 Geometrinių figūrų pasaka. Figūrų karpymas ir objektų iš jų 

kūrimas 

Spalvotas popierius, žirklės, 

klijai 

11 Žaidimai sporto salėje Sporto inventorius 

12 Savarankiški žaidimai klasėje  

15 Pasivaikščiojimas. Judrus žaidimas „Medžiotojai”  

16 Knygelių spalvinimas, skaitymas Spalvinimo knygelės, grožinė 

literatūra 

17 Judrieji žaidimai kieme. „Nepasilik ant žemės”  

18 Didaktiniai žaidimai. „Grotelės“,  „Rask tai, kas nepriklauso 

gamtai“ 

 

19 Spalvinu ir mokausi Lapai su piešiniais ir 

užduotimis. 

22 Judrieji ir didaktiniai žaidimai  

23 Darbeliai iš popieriaus Spalvotas popierius, žirklės, 

klijai 

24 Pasivaikščiojimas kieme, savarankiški žaidimai  

25 Mįslių viktorina Kortelės su mįslėmis. 

26 Kuriame savo pasakėles  

29 Savo pasakėlių skaitymo popietė  

30 Dekoracijos gaminimas.  Baltas ir spalvotas popierius, 

žirklės, klijai, siūlai. 

Gruodis  

01 Pasivaikščiojimas kieme, savarankiški žaidimai  

02 Skaitymas vaidmenimis Grožinė literatūra (pjesė) 

03 Knygelių spalvinimas Spalvinimo knygelės 



06 Advento papročiai: pokalbis apie adventą Grožinė literatūra. Žvakutė. 

Eglutės šakelė 

07 Pasivaikščiojimas parke, gamtos stebėjimas  

08 Judrieji žaidimai sporto salėje. „Pelėkautai“, „Unguriai“  

09 Judrieji žaidimai kieme  

10 Stalo žaidimai grupėje Stalo žaidimai 

13 Ruošiamės šventėms: snaigių karpymas, grupės puošimas Plonas popierius, žirklės, klijai. 

14 Prasmės ieškojimas. Paveikslėlių „skaitymas“ Įvairios iškarpos. Žirklės. 

15 Eilėraščių apie Kalėdas, žiemą skaitymas ir iliustravimas Grožinė literatūra, piešimo 

reikmenys, popierius. 

16 Žaidžiame / vaidiname pasaką „Ropė“  

17 Judrūs žaidimai kieme. Stebėjimo – tyrinėjimo užduotis 

„Surask storiausią medį“ 

 

20 Knygelių spalvinimas. Piešiame žiemą Įvairių spalvų popierius, 

kreidelės 

21 Savarankiški žaidimai kieme  

22 Žodžių žaidimai. „Kas pasakys daugiau pavadinimų?“, 

„Pabaik žodį“ 

Kamuolys 

23 Mįslių ir minklių viktorina Kortelės su mįslėmis ir 

minklėmis 

Sausis  

10 Linksmieji kryžiažodžiai Atšviesti lapai su 

kryžiažodžiais 

11 Smegenų mankšta. Žaidimas „Laimei-Nelaimei“  

12 Pokalbis apie tris karalius. Karūnos piešimas/gaminimas Popierius, piešimo priemonės, 

žirklės, klijai 

13 Savarankiški žaidimai  

14 Greitakalbės. Kas greičiau pasakys greitakalbę?  

17 Ramūs žaidimai klasėje. „Tylos karalius“, „Valgomas-

nevalgomas“ 

Kamuolys 

18 Savarankiški žaidimai klasėje  

19 Klasėje: piešiame snaiges Piešimo priemonės, lapai 

20 Pokalbis apie informacines priemones, kuriose ieškome 

reikiamos informacijos 

Pavyzdžiams: knyga, laikraštis, 

žemėlapis, lankstinukas, 

internetas ir kt. 

21 Kryžiažodžių sprendimas Iš anksto parengti 

kryžiažodžiai ant atskirų lapų 

24 Pasivaikščiojimas, žaidimai parke ir kieme. „Trečias bėga”  



25 Pirštukų teatras. Popierinių lėlyčių gamyba Baltas ir spalvotas popierius, 

žirklės, klijai 

26 Žaidimai sporto salėje. Kvadratas Kamuolys 

27 Pasivaikščiojimas kieme, parke. Lesiname paukštelius  

28 Pokalbis prie arbatos puodelio „Kuo graži žiema?“ Pokalbis prie arbatos puodelio 

„Kuo graži žiema?“ 

31 Žaidimai su sniegu lauke  

Vasaris  

01 Knygelių skaitymas ir spalvinimas Grožinė literatūra, spalvinimo 

knygelės 

02 Lankstymas iš popieriaus Popierius 

03 Žaidimai kieme su sniegu  

04 Stalo žaidimai klasėje Stalo žaidimai 

07 Vaidmeniniai žaidimai  

08 Mokomės skaičiuočių  

09 Piešiame: „Žvėreliai žiemą” 

 

Popierius, priemonės piešimui 

10 Pasivaikščiojimas kieme. Žaidimai su sniegu  

11 Perskaitytų knygų iliustravimas Grožinė literatūra, popierius, 

piešimo priemonės 

21 Spalvinu ir mokausi Lapai su piešiniais ir 

užduotimis 

22 Savarankiški žaidimai klasėje  

23 Pasivaikščiojimas ir judrūs žaidimai kieme ir parke  

24 Pokalbis apie interneto privalumus ir keliamus pavojus  

25 Širdučių dienos paštas: atvirukų ir širdelių gamyba Popierius, priemonės piešimui, 

žirklės, klijai 

28 Užgavėnėms: kaukių gamyba Įvairi technika 

Kovas  

01 Žaidimai kieme. Kaukių baigimas  

02 Piešiame Gediminaičių stulpus – Vasario 16-ajai artėjant Popierius, priemonės piešimui, 

žirklės, klijai 

03 Gamtos pokyčių stebėjimas kieme ir parke  

04 Pasivaikščiojimai kieme ir parke  



07 Ramūs žaidimai klasėje  

08 Savarankiški žaidimai, piešimas laisva tema Popierius, priemonės piešimui 

09 Kolektyvinis pasakos pagal paveikslėlius kūrimas Įvairūs paveikslėliai 

10 Stalo žaidimai klasėje ir pagal vaikų sumanymus Stalo žaidimai 

14 Žaidimų, savo daiktų tvarkymas, peržiūra  

15 Piešimas. Ko reikia, norint atsigerti arbatos? Piešimo priemonės, popierius 

16 Pasivaikščiojimas ir judrūs žaidimai kieme su kamuoliu Kamuolys 

17 Tarptautinė rašytojų diena. Pokalbis tema „Jeigu aš būčiau 

rašytojas, rašyčiau apie...“ 

 

18 Pasakojimas apie Lietuvos globėją šv. Kazimierą. Įvairių 

darbelių kūrimas 

Piešimo priemonės, popierius, 

klijai žirklės, siūlai, kt. 

pasirinktos priemonės 

21 Pasivaikščiojimas parke, prie tvenkinio  

22 Savarankiški žaidimai, piešimas laisva tema Popierius, priemonės piešimui 

23 Žaidimai sporto salėje. Estafetės Sporto inventorius 

24 Judrūs žaidimai kieme  

25 Kovo 11-ajai artėjant. Viktorina „Ką žinau apie Klaipėdą?“ Parengtos užduotys 

28 Draudžiamųjų ženklų aptarimas. Kuriame draudžiamuosius 

ženklus, kuriuos pasikabino pasakų herojai 

Popierius, piešimo priemonės, 

žirklės 

29 Pasivaikščiojimas kieme ir parke. Gamtos pokyčių 

stebėjimas ir aptarimas 

 

30 Neseniai skaitytos knygos pristatymas žodžiu Grožinė literatūra 

31 Nesudėtingi lankstiniai Popierius 

Balandis  

01 Estafetės lauke Kamuoliai, kėgliai, lazdelės. 

04 Savarankiški žaidimai klasėje  

05 Pokalbis-diskusija  „Mus supa įvairūs pavojai”  

06 Kryžiažodžiai: bandome patys sudaryti kryžiažodį 

 

 

07 Žaidimai kieme. „Trečias bėga”, žaidimas su akmenukais  

08 Žaidimai kieme. „Žuvys ir tinklas”, „Medžiotojas ir kiškiai”  

11 Stalo žaidimai klasėje Stalo žaidimai 

https://day.lt/sventes/straipsniai/kazimieras


12 Pasivaikščiojimas lauke. Pokalbis „Saugus eismas gatvėje”  

13 Mokomės kelio ženklų Kortelės su kelio ženklais 

14 Juokų arba melagių diena. Pokalbis apie šventės tradicijas ir 

melą – blogą ir „nekaltą” 

 

15 Pokalbis apie šv. Velykas ir jų tradicijas  

25 Popierinių „kiaušinių“ dekoravimas Popierius, piešimo priemonės, 

klijai, žirklės 

26 Pasivaikščiojimas parke, Kauno gatve: ženklai gatvėje  

27 Ramūs žaidimai. „Kas aš per gyvūnas?“ Kortelės su gyvūnų atvaizdais 

28 Piešimas pagal vaikų sumanymus Popierius, spalvoti pieštukai 

29 Vaidmeniniai žaidimai. TV reklama TV „ekranas“ iš kartono 

Gegužė  

02 Savarankiški žaidimai klasėje ir lauke  

03 Kuriame pasaką: vaikai diktuoja, mokytoja užrašo lentoje ar 

lape 

 

04 Vėjo ir jūros pasakos: kuriame trumpus pasakojimus apie 

tai, kaip įvairūs daiktai pateko ant jūros kranto 

Kriauklės, akmenėliai, 

plunksnos, jūros žolės, gintarai 

ir pan. 

05 Žaidimai kieme. Estafetės Kėgliai, kamuoliai 

06 Kryžiažodžių sprendimas  

09 Knygų, vaikiškų žurnalų skaitymas Grožinė literatūra, vaikiški 

žurnalai 

10 Pasivaikščiojimas parke. Gamtos kaitos stebėjimas  

11 Judrūs žaidimai kieme  

12 Žaidimai kieme su akmenukais  

13 Atvirukas Motinos dienai (pasirinkta technika) Popierius, piešimo priemonės, 

klijai, žirklės 

16 Pokalbis: „Kuo galiu pasigirti”  

17 Judrūs žaidimai kieme. „Trečias bėga“  

18 Žaidimai klasėje su stalo loto, dėlionėmis  

19 Pasivaikščiojimas. Žaidžiame kvadratą, mini futbolą Kamuolys 

20 Piešimas laisva tema Popierius, piešimo priemonės 

23 Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Pokalbis: „Nuo 

lietuvių raštijos pradžios iki interneto” 

 

https://day.lt/sventes/straipsniai/melagiu_diena
https://day.lt/sventes/straipsniai/zodzio_laisve


24 Sportiniai žaidimai, estafetės kieme Sporto inventorius 

25 Išvyka į parką: „Išvardink kuo daugiau medžių”  

26 Meilės diena, deivės Mildos šventė. Lietuvių mitologijos 

pradmenys: dievaitė Milda. Piešiame dievaitę Mildą 

Popierius, piešimo priemonės 

27 Pokalbis: „Kokie mano talentai?“. Pasirengimas Talentų 

dienai 

 

30 „Mažųjų talentų valanda”  

31 Savarankiški žaidimai klasėje  

Birželis  

01 Rištinių lėlyčių gamyba Įvairios medžiagų skiautės, 

siūlai 

02 Savarankiški žaidimai klasėje ir kieme. Pokalbis „Kaip elgtis 

pasiklydus miške ir mieste“ 

Padalomoji medžiaga 

03 Darbeliai iš popieriaus ir gamtinės medžiagos Popierius, gamtinė medžiaga 

06 Pokalbis apie vasaros atostogas. Mano lūkesčiai. Saugus 

elgesys vandenyje ir prie vandens 

 

07 Pasivaikščiojimas parke, prie tvenkinio, paukščių stebėjimas  

08 Pokalbis: „Mokinių saugumas vasaros metu”  

09 Ekskursijų, išvykų diena  

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 Rima Gedvilė, 

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   

https://day.lt/sventes/straipsniai/meiles_diena

