
 

 

 

 

 

PAILGINTOS DIENOS (PO PAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS  

VEIKLOS PLANAS 

 

2021–2022 m. m. 

 

 

Tikslas: Plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir 

užimtumą po pamokų. 

Uždaviniai:  

1. Gerinti vaikų ugdymo(-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas. 

2. Žadinti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą, pareigingumą, atsakomybę, atsižvelgiant į 

jų gebėjimus. 

3. Teikti pagalbą mokiniams atliekant namų užduotis. 
4.   Ugdyti kolektyvinio darbo įgūdžius. 

 

Planuojama veikla: 

 
Data  Veikla  Pastabos 

Rugsėjo 

mėn. 

Susipažinimo žaidimai 

Grupės taisyklių kūrimas 

Žiūrime animacinį filmą ,,Bonifacijaus atostogos“.  

Piešinių konkursas ,,Margaspalvė vasara“ 

Piešiame, spalviname, įsimename saugaus elgesio taisykles 

gatvėje, kelyje į mokyklą ir atgal 

Prisimename kelio ženklus, lauke žaidžiame šviesoforą.  

Žaidžiame žaidimą ,,Pagauk plojimą“ 

Eiliuotos pasakos ,,Zuikis Puikis“ skaitymas, aptarimas  

Judrieji žaidimai: ,,Trečias bėga“, ,,Naktis, diena“  

Pasakų apie draugystę skaitymas, refleksija  

Žaidimas draugų vardams įsiminti ,,Pratęsk pasakojimą“ 

Mokomės dainelę ,,Boružėlė“ 

Interaktyvi valandėlė ,,Matematikos džiunglės“ 

Mokomės parašyti savo vardą; piešiame pirmą vardo raidę.  

Dėlionių konstravimas  

Šaškių konkursas ,,Sprigtas“  

Savaitės veiklos refleksija- sprendžiame kryžiažodį.  

Žaidimas ,,Miestelį buvau“ 

Susipažįstame su Europos kalbomis. Interaktyvi pamokėlė 

skaitykloje.  

Spėlionių žaidimas ,,Paslapčių dėžė“ 

Žaidžiame ,,Aklą vištą“ 

 

 

Žaisdami žaidimus 

lauke, 

atsižvelgsime į oro 

sąlygas.  

Spalio 

mėn.  

Gaminame atvirukus savo seneliams.  

Pasakojimai apie senelius, nuotraukų paroda ,,Iš mano 

senelių albumo“ 

Piešinių konkursas ,,Mano mokytoja“. Sveikiname su 

mokytojo diena 

 

Žaisdami žaidimus 

lauke, 

atsižvelgsime į oro 

sąlygas 



Studijuojame gyvūnų enciklopediją, dėliojame gyvūnų loto.  

Aptariame pašto reikšmę. Lankstome vokus. (Tarptautinė 

pašto diena) 

Šokame, improvizuojame šiuolaikinės muzikos ritmais   

Renkame gamtinę medžiagą darbeliams  

Lipdome iš plastilino ,,Mano gyvūnėlis“ 

Pasakos be galo. Kuriame savo pasaką.  

Pokalbiai apie draugystę.  

Lankstinys iš popieriaus ,,Kepurė“ 

Žaidžiame lauke 

Kompiuteriniai didaktiniai žaidimai ,,Mokausi skaičiuoti“  

 Vėlinių žvakelė. Aplikacija iš spalvoto popieriaus 

Karių kapų lankymas.  

Skaitome R. Skučaitės eilėraščius vaikams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lapkričio

mėn.  

Dalinamės atostogų įspūdžiais. 

Darbelis iš gamtinės medžiagos ,,Ežiukas“ 

Pyragų diena. Vaišiname vieni kitus.  

Saugus kelias į mokyklą. Ar mokame dėvėti atšvaitą.  

Kam reikalingos kelių eismo taisyklės? Spalviname, 

įsimename 

Sveikos mitybos diena. Svečiuose sveikatos priežiūros 

specialistė 

Žaidžiame sporto salėje ,,Aukščiau žemės“ 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Tema ,,Ateitis“ 

Piešiame ateitį. Piešinių paroda  

Skaitome ištraukas iš šiaurės šalių rašytojų knygų vaikams 

Kuriame ateities knygą.  

Animacinis filmas ,,Alisa stebuklų šalyje“ 

Pasaulinė sveikinimosi diena. Pokalbiai apie mandagumą 

Kuriame eilėraštukus, naudodami sveikinimosi žodžius.  

Pokalbis prie arbatos puodelio ,,Ar aš esu mandagus? 

Visi ruošiasi žiemai. Pokalbis apie metų laikus.  

Einame pasivaikščioti, grožimės rudens gamta  

Prisimename grybus. Ieškome informacijos internete  

Skaitome pasaką ,,Grybų karas“. Refleksija 

Adventas – laukimo metas. Kokie Advento papročiai 

Puošiame klasę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gruodžio 

mėn.  

Žiema už lango. Kaip elgtis ant ledo, kad būtų saugu? 

Pasivaikščiojimas kieme, lauktuvės paukšteliams 

Knygelių spalvinimas žiemos tema 

Kur visada žiema? Ieškome informacijos internete.  

Žaidimas ,,Kamuolys ratu“  

Žiūrėsime animacinį filmą ,, Sniego karalienė“  

Prisimename grupės taisykles 

Žaidžiame kieme, statome sniego senį 

Artėja Kalėdos. Kokia tai šventė? Pokalbis 

Dalyvaujame akcijoje ,,Knygų Kalėdos? 

Tarptautine arbatos diena. Kalbame apie arbatos gėrimo 

tradicijas pasaulyje, skanaujame įvairių rūšių arbatą 

Mokomės Kalėdinių dainelių. Karaoke 

 

 

  



Ieškome eilėraščių, pasakų apie žiemą (IT) 

Gaminame Kalėdines dovanėles 

Piešinių konkursas ,,Gražiausia metų šventė –Kalėdos “ 

Adventinė vakaronė 

 

Sausio 

mėn.  

Dalijamės atostogų įspūdžiais 

Atsisveikinimas su Kalėdų eglute. Tvarkome klasę  

Interaktyvi pamokėlė ,,Sveiki skaičiai“  

Sausio 13-osios įvykių apžvalga 

Laisvės gynėjų dienos - Sausio 13-osios minėjimas. 

Šaškių konkursas ,,Sprigtas“ 

Žaidimai kieme 

Ekskursija į gimnazijos biblioteką. 

Pasirinktų knygelių skaitymas, aptarimas.  

Labiausiai patikusios pasakos inscenizavimas. 

Žaidžiame ,,Karučių lenktynės“  

Žaidžiame: paveikslėlių loto, dėlionės, stalo žaidimai.  

Suplyšusių knygelių gydymas. Svečiuojamės bibliotekoje 

Šokame ritminius šokius  

Kalbame apie savo šeimą.  

Konkursas ,,Minklės ir mįslės“  

Žaidimai kampeliuose: dėlionės, paveikslėlių loto, šaškės. 

 

 

Vasario 

mėn.  

Gyvenimo įgūdžių pamokėlė ,,Pasaka apie netvarkingą 

mergaitę“ 

Kūrybiniai žaidimai su geometrinėmis figūromis  

Aplikacija ,,Sniego senis“, panaudojant geometrines figūras  

Kuriame paveikslą iš geometrinių figūrų.  

Sprendžiame rebusus 

Dainuojame karaoke pagal fonogramas  

Saugesnio interneto diena. Edukacinė programa  

Stebime filmą apie saugų internetą.  

,,Spalviname ir skaičiuojame“ 

Darbelis pagal trafaretą ,,Pilis“ 

Lietuviškos trispalvės reikšmė. Kuriame ornamentus iš 

spalvoto popieriaus.  

Gaminame kaukes Užgavėnių šventei 

Stebime filmą apie Užgavėnių tradicijas Lietuvoje  

Dalyvaujame gimnazijos Užgavėnių šventėje 

Vieversio diena. Susipažįstame su paukščių balsais (CD) 

Darbelis ,,Paukščiukas“ iš vilnonių siūlų 

Žiūrime animacinį filmą ,,Atostogos Rūgpienių kaime“ 

Žaidimai kampeliuose: dėlionės, stalo žaidimai. 

 

 

Kovo mėn.  Ruošiame suvenyrus, darbelius ,,Kaziuko“ mugei 

Dalyvaujame ,,Kaziuko“ mugėje 

Pasivaikščiojimas kieme: stebime kaip keičiasi gamta 

Skaitome apsakymus, eilėraščius apie pavasarį. 

Supažindinimas su Lietuvos žemėlapiu: sostinė, mūsų 

miestas, mūsų kaimynai 

Piešinių konkursas ,,Mano Tėvynė“ 

Atvirukų gamyba Lietuvos Nepriklausomybės dienai 

 



Mokomės dainelių apie Lietuvą, Tėvynę 

Žaidžiame judriuosius žaidimus: ,,Diena – naktis“, 

,,Kamuolys ratu“ ir kt.  

Skaitytų knygelių aptarimas – paroda  

Aplankysime paminklą knygnešiams.  

Pokalbiai apie Lietuvos knygnešius.  

Pasaulinė Žemės diena. Stebime filmą ,,Žemė – mūsų 

planeta“ 

Mokomės dainelę ,,Tėvynė“ 

Žaidžiame stalo žaidimus, paveikslėlių lotto, dėliones. 

Linksmoji šokių popietė 

Lipdome iš plastilino ,,Naminis gyvūnėlis“ 

Žaidimas ,,Išbiręs raidynas“ 

Žaidimai kampeliuose.  

Aplikacija ,,Pingvinas“ iš krepinio popieriaus 

,,Beždžioniukų“ diskoteka 

Skaitome mokinių pasirinktas knygeles, aptariame 

 

Balandžio 

mėn.  

Skaitome H. K. Anderseno pasakas.   

Piešiame labiausiai patikusį pasakos personažą. Piešinių 

paroda. 

Einame pasivaikščioti, susipažįstame su kieme augančiais 

medžiais 

,,Velykų papročiai ir tradicijos“ Popietė 

Darbelis iš spalvoto popieriaus ,,Velykų kiškis“ 

Mokiniai pasakoja savo atostogų įspūdžius.  

Savo darbais prisidedame prie akcijos ,,Darom“- tvarkome 

klasę.  

Žaidžiame žaidimus su kamuoliais 

Skaitome eilėraščius iš knygelės ,,Sveikos, raidės“, 

prisimename abėcėlę. 

Dalyvaujame gimnazijos abėcėlės šventėje 

Einame pasivaikščioti, stebime pavasario požymius gamtoje.  

Mokomės eilėraščių apie mamą 

Gaminame sveikinimus mamytėms  

 

 

Gegužės 

mėn.  

Mokomės dainelių apie vasarą 

Gaminame popierines lėles, rūbelius.  

Spalviname pavasario gėles 

Žaidimai su kamuoliais, raketėmis, šokdynėmis, lankais 

Viktorina ,,Iš kokios mes knygos?“(pabaigti, pradėti 

pasakojimą, atpažinti veikėjus) 

Gaminame drugelius iš spalvoto popieriaus (grupinis darbas)  

Žaidžiame paveikslėlių lotto 

Žaidimas ,,Graži mūsų šeimynėlė“ 

Estafetės kieme  

Prisimename labiausiai patikusias daineles 

Kalbame apie tėvelių profesijas  

Piešiame ,,Kuo aš noriu būti?“ 

Žaidžiame judriuosius žaidimus 

Gaminame dovanėlę Tėčio dienai iš modelino arba plastilino  

Gaminame lėktuvėlius iš popieriaus, išbandome juos kieme  

 



Žaidžiame lauke.  

Sprendžiame rebusus  

Ieškome knygelių, kurias skaitysime vasarą 

Pokalbis ,,Ką nuveiksime vasarą?“ 

Žiūrime skaidres ,,Kaip saugiai elgtis prie vandens telkinių“ 

Žiūrime animacinį filmą ,,Atostogos Rūgpienių kaime“.  

 

Birželio 

mėn.  

Judrieji žaidimai lauke.  

Prisimename, kokius žaidimus išmokome.  

Žiūrime animacinį filmą ,,Senelis ir vasara" 

Piešiame vasaros atostogas 

 

 

 

 

Planą parengė 

 

Pailgintos grupės grupės mokytoja                                     Rasa Sukackienė  

 

 

 

SUDERINTA  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Milda Alesiūtė  

2021-09-02 

 


