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PAILGINTOS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 
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MOKYKLA: Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Vaiguvos V. Šimkaus skyrius 

PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖ                                                                                                                                                             

AUKLĖTOJAS: Mokytoja Danguolė Barauskienė 

LAIKOTARPIS: 2021-2022  m. m.                                                         

TIKSLAS: Užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų. 
 

UŽDAVINIAI: 

1. Žaidžiant, kuriant, atrandant ir pažįstant pasaulį, stiprinti pasitikėjimą savimi, pasijusti visaverčiu grupės nariu, išgyventi grupinio darbo 

džiaugsmus. 
2. Ugdyti teigiamą požiūrį į mokslą ir darbą: gilinti mokomųjų dalykų žinias, teikti pagalbą atliekant namų darbus. 

3. Organizuoti įdomų ir turiningą vaikų laisvalaikį; kurti saugią, kūrybinę atmosferą. 

 

 

 

 



                                            DIENOS REŽIMAS  

Pirmadienis    14.00  -  14.10 

Antradienis     14.00 – 14.10 

Trečiadienis    13.15 – 13.30 

Ketvirtadienis 14.00 – 14.10 

Penktadienis   13.15 -  13.30 

  

 

   Atvykimas į grupę. Grupės darbotvarkės  aptarimas 

 

 

 

13.30   - 14.30 

14.10 –  15.00 

   Pamokų ruoša 

14.30-  16.00 

15.00  - 16.00 

    Grupinė veikla (pažintinė, kūrybinė, sportinė ir kt.) 

 

VEIKLOS PLANAS 

  Mėnuo 

Diena 

RUGSĖJIS  

1 Rugsėjo 1-osios šventė. Pasisveikinimas, pasikalbėjimas.  

2 Susipažinimas. Grupės veiklos aptarimas.   

3 Saugus elgesys klasėje, mokyklos teritorijoje, gatvėje. Praktinis užsiėmimas.  

6 Įspūdžiai iš kelionės. Nupiešk kelionės akimirką.  

7 Prisimenant pajūrį. Sukurs gražią vasaros dekoraciją. 
 

8 Sveikatai palanki mityba: vaisiai ir daržovės.   

9 Fizinis aktyvumas – nauda sveikatai ir smagi pramoga. Judrieji žaidimai. Pokalbis apie mėgstamiausius lauko žaidimus.   

10 Drugelių formos sumuštinukai, dalyvaus gamybos procese.  

13 Konstravimas iš  įvairių kaladėlių.  



14 Pasidarys skraidantį objektą sraigtasparnį.  

15 Pirmoji pagalba susižeidus (Aukime sveiki, p.70).  

16 Pokalbis apie kasdieninės mankštos naudą. Linksmoji muzikinė mankšta (https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo).  

17 Grupės tradicijų kūrimas: gimtadienių kalendoriaus sudarymas.  

20 Mokyklos teritorijoje augančių medžių rūšių tyrimas. Iš kankorėžių mozaikos kūrimas.  

21 Skaitymo karalius. Surengti skaitymo konkursą ir išrinkti  skaitantį geriausiai ir gražiausiai.  

22  Mano kolekcija. Pasidalinti įspūdžiais su draugais.  
 

23 Žaidimai su kamuoliu stadione.  

24 Judrieji žaidimai gryname ore: Gaidžių peštynės, Mano batai buvo du, Vaivorykštė (Būdas, ką veikti, p.84-87).  

27 Puodeli, virk! Daržovių ir vaisių nauda. Gaminimas ir  piešimas.  

28 Batų atspaudai (501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar televizoriaus ekrano, p.207).https://prezi.com/jh5tewhungzl/batu-istorija-

baigta/ 
 

29 Kakės Makės enciklopedija apie Lietuvą, p.9-13.Žaidimas ,,Lietuva“.  

 

SPALIS 

 

1 Kelionė profesijų labirintu Ką žmonės dirba? (https://www.youtube.com/watch?v=93WrwVQOgrs&t=612s). Pažintis su policininko 

profesija (https://www.youtube.com/watch?v=mdFPNXSB7dQ). Nuspalvinimas 
 

4 Pašnekesys apie fizinio aktyvumo įtaka sveikatai. Žaidimai su kamuoliu kieme (Žaiskite su mumis, p. 46-47).   

5 Mažais žingsneliais savarankiškumo link: savo dienotvarkės sudarymas (Aukime sveiki, p.48-49).  

6 Diskusija, kodėl reikia saugoti gamtą? Pažintis su Raudonąja knyga (Šeimos enciklopedija LIETUVA, p.192; Raudonoji knyga).  

7  Padainuokime. Karaoke.  

    8 Pažintis su Kakės Makės enciklopedijų serija. Saugus eismas.  

30 Kaip plauti rankas? Praktinis užsiėmimas. Eksperimentas su vandeniu.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=93WrwVQOgrs&t=612s


9  Puodeli, virk! Varškės tortas. Pasigaminti iš varškės ir sausainių.  

12 Kovos ant popieriaus. Žaidimai. Gyvūnas, augalas, šalis. Kryžiukai ir nuliukai.  

13 Pasaulinės pašto dienos paminėjimas: filmas Laiško kelionė (http://punskas.pl/leidykla/vad/f1/edukaciniai_filmai.htm). Vokų gaminimas 

(Būdas ką veikti, kai nėra, ką veikti, p.51). 
 

14 Kelionė po mėgstamų kino filmų pasaulį. Pasirinkto kino filmo peržiūra ir aptarimas.  
 

15 Kai už lango dargana, o vaikų pilna troba. Ramūs žaidimai. Žiedas. Telefonas. Plunksna ir kt. ramūs žaidimai.  

16 Puodeli, virk! Gardžiausias desertas - karštas šokoladas.   

17 Augu ir keičiuosi: savo augimo ir kitimo suvokimo užduotys (http://www.smm.lt/uploads/documents/gyvenimo-igudziu-

programa/PRADINUKAI.pdf). 
 

20 Darbeliai iš gamtinės medžiagos: nykštukai ant klevo lapų, lapų karūnos, mozaika iš giliukų kepurėlių, lapų knyga.  

21 Darbščiosios rankelės. Statulėlės iš miltų. 
 

22 Kelionė po mėgstamų kino filmų pasaulį. Pasirinkto kino filmo peržiūra ir aptarimas.  

23 Reakcijos greičio žaidimai: Chaosas keliuose, Apelsinai ir citrinos (501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ekrano, p.57, 90).    

24 Kuriu ir  žaidžiu. Įmesk kamuoliuką.  

27 Diskusija apie pasivaikčiojimo gryname ore naudą sveikatai. Pasivaikščiojimas po sveikatos parką: gamtos pasikeitimo stebėjimas. 

Rudens spalvos. 
 

28 Naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai: klaviaturos treniruoklis Lietutis (https://www.lrt.lt/vaikams/mokiniams/5-zaidimai/494-lietutis).  

LAPKRITIS 

 

 8 Eksperimentuoju. Bandymas su balionu. Obuolys ir citrina.  

 9 Vardų žaidimai (Aktyvieji žaidimai mokykloje, namie, iškyloje).  

10 Pasitikėjimo savimi ugdymas: pratimai Pasikalbėkime apie Tave ir Padėsiu tau geriau jaustis. 

(http://www.smm.lt/uploads/documents/gyvenimo-igudziu-programa/PRADINUKAI.pdf). 
 

11 Pasakų metas: įgarsiname Tinginių pasakas: Atvirkštadienis, Lovadienis, Maudadienis (V.V.Landsbergis. Tinginių pasakos).  

12 Penki rudens vaikų žaidimai: Lapų matematika, Surask, Išrūšiuok, Sukurk, Suvaidink (https://www.tavovaikas.lt/lt/lavinimas-ir-

ugdymas/g-14774-10-zaidimu-su-vaikais-rudeni). 
 

29 Popietėlės inscenizavimas  ,,Rudens vakarą“. 

  

http://punskas.pl/leidykla/vad/f1/edukaciniai_filmai.htm


15 Aš gamtos vaikas. Sekreto kūrimas.  

16 Pokalbis apie populiariausius stalo žaidimus. Pažintis su šachmatų žaidimu Nuo pirmųjų ėjimų iki pergalės.   

17 Kelionė po mėgstamų kino filmų pasaulį. Pasirinkto kino filmo peržiūra ir aptarimas.  

18 Kūryba iš plastilino. Plastilino antspaudai (501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar televizoriaus ekrano, p.138)  

19 Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas (https://www.youtube.com/watch?v=2iTIw45mVO4). Pokalbis apie kitų tautybių žmones 

Lietuvoje (Kakės Makės enciklopedija apie Lietuvą, p.102). Šypsenėlės antspaudo dovanojimas vienas kitam. 

 

22 Lietuvos kraštovaizdžio aptarimas: upės, ežerai, miškai (Kakės Makės enciklopedija apie Lietuvą). Filmas Mano kraštas 

(https://www.youtube.com/watch?v=lrNyeUM2N5Y).  
 

23 Tarpklasinis šaškių turnyras.  

24 1000 idėjų žaisti su draugais. Skaičių kova.  Stebuklingas rašalas.  

25 Mažieji Laimiuko juokai. Pažintis su žurnalu Laimiuku.  

26 Pasakojimas apie Lietuvos kariuomenę (Kakės Makės enciklopedija apie Lietuvą, p.38-39).Nupiešk karį.  

29 Antspaudai iš bulvių. Pasigaminti antspaudus iš bulvių. Parodėlė.  

30 Taiklumo lavinimo žaidimai.  

GRUODIS  

     1 Filmų popietė. Rožinė Pantera švenčia Kalėdas.  

 2 Taisyklingos laikysenos lavinimo pratimai.  

 3 Draugo dienos minėjimas: draugystės reikšmės gyvenime aptarimas. Kūrybinis darbas Apyrankė.  

 6 Advento kalendoriaus kūrimas (Būdas, ką beikti, kai nėra, ką veikti, p.52).  

 7 Kompiuteris moko: mokomieji filmukai 1-4 klasių mokinių pasaulio pažinimo gebėjimams ugdyti (Išmaniejirobotai.lt.).  

 8 Svarbiausias šalies miestas: virtuali kelionė po Vilniaus miestą (Kakės Makės enciklopedija apie Lietuvą, p.40-41).  

https://www.youtube.com/watch?v=2iTIw45mVO4
https://www.youtube.com/watch?v=lrNyeUM2N5Y


 9 Rankų žaidimai (Žaiskite su mumis, p. 76-79).  

10 Kalėdinės dekoracijos: EGLUTĖS kūrimas.(Būdas, ką beikti, kai nėra, ką veikti, p53).  

13 Žaisk, mokykis ir linksmai leisk laiką: kompiuterinis žaidimas Kalėdų kaimas (https://www.lrt.lt/vaikams/mokiniams/5-zaidimai/3971-

kaledu-senelio-kaimas). 
 

14 Įdomios laisvalaikio veiklos: Slaptos žinutės (501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar televizoriaus ekrano, p.131;. Išardykime (501 

būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar televizoriaus ekrano, p.238). 
 

15 Tradicinių lietuvių tautos amatų pristatymas (Kakės Makės enciklopedija apie Lietuvą, p.58-59). Draugystės apyrankių pynimas   

16 Advento popietė ,,Į žemę leidžiasi Adventas“.  

17 Kalėdinė popietė ,,Žaliosios Kalėdos“ su tėveliais.  

20 Kalėdinė eglutės iš senų kalėdinių atvirukų, žurnalų, sąsiuvinių aplankalų.  

21 Puodeli, virk! Vaflių kepurėlės.  

SAUSIS 

Užkandžių dėžutė“.  

3 Įvairiai bėgioti aikštelėje be kamuolio: keisdami judėjimo kryptį, apibėgdami kliūtis. Žaidimas. Krepšinis.  

4 Žaidimai užrištomis akimis (Aktyvieji žaidimai mokykloje, namie, iškyloje).  

5 Pasakojimas apie Baltijos jūrą ir gintaro atsiradimą (https://www.lrt.lt/vaikams/mokiniams/3-irasai/3355-gustavo-enciklopedija;  

https://www.lrt.lt/vaikams/mokiniams/3-irasai/3375-gustavo-enciklopedija). 

 

6 Puodeli, virk. Mini pica.  

7 Bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas: grupinės dėlionių konstravimo užduotys.    

10 Kūrybiškumo dirbtuvės: kūrybiniai darbai iš vinilinių plokštelių, kompaktinių diskų, sagų.  

11 Įdomios veiklos su sagomis: sagų rūšiavimas pagal spalvą, pagal formą, pagal dydį (501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar 

televizoriaus ekrano, p.251); Futbolas su sagomis (Žaiskite su mumis, p. 110-111). 
 

12 Filmų popietė. Pelenė.  

22 Žaidimas ,,Užkandžių dėžutė“. 

23 Sniego figūrų lipdymas. 

24 Kalėdinės estafetės. 

  

https://www.lrt.lt/vaikams/mokiniams/3-irasai/3355-gustavo-enciklopedija
https://www.lrt.lt/vaikams/mokiniams/3-irasai/3375-gustavo-enciklopedija


13 Įvairiai bėgioti aikštelėje be kamuolio: keisdami judėjimo kryptį, apibėgdami kliūtis, staigiai sustodami ar pašokdami, pristatydami 

žingsnį atbulomis. Žaidimas ,, Krepšinis”. 

 

14 Greiti šuoliukai nuo kojos ant kojos, šuoliukai su šokykle, gaudynių žaidimai, estafetės.  

17 Laisvalaikio užsiėmimai: kūrybinis darbas Mandala (Būdas, ką veikti, kai neturi, ką veikti, p. 100).  

18 Eksperimentai su vandeniu (https://www.lrt.lt/vaikams/mokiniams/1-mokslas/5858-8-eksperimentai-su-vandeniu).  

19 Pasaka apie sveikatą (Aukime sveiki, p.5). Pokalbis Ar sveiki ir švarūs tavo dantys? (Aukime sveiki, p.34—39).   

20 Judrieji žaidimai sporto salėje: kvadratas, krepšinis, tinklinis.  

21 Empatija ir gailestingumas: diskusija apie pastangas suprasti ir užjausti kitus.  

24 Netradicinis sportas: raketės, stalo tenisas.  

25 Kulinarinė pamokėlė:  medaus ir apelsino kokteilis; geometrinių figūrų sumuštiniai.   

26 Mano kūnas: ūgio matavimas ir aptarimas (Aukime sveiki, p.14-16)  

27 Puodeli, virk! Senis besmegenis iš zefyrų.  

28 Skaitymo pratybos: Pasakos be galo garsinis skaitymas ir iliustravimas.  

29 Kūrybiniai darbai iš antrinių žaliavų: kartono pakuočių, laikraščių, plastikinių jogurto indelių.    

VASARIS 

 

1 Mįslių turnyras (Būdas, ką veikti, kai neturi, ką veikti, p. 109).  

2 Informacinių įgūdžių ugdymas: informacijos apie Valstybės šventes suradimas enciklopedijoje (Kakės Makės enciklopedija apie Lietuvą, 

p.42). Dalyvavimas renginyje, skirtas Vasario 16-ąjai ,,Tau , Lietuva“. 

 

3 Judrieji sportiniai žaidimai. Estafetės ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 
 

 

4 Žaidimai su garsais, tonais.  

30 Kelionė po mėgstamų kino filmų pasaulį. Pasirinkto kino filmo peržiūra ir aptarimas. 

  



7 Kelionė muzikos labirintais: pokalbis apie mėgstamus muzikos stiliai, grupes, dainininkus. Karaoke.  

8 Žaisdami mokomės: mokomasis kompiuterinis žaidimas Pinigėnai (https://www.lrt.lt/vaikams/mokiniams/5-zaidimai/1648-pinigenai).  

9 Stalo žaidimai. Šaškės. Uno.  

10 Kūrybiniai žaidimai: Smagybės su dėžėmis (501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar televizoriaus ekrano, p.5).  

11 Filmų popietė. Merė ir Maksas.  

21 Pramogos gryname ore:  kamuoliai (Būdas, ką veikti, kai neturi, ką veikti, p. 49).  

22 Mano bibliotekėlė namuose: įdomiausių knygelių paroda ir pasakojimai apie jas. Knygų lobis (https://www.lrt.lt/vaikams/mokiniams/5-

zaidimai/462-knygu-lobis). 
 

23 LRT televizijos pramoginės - informacinės laidos vaikams Gustavo enciklopedija - apie kūno švarą ir aprangos priežiūrą stebėjimas ir 

aptarimas ( https://www.youtube.com/watch?v=HkJFr2RKRyg, Aukime sveiki, p.22-24). 
 

24 Reakcijos greitumo lavinimas: muzikinis žaidimas Kas greitesnis? Sustingimas (501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar 

televizoriaus ekrano, p.92). 
 

25 Kūrybinis darbas. Spalvotas puodelis- šaudyklė.  

28 Šnipų žaidimas Pirštų abėcėlė (Būdas, ką veikti, kai neturi, ką veikti, p18).   

KOVAS  

1 Minčių žemėlapio Pavasario darbai kaime ir mieste kūrimas.  

2 Lietuvos gyvūnai: pateiktis apie miškų, pievų, vandens gyventojus (Kakės Makės enciklopedija apie Lietuvą, p.86-91).  

3 Kūrybinis darbas Dėžė-taikinys. Klouno išdaigos (501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar televizoriaus ekrano, p.73-74).  

4 Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie smurtą ir kaip išlikti saugiam? Informacinio lankstinuko nagrinėjimas.  

7 40-ties paukščių diena: filmuko apie paukščių sugrįžtuves stebėjimas.   

8 Skaičių magija: matematikos galvosūkiai. Skaičių medžioklė (501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar televizoriaus ekrano, p.265).  

9 Vanduo – gyvybės šaltinis  (https://www.youtube.com/watch?v=fg4YS6Za92Y; https://www.youtube.com/watch?v=0rjbnyy2mII).  

https://www.youtube.com/watch?v=HkJFr2RKRyg
https://www.youtube.com/watch?v=fg4YS6Za92Y


10 Strateginiai žaidimai: Prekybos centrų varžytuvės (Aktyvieji žaidimai mokykloje, namie, iškyloje).  

11 Žaiskime! Pasaulio vaikų  žaidimai.  

14 Šokdynės per gumutę. Klasės.  

15 Loginio mąstymo pratybos Matyk, atpažink, skirk.   

16 Raudonos nosies diena: gaminame raudonas nosis.  

17 Judrieji žaidimai kieme: Kamuolio medžioklė, Mėnulio link (Aktyvieji žaidimai mokykloje, namie, iškyloje).  

18 Kūrybiniai darbai, skirti Pasaulinei Žemės dienai.  

21 Gimtadienio šventės žaidimų apžvalga. Spėlionių žaidimas Vaiduokliai (Būdas, ką veikti, kai nėra, ką veikti, p.85).  

22 Kompiuteris seka pasakas: Akmenukų pasakos (https://www.lrt.lt/vaikams/pradinukams/24-radijo-pasakos/6573-akmenuku-pasakos).  

23 Diskusija Kompiuteris ir internetas – ar tikrai jie geriausi draugai? (Nepamesk galvos, p.74). Saugus elgesio naudojantis internetu 

aptarimas. 
 

24 Judrieji žaidimai: Katinas, Mėnulis (Žaiskite su mumis, p. 47)  

25 Pirmieji finansiniai įgūdžiai: kišenpiningiai (501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar televizoriaus ekrano, p.126).  

28 Pasakojimai apie senelius. Piešinių parodėlė Mano seneliai.  

29 Linksmosios užduotys (500 linksmų žaidimų).   

30 Kelionė po mėgstamų kino filmų pasaulį. Pasirinkto kino filmo peržiūra ir aptarimas. 

31  Kūrybiniai darbeliai iš akmenukų. 

BALANDIS 

 

1 Mandagumo abėcėlės kartojimas. Mandagių žodžiių skrynelės pildymas.  

4 Kai žodžiai liejasi laisvai: skaičiuotės, greitakalbės, patarlės (Būdas, ką beikti, kai nėra, ką veikti, p.66-72)  

5 Žaidimas Raidžių bingo (501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar televizoriaus ekrano, p.123).  

6 Aktyvios laisvalaikio veiklos: žaidimai Smėlio audra; Pamesti turtai (Aktyvieji žaidimai mokykloje, namie, iškyloje, p.68, 71).   



7 Taiklumo lavinimo žaidimas su rutuliukais Kelereng (Žaiskite su mumis, p. 62).  

8 Diskusija apie paslapčių saugojimą.  

11 Kūrybinė užduotis Pirštų atspaudai (Būdas, ką veikti, kai neturi, ką veikti, p.90, 105).  

12 Išvyka į mokyklos biblioteką: orientavimosi bibliotekoje ir informacijos paieškos varžybos. Pokalbis apie šiuolaikines bibliotekas.   

13 Atliekų kelias nuo kibirėlio iki savartyno: grupinės atliekų rūšiavimo užduotys, rūšiavimo žaidimas 

(http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-content/richmedia/1/1143/project/dist/desktop.html), diskusija Kodėl (ne)rūšiuojame?   
 

14 Žaidimai su rutuliukais: Apskritimas, Tiesė su kamuoliukais (Žaiskite su mumis p. 63)  

15 Saugus elgesys su nepažįstamais žmonėmis.  

18 Gerų darbų medžio kūrimas.  

25 Tiriamasis darbas Gėrimai (Gamtos mokslų vadovėlis, p.42-43).  

26 Vaistiniai augalai: informacijos paieška enciklopedijoje ir žinyno sudarymas (Kakės Makės enciklopedija apie Lietuvą, 93-95).  

27 Žongliravimas balionais. Kliūčių trasa balionams (Aktyvieji žaidimai mokykloje, namie, iškyloje).  

28   Sveika mityba. Ką žinai apie jogurtą ir pieną? 

29 Diskoteka. Ritminiai šokiai. 

GEGUŽĖ 

 

2 Gimtadienio šventės planavimas.  

5 Bandymas Kybantis vanduo (Būdas, ką beikti, kai nėra, ką veikti, p.17, 28).   

6 Netradicinių muzikos instrumentų kūrimas: Muzikos stiklainiai (501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar televizoriaus ekrano, 

p.307),  Žvangutis iš raktų (Būdas, ką veikti, kai nėra, ką veikti, p.26). 
 

7 Laikrodžių istorija: virtuali ekskursija po Klaipėdos Laikrodžių muziejų (https://www.delfi.lt/video/pramogos/virtuali-ekskursija-po-

klaipedos-laikrodziu-muzieju.d?id=62497221). Saulės laikrodžio kūrimas. 
 

8 Šoklumo lavinimas: Voras, Sraigė, Savaitė (Žaiskite su mumis p. 48-50).  

9 Šeimos tradicijos ir relikvijos: filmukas apie šeimos sampratą, tradicijas, relikvijas, giminės medį 

(https://www.youtube.com/watch?v=vvun_pMK0yI; https://www.youtube.com/watch?v=CMkiVRep5ys).  

 

12 Piešimas su siūlu. Dėmės atgyja Robotas (Būdas, ką beikti, kai nėra, ką veikti, p.89)  

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-content/richmedia/1/1143/project/dist/desktop.html
https://www.delfi.lt/video/pramogos/virtuali-ekskursija-po-klaipedos-laikrodziu-muzieju.d?id=62497221
https://www.delfi.lt/video/pramogos/virtuali-ekskursija-po-klaipedos-laikrodziu-muzieju.d?id=62497221
https://www.youtube.com/watch?v=vvun_pMK0yI
https://www.youtube.com/watch?v=CMkiVRep5ys


13 Senojo lagamino paslaptys: senovinių daiktų, įrankių tyrinėjimas.    

14 Nejaugi taip būna?: įdomybės apie gamtą, žemę, žmogaus kūną...  

15 Reakcijos greičio lavinimo žaidimai: Ant linijos, Lapė ir žąsys (Žaiskite su mumis p. 86-87).  

16 Pokalbis apie savo daiktų saugojimą ir pagarbą kito nuosavybei.  

19 Darbeliai pagal trafaretus: vėtrungė, laivas, švyturys.  

20 Išradimai, pakeitę pasaulį (53 ½ daikto, pakeitusio pasaulį).  

21 Augintiniai ir įnamiai: filmukas Kaip šunys ir katės tapo naminiais gyvūnais? (https://www.lrt.lt/vaikams/pradinukams/3-irasai/3397-

gustavo-enciklopedija).   
 

22 Tyliosios judriosios užduotys.   

23 Pokalbis apie keiksmažodžių vartojimą.   

26 Šnipų žaidimas Slaptasis raštas (Būdas ką veikti, kai neturi, ką veikti, p.12).  

27 Sportinės veiklos sveikatos parke: bėgiojimas, treniruokliai, futbolas.    

28 Žaidžiame lauke. Įsikurk. Stebės gamtos gyvenimą.  

29 Linksmosios estafetės. Lenktynės trimis kojomis (501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar televizoriaus ekrano, p.89).  

30 Gamtos galerija. Karnų lėlytė. Savo lėlę aprengs gamtoje rastomis medžiagomis.  

31 Laisvalaikio žaidimai: Šiukšliadėžė ir lobių skrynelė (Aktyvieji žaidimai mokykloje, namie, iškyloje, 82).  

BIRŽELIS  

1 Kaip atgyja vaizdai S.Paltanavičiaus knygoje Gamtos metų ratas (https://www.youtube.com/watch?v=20iqoIbMm5o).  

2 Skrybėlės metimo į tolį ir balionų pūtimo varžybos. Degtukų lenktynės (Būdas, ką beikti, kai nėra, ką veikti, p.26).  

3 Pokalbis apie saugus elgesį prie vandens telkinių. Filmukas.  



6 Pasidaryk pats: spalvingi nuotraukų laikikliai (https://www.lrt.lt/vaikams/mokiniams/6-pasidaryk-pats/5589-spalvingi-nuotrauku-

laikikliai).  
 

7 Minčių žemėlapis Vasaros atostogų planai ir svajonės.  

8 Stebime vabzdžius. Ką gi čia radau? Apžiūrės, aptars kiekvieną radusį padarėlį. 

9 Aitvaro gaminimas ir stadione paleidimas. 

10 Apibendrinimas. 
 

                              Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja                                                       Danguolė Barauskienė 
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