
Vilniaus ,,Spindulio” pagrindinės mokyklos 

priešmokyklinės grupės vaikų ugdomoji veikla 

Rugsėjis 

Pirmąją mokslo metų dieną į ,,Spinduliukų” miestelį sugužėjo ne tik pirmokėliai, bet ir patys 

mažiausieji miestelio gyventojai - priešmokyklinės grupės vaikai.  

Rugsėjo mėnesį visi susipažino, susidraugavo žaisdami įvairius žaidimus, pasakodami vieni 

kitiems apie save ir savo pomėgius. Smagu buvo ekskursauti po mokyklą įdomiomis gatvelėmis,  

susipažino su tvarka ir taisyklėmis mokykloje bei grupėje. 

Mėnesio pabaigoje ruošėsi rudens derliaus šventei ,,Bulviagalvis“. Kalbėjo apie vaisius, daržoves 

ir kitas rudens gėrybes, derliaus nuėmimo darbus. Piešė, tapė ir lipdė iš 

plastilino daržoves, gražiausius rudens vaizdus. Vaikams labai patiko 

gaminti kaliausę, kuri visą vasarą saugojo daržų ir sodų gėrybes. 

 Žaisdami lietuvių žaidimus apie derliaus nuėmimo darbus, 

vaikai geriau pažino gamtą; ugdėsi mandagaus elgesio įgūdžius 

(mandagiai pasisveikinti, paprašyti); judesiu reaguoti į lėtą ir greitą 

lietuvių ratelio „Verdu bulvienę“ muziką. Žaidimą žaidė 

ir ,,Bulviagalvio“ šventėje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spalis 

Spalio mėnesį, artėjant  ,,Mokytojų dienai“, vaikai rašė laiškus mokytojams savo piešiniais, 

priešmokyklinukė Lėja visus mokyklos mokytojus pasveikino šventės minėjime eilėmis.  

Nors už lango ir dažnai lyja lietus, bet vaikų nuotaika gera, nes 

vaikai išsiaiškino, iš kur atsiranda lietus, vanduo, kokios yra vandens 

savybės. Sužinojo, kad vanduo reikšmingas ir gamtoje, ir žmonių 

gyvenime. Kieme stebėjo kiek daug auga augalų, kuriems taip pat 

reikalingas vanduo. Tad nusprendė ir savo grupėje pasodinti gėles į 

pačių  dekoruotus vazonėlius. Dabar turi prisijaukinę ,,klasės lietutį”, 

kurio pagalba laisto gėlytes, kad jos augtų geriau, o patiems būtų 

linksmiau ir gražiau.  

Artėjant ,,Vėlinėms” (,,Helovinui”) kalbėjo apie šios šventės 

prasmę ir šventimą seniau bei dabar.  Sužinojo ir apie Helovino šventę: 

piešė vaiduokliukus, karpė, spalvino šikšnosparnius. Atliktais 

darbeliais papuošė klasę. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lapkritis 

Lapkričio mėnuo dažnai apibūdinamas kaip tamsus, niūrus metų laikas, o priešmokyklinukai žaidė 

su spalvomis. Sudarė spalvų paletes, aptarė kokios spalvos dominuoja įvairiais metų laikais gamtoje, 

šiuolaikiniuose ir tautiniuose drabužiuose… ,,Audė” tautines juostas. 

Įdomiausia ir smagiausia veikla ,,Mūsų parduotuvė”,  kurią įkūrė 

grupėje.  Vaikai vežė, dėliojo daiktus į lentynas,  pirko prekes.  Mokėjo 

už pirkinius savo sukurtais pinigais ir skaičiavo grąžą. 

Saugaus eismo dienos renginyje ,,Būk saugus” priešmokyklinukai 

susitiko su policininke ir liūtuku. Pasikartojo kaip saugiai pereiti gatvę, 

ką reiškia šviesoforo spalvos. 

 Grupėje minėjo ,,Tolerancijos” dieną,  kalbėjosi apie draugystę, 

piešė laivus, žaidė žaidimus. 

Šis mėnuo vaikams TIKRAI nepasirodė niūrus . 

                                                                                         

    

  

         

 

 

 

 

 

 



Gruodis 

Gruodis - tai Kalėdų laukimo metas. Visą mėnesį vaikai ruošėsi šiai šventei - mokėsi dainelių, 

sužinojo apie Advento laikotarpį, grupę papuošė pagamintas advento kalendorius iš kalėdinių kepurių. 

Kiekvieną rytą kepurėje vaikai rasdavo po staigmenėlę - užduočių ar saldžių dovanėlių, laiškų nuo 

Kalėdų senelio, kuriuos atnešdavo senelio pagalbininkai nykštukai. O savo gerus darbus mažieji 

kraudavo ,,Gerų darbų kalendoriuje”, kuriuos kas rytą grupėje aptardavo. Grupę pasipuošė savo darbeliais, 

piešiniais, kūrė ir gamino eglutes parodai. 

Mėnesio pabaigoje priešmokyklinukai dalyvavo 

pradinių klasių šventėje ,,Kalėdų belaukiant”, kurioje 

vaikai pavirto snieguolėmis, nykštukais, katiniukais… 

Šoko su Kalėdų seneliu, dainavo inscenizuotą  dainelę ,,Iš 

pasakų knygelės”. Smagiausia, kai gavo nuo Kalėdų 

senelio pilną maišą dovanų. 

 Atsisveikindami, linkėjo vieni kitiems linksmų 

švenčių ir gerų atostogų. 

                                                                                                              

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sausis 

Visi linksmi, pailsėję, po ilgų atostogų vaikai grįžo į mokyklą. Dalinosi švenčių, gautų dovanėlių  

ir atostogų įspūdžiais.  Piešė žiemos malonumus, rašė laiškus. 

 Ėjo susipažinti su mokyklos biblioteka, vartė knygeles, atkreipė dėmesį į knygelės viršelį 

(autorius, pavadinimas), iliustracijas. Priešmokyklinukai išsirinko keletą knygelių, kurias parsinešė į 

grupę pasiskaityti.  

Išsiaiškino kaip save prižiūrėti, kaip rūpintis, kad būtų sveiki. Dalyvavome mokykloje rengiamose 

akcijose ,,Kiek sveria mano kuprinė?” ir ,, Kaip aš rengiuosi žiemą?”. Mūsų kuprinytės svėrė nuo 0,5 iki 

3 kg.  

                                                                                                        

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vasaris 

Artėja graži ,,Užgavėnių” šventė, su vaikais kalbėjomės ką jie žino apie šią šventę, apie gavėnios 

laikotarpį. Išsiaiškinę šios šventės reikšmę ir savitumus -  vaikai gamino užgavėnių kaukes. Jos 

nuostabios, visi džiaugėsi ir buvo patenkinti savo darbo rezultatais. 

Kadangi už lango dar žiema, ir yra sniego, o besišypsanti saulutė taip viliojo išeiti į lauką… Visi 

su rogutėmis, čiuožynėmis… išėjo į lauką pasportuoti, pačiuožinėti ir pasidžiaugti  gražiomis šių metų 

žiemos dienomis. Pasportavo ir smagiai praleido laiką visi drauge. 

O tomis dienomis, kai saulytė buvo pasislėpusi, vaikai dažė muilo burbulais, žaidė žaidimus 

grupėje. 

                                                                                                        

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kovas 

Tai pirmasis pavasario mėnuo. Su vaikais kalbėjomės apie pavasarį ir šiuo metų laiku atbundančią 

gamtą.  

Priešmokyklinėje grupėje prasidėjo pavasariniai žemdirbytės darbai. Stiklainiukuose daigino 

pupeles, kviečius, grikius ir vaikams buvo įdomu stebėti, kaip iš sėklos 

prasikala daigelis, kaip jis vėliau auga.  Pasigamino savo 

grupėje ,,šiltnamį”, kuriame pasėjo pupeles ir jau po kelių dienų 

nudžiugo pastebėję, kaip pradėjo kaltis iš žemės pirmieji daigeliai.  

Vaikai gamino gatvės maketą, gatvėje pastatė namus, užaugino 

medžius, pastatė šviesoforus, pažymėjo perėjas ir žaisdami savo 

pagamintu žaidimu prisiminė kaip saugiai žaisti prie gatvės, kaip 

saugiai važinėtis dviračiu, kaip pereiti gatvę. 

Mėnesio pabaigoje priešmokyklinukai prisijungė prie 

mokykloje vykstančios ,,Gerumo savaitės” ir kartu su grupės mokytoja  

Jurgita Babravičiene pagamino ,,Gerumo medį”. 

 

                                                                                                                      

 

   

 

 

 


