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TIKSLAS:



Kryptingai tęsti mokinių kompetencijų ugdymą, bendradarbiauti su tėvais ir mokytojais bei užtikrinti saugų laisvalaikį pailgintos dienos grupės veikloje.



UŽDAVINIAI.
 Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais bei suaugusiais.
 Suteikti galimybę pasijusti visaverčiu grupės nariu, pajausti grupinio darbo džiaugsmus.
 Nuoseklus bendravimas su mokinių tėvais ir mokytojais.
 Mokyti naujų žaidimų, eilėraščių, įtvirtinti jau žinomus;
 Gilinti mokomųjų dalykų žinias, gerinti mokinių ugdymosi kokybę;
Sudaryti sąlygas, kad vaikas jaustųsi saugus po pamokų; užtikrinti pedagoginę, socialinę, psichologinę ir kitą pagalbą mokiniams.
SIEKIAMOS VERTYBĖS:


savarankiškumas;
 bendravimo įgūdžiai;
 žinių siekimas;
 draugiškumas.

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS TURINYS:
 pamokų ruoša;
 nebaigtų darbų valandėlė;
 sportinė veikla;
 meninė, kūrybinė veikla;
 kultūrinė veikla;
 socialinio pobūdžio veikla;

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS DARBO LAIKAS
Savaitės diena
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis

Darbo laikas
12.00 – 16.30
12.00 – 16.30
12.00 – 16.30
12.00 – 16.30
12.00 – 16.30

Valandų skaičius
4.30 val.
4.30 val.
4.30 val.
4.30 val.
4.30 val.
Iš viso 22.30 val. per sav.

DIENOTVARKĖ:
12.00- 13.00 - ugdomoji veikla; žaidimai, pasivaikščiojimas lauke.
13.00- 14.00 - pamokų ruoša, nebaigtų darbų valandėlė;
14.00-14.30.00 – meninė, kūrybinė, sportinė, kultūrinė bei socialinio pobūdžio veikla;
14.30.- 16.30 - vaikų išleidimas į namus, metodinė veikla.

VEIKLOS TURINYS :
VEIKLA ANTRAM PUSMEČIUI
SAUSIS
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24

Dalinamės atostogų įspūdžiais
Ugdys bendravimą ir bendradarbiavimą.
Žaidžiame kieme.
Stiprins sveikatos įgūdžius.
Pasirinktų knygelių skaitymas.
Lavins skaitymo įgūdžius
Mano bibliotekėlė namuose. Įdomiausių knygelių paroda ir pasakojimai apie jas.
Lavins skaitymo ir pasakojimo įgūdžius
Sausio 13-osios paminėjimas.
Ugdys patriotiškumq
Savaitgalis praėjo: nuveiktų darbų aptarimas.
Ugdys bendravimą, pasakojimo įgūdžius.
Pokalbis „Žiemos pramogos – būk atsargus“.
Mokysis būti saugiais slidžiame kelyje, ant ledo.
Skaitome pasakas.
Lavins skaitymo ir pasakojimo įgūdžius.
Darbeliai iš popieriaus.
Gebės kurti darbelius iš popieriaus.
Darbeliai iš popieriaus.
Gebės kurti darbelius iš popieriaus.
Žaidimai „Šaškės“, „Domino“.
Lavins mąstymo, bendravimo ir žaidimo įgūdžius.
Aplikacija „Sniego senis“, panaudojant geometrines figūras.

25
26

27
30
31

Ugdys bendravimą ir bendradarbiavimą
Skaitytos knygos ar įsimintinos pasakos inscenizavimas.
Lavins skaitymo ir pasakojimo įgūdžius.
Žaidimai „Dėlionės“.
Lavins mąstymo, bendravimo ir žaidimo įgūdžius.
Lankstome iš popieriaus
Lavins lankstymo iš popieriaus įgūdžius.
Animacinio filmo stebėjimas
Ugdys bendravimą, pasakojimo įgūdžius.
Žaidimai saugaus eismo tema, kartojam kelio ženklus.
Gilins saugų elgesį kelyje.
VASARIS

1

Pasakorių diena
. Lavins skaitymo ir pasakojimo įgūdžius.

2

Kūrybiniai žaidimai su geometrinėm figūrom.
Lavins mąstymo įgūdžius
Loginės užduotėlės.
Loginio mąstymo įgūdžiai
Atskirų geometrinių figūrų grupavimas.
Lavins geometrinius gebėjimus.
Kuriame paveikslą iš geometrinių figūrų (naudojame spalvotą popierių) Lavins geometrinius
gebėjimus.
Klausome sekamos pasakos. Kaip ją suvaidintum? Lavins skaitymo ir pasakojimo įgūdžius.
Piešinių spalvinimas .Lavins spalvinimo gebėjimus
Darbelių iš popieriaus gaminimas Gebės kurti darbelius iš popieriaus..
Atostogų įspūdžių aptarimas. Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.
Piešinių paroda, saugaus eismo tema.
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Paukščių garsų mėgdžiojimas (DVD), supažindinimas su paukščių garsais. Gabės atskirti
paukščių garsus mokės juos pamėgdžios.
Stalo žaidimai. Gebės bendrauti grupelėse.
Lankstome iš popieriaus. Gebės atlikti meninius darbelius, juos eksponuos parodėlese
Piešiniai su akvarele. Gebės atlikti meninius darbelius.
Animacinio filmo stebėjimas. Gebės išlaikyti dėmesį žiūrint animacinius filmus.
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KOVAS
Realybės iliuzija scenoje. Fantastika ir tikrovė.
Judrieji žaidimai kieme: “Diena – naktis”, “Katė ir pelė”.
Amatų diena.
Pasivaikščiojimas: stebime gamtą, pasikeitimus, tvenkinius.
Žaidimai saugaus eismo tema, kartojam kelio ženklus.
Piešiame perskaitytą eilėraštį.
Atvirukų gamyba Lietuvos Nepriklausomybės Dienai.
Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
Dainos ir žaidimai apie pavasarį
Vaidiname pagal perskaitytą kūrinį.
Skaitome patys, skaito mokytoja – mes mokomės klausyti.
Žaidžiame kieme: “Kvadratas”, “Trečias bėga”.
Piešiniai Žemės dienai.
Dainelės apie pavasarį.
Pokalbis apie saugą pavasarį.
Išvyka į spektaklį.
Žaidžiame kieme.
Kovo 25-oji – gandrų diena; žemės pabudimo diena. Prasideda tikrasis pavasaris.
Prisimename įdomiausius žaidimus.
Išvyka prie judraus kelio. Kaip elgtis kelyje?
Žurnalai iš bibliotekos, susipažįstame su naujomis knygomis.

30

Žaidimai lauke.

31

Įvairūs žaidimai lauke.
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BALANDIS
3
4
5
6
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Spalvų magija: mokomės lieti akvarele.
Išvyka prie pėsčiųjų perėjos.
Estafetės kieme – žaidimai grupelėmis.
Šv. Velykos: papročiai, tradicijos, valgiai, dainos.
Kolektyvinis piešinys – patys gražiausi margučiai.
Viktorina: „Prisimink skaitytas knygas“ (pradėti ar pabaigti pasakoti, pasakyti veikėjus).
Stebime pavasario požymius gamtoje.
Piešiniai pavasario tema.
Pokalbis apie žolės deginimo žalą pavasarį.
Sveikinimų ruošimas mamos dienai
Piešiniai ant asfalto su spalvotomis kreidelėmis.
GEGUŽĖ
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Paskutinis mokslo metų mėnuo; pokalbis - ką turiu nuveikti vasarą.
Dainelių apie vasarą mokymas.
Gaminame spalvotas gėles, puošiame klasę.
Žaidimai lauke, estafetės.
Savaitgalį pailsėjau, padirbėjau?
Kaip elgtis pavasarį gamtoje.
Judrieji žaidimai lauke su kamuoliu.
Žaidimai lauke su kamuoliais, šokdynėmis, lankais.
Lankstome įvairių rūšių lėktuvėlius – išbandome juos kieme.
Mokyklos gėlynų priežiūra.
Pirmosios gėlės. Išvyka
Žaidimai su kamuoliais, oro balionais.
Žaidžiame labiausiai patikusius žaidimus.
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Žaidimai su vandeniu.
Lipdome iš plastilino arba molio (pagal galimybes).
Mano kaimas, mano sodas, mano kiemas.
Susipažįstame su naujomis knygomis; ieškome knygų, kurias skaitysime vasarą.
Žaidžiame lauke: raketės, kamuoliai, šokdynės, lankai.
Atvirutė, dovanėlė, suvenyras tėčiui (Tėvo dienai).
Judrieji žaidimai lauke.
Koks mano tėtis: pasakojame, piešiame, vaidiname, dainuojame
Atsisveikiname: būkime atidūs, elkimės saugiai ir protingai.
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