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PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS 

PROGRAMA 

1. Įvadas  

Pailgintos darbo dienos grupės veiklos planas skirtas pradinio ugdymo mokiniams, penkioms 

dienoms per savaitę. Kiekvieną dieną 4-5 val. remiantis patvirtintų tvarkaraščiu. 

 

2. Tikslas: 

Organizuoti saugią mokinių priežiūrą po pamokų, ugdyti sveikos gyvensenos įpročius. 

 Uždaviniai: 

- Puoselėti ir skatinti sporto, meno veiklas; 

- gerinti mokinių ugdymosi kokybę; 

- skatinti mokinių iniciatyvas kuriant netradicines ugdymosi erdves gimnazijos teritorijoje; 

- ugdyti sveikos mitybos įpročius. 

 

3. Turinys: 

- pamokų ruoša, nebaigtų darbų valandėlė; 

- sportinė veikla (pasivaikščiojimas, žaidimai, gimnazijos teritorijos pažinimas ir puoselėjimas); 

- meninė, kūrybinė veikla; 

- kultūrinė veikla; 

- socialinio pobūdžio veikla; 

- intelektualinė veikla. 

 

4.  Darbo laikas: 

Pirmadienis – 14.05– 18.00 

Antradienis – 13.05 – 18.00 

Trečiadienis – 13.05 – 18.00 

Ketvirtadienis – 14.00 – 18.00 

Penktadienis – 14.00 – 18.00 

 

5. Dienotvarkė: 

13.05 – 14.00 – mokinių priėmimas, žaidimai. 

14.00 – 15.00 – neužbaigtų darbų valandėlė, mokiniai atlieka namų darbus, neatliktas 

užduotis, palydimi į popamokines veiklą arba būrelius. 

15.00 – 15.45 – veikla pagal vaikų interesus; piešimas, spalvinimas, lavinamieji stalo žaidimai, 

prevenciniai pokalbiai ir užsiėmimai, meninė kūrybinė veikla; 

15. 45 – 16.30 – knygų skaitymas, filmukų peržiūra; 

16.30 – 18.00 – pasivaikščiojimas lauke, vaikų išleidimas į namus. 

 

P. S. Pailgintos dienos grupės metu mokiniai pagal pateiktus grafikus išleidžiami į neformaliojo 

švietimo veiklas; Kung Fu, choras, keramika, robotikos būrelis.  

 

Pailgintos dienos grupės mokytojos 

 

 

 

 



PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 

Mėnuo, 

diena 
Veiklos forma, tema 

Pastabos 

 

Rugsėjis 

05 
Susipažįstame su draugais ir auklėtoja. Susipažinimo 

žaidimai 
 

06 Grupės taisyklių kūrimas.  

07 Piešinių konkursas „Mano vasara“.  

08 Pokalbis „Ar aš esu mandagus“.  

09 
„Mandagių žodžių skrynelė“. Prisimename kuo daugiau 

mandagių žodžių ir kada juos vartoti. 
 

12 
Piešiame, spalviname, įsimename saugaus elgesio 

taisykles gatvėje, kelyje į mokyklą ir atgal. 
 

13 Prisimename kelio ženklus, žaidžiame „Šviesoforą“.  

14 
Stebime animacinius filmukus apie draugystę ir 

aptariame. 
 

15 
 Laisvalaikio skaitiniai. Lankomės mokyklos 

bibliotekoje. 
 

16 Žaidimai su kamuoliu.  

19 Pokalbis „Mano šeima ir pareigos namuose“.  

20 Dėlionių konstravimas.  

21 Žiūrime animacinius filmus.  

22 
Renkame gamtinę medžiagą darbeliams. Žaidžiame 

kieme. 

Priklausomai 

nuo oro 

sąlygų. 

23 Spėlionių žaidimas „Paslapčių dėžė“.  

26 Kryžiažodžių sprendimas, kompiuteriniai žaidimai.  

27 
„Iš senelių albumų“ nuotraukų paroda, pasakojimai apie 

senelius. 
 

28 
Darome suvenyrus savo seneliams. Tarptautinei 

pagyvenusių žmonių dienai. 
 

29 Pažintis su kompiuteriu.  

Spalis 

03 Atliekame įvairias užduotis su kompiuteriu.  

04 
Angelų sargų diena. Šokame, sportuojame su 

šiuolaikinės muzikos ritmais. 
 

05 Mokytojo diena.  

06 
Gyvūnijos diena. Gyvūnijos enciklopedijos, stalo ir 

kompiuteriniai žaidimai. 
 

07 Aptariame pašto reikšmę.  

10 Lankstome vokus, juos puošiame.  

11 Tarptautinė pašto diena.  

12 Žaidžiame “Aklą vištą”.  

13 Dienotvarkės sudarymas ir laikymasis.  



14 Lipdome iš plastilino/molio.  

17 
Sveikatos valandėlės: 

„Klausau ir girdžiu kitus“, 
 

18 „Mano kuprinė ir suolas“,  

19 „Tyla, darbas tyloje, triukšme“.  

20 „Beždžioniukų diskoteka“.  

21 Popietė lauke. Gamtinės medžiagos kaupimas.  

24 
Popietė lauke. Žaidžiame judriuosius žaidimus, stebime 

gamtą. 
 

25 Stalo žaidimai. Meninė veikla.  

 Mokinių atostogos  

Lapkritis 

 Mokinių atostogos.  

03 Dalinamės atostogų įspūdžiais  

04 Piešiame grybus.  

07 
„Svečiuose pas pasaką “– skaitymas, sekimas. Pasakos 

kūrimas pagal duotą pradžią. 
 

08 Stalo žaidimai. Išvyka į biblioteką.  

09 
Didaktiniai žaidimai, meninė – kūrybinė veikla: „Aš 

piešiu sveikatą“, „Draugiškas elgesys“. 
 

      10 Savitvarka. Žaidimai kieme.  

11 
Einame pasivaikščioti, renkame gamtinę medžiagą, 

grožimės rudens gamta. 
 

14 
Viktorina: „Grybai“. 

Kūrybiniai žaidimai kampeliuose 
 

15 Estafetės mokyklos sporto salėje.  

16 Žaidžiame: „Aukščiau žemės“.  

17 Savitvarka. Knygų skaitymas.  

18 Pokalbis prie arbatos puodelio: Aš esu mandagus?!  

21 
Mandagių žodžių skrynelė (taisyklingai nurašyti 

mandagumo žodelius). 
 

22 
Pasaulinė sveikinimosi diena. Mandagiausio vaiko 

rinkimai. 
 

23 Šokame , improvizuojame šiuolaikinės muzikos ritmu.  

24 
Kompiuteriniai mokomieji žaidimai „Mokausi būti 

mandagus“. 
 

25 
Kompiuteriniai mokomieji žaidimai „Mokausi 

skaičiuoti“. 

Informatikos 

kabinetas 

28 Pokalbis „Asmens higiena“.  

29 Didaktiniai žaidimai, meninė – kūrybinė veikla.   

30 Pokalbis „Vanduo – gyvybės šaltinis“. Kryžiažodžių   

Gruodis 

01 Pokalbis „Metų laikai“.  

02 Saugus elgesys ant ledo.  

05 Žaidimas „Kamuolys ratu“.  

06  Pokalbis „Kūno apsauga žiemą“.  

      07       Tautosaka. Pasakų skaitymas ir sekimas.  



08 Pokalbiai: „Gatvėje žiema“, „Petardos“.  

09 Tarptautinė žmogaus teisių diena.   

12 Žiūrime filmukus apie vaikų teises, aptariame.  

13 Ruošiame dovanėles Kalėdoms. 
Popierius, 

klijai, žirklės. 

14 Žaidimai kieme. Lipdome sniego senį.  

15 Mokomės eilėraštukų apie žiemą.  

16 Tuoj Kalėdos – kas tai?  Kalėdinės pasakos; giesmės.  

19 Ruošiame Kalėdines dovanėles, pakabučius papuošimui.  

20 Pokalbis „Eglutės puošimas, saugus elgesys su ugnimi“.  

21 Knygučių skaitymas žiemos tema.  

22 Advento vakaronė (su vaišėmis).  

 Mokinių atostogos.  

Sausis  

 

 Mokinių atostogos.  

09 Eilėraščiai apie Kalėdinę eglutę, žiemą, tris karalius.  

10 
Dalinamės atostogų įspūdžiais (atsineša mieliausią 

dovaną). 
 

11 Žaidžiame kieme.  

12 Darbinė veikla. Atsisveikinimas su eglute.  

13 
Sausio 13-osios įvykių ir kovotojų už laisvę stendo 

apžvalga 
 

13 
Sausio 13-osios paminėjimas. Mokyklos renginių 

lankymas. 
 

16 Mėgstamiausių knygelių skaitymas.  

17 Slidinėjimas nuo kalniukų.  

18 Konkursas „Menu, menu mįslę“.  

19 Klasės tvarkymas, stalo žaidimai.  

20 Žaidimas „Valgoma – nevalgoma“.  

23 Suplyšusių knygelių „gydymas“.  

24 Muzikos kūrinių klausymas.  

25 Pokalbis „Kodėl reikia plauti rankas“.  

26 Žaidimai „Žiemos pramogos“.  

27 Skaitome knygą „101 dalmantinas“.  

30 Skaitytos knygos ar įsimintinos pasakos inscenizavimas.  

31 Pasakorių diena.  

Vasaris 

01 
Žaidimai „Galvosūkių kraitelė“, „Šaškės“, „Domino“. 

Kūrybiniai žaidimai su geometrinėm figūrom. 
 

02 
Aplikacija „Sniego senis“, panaudojant geometrines 

figūras. 

Popierius, 

klijai, žirklės. 

03 Pokalbis „Aplinka ir sveikata“.  

06 
Kuriame paveikslą iš geometrinių figūrų (naudojame 

spalvotą popierių). 
 

07 Tautiškumas: trispalvės reikšmė, lietuviška austa juosta  



(kuria raštus languotame lape). Šokio 

„Audėjėlė“ mokymas. 

08 Ekskursija prie perėjos. Prisimename kaip pereiti gatvę.  

09 
Žaidimai saugaus eismo kampelyje, kartojant kelio 

ženklus. 
 

10 Piešinių paroda, saugaus eismo tema.  

20 Paukščių karūnų gamyba.  

21 
Paukščių garsų mėgdžiojimas „Youtube“, 

supažindinimas su paukščių garsais. 
 

 Mokinių atostogos  

 
Gyvenimo įgūdžių pamokėlė: „Pasakojimas apie 

netvarkingą meškiuką“. 
 

22 Pokalbis „Mano dienos ritmas“.  

23 
Pasivaikščiojimas: stebime gamtą, pasikeitimus, 

tvenkinius. 
 

24 Judrieji žaidimai kieme: „Diena – naktis“, „Katė ir pelė“.  

27 
Skaitome eilėraščius apie pavasarį (kiekvienas vaikas 

gauna po eilėr.), siekiame rišlaus skaitymo. 
 

Kovas 

01 Ruošimasis Kaziuko mugei. „Idėjų mugė“  

02 Viktorina „Fizinio aktyvumo nauda“.  

03 Piešiame perskaitytą eilėraštį.  

06 Dainos ir žaidimai apie pavasarį.  

07 Supažindinimas su Lietuvos žemėlapiu: sostinė, mūsų 

miestas, mūsų kaimynai. 

 

08 Lietuviškos trispalvės reikšmė. Kuriame ornamentus iš 

spalvoto popieriaus. 

Žirklės, 

klijai, 

popierius. 

09 Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

diena. 

 

10 Žaidimai ir dainos apie Lietuvą.  

13  Žaidžiame kieme: „Kvadratas“, „Trečias bėga“.  

14 Skaitome patys, skaito mokytoja – mes mokomės 

klausyti. 

 

15 Piešiniai Žemės dienai.  

16 Dainelės apie pavasarį.  

17 Mokyklos aplinkos tvarkymas. Darbinė veikla.  

20 Žaidžiame kieme, aptariame ką veiksime savaitgalį.  

21 Pokalbis prie arbatos puodelio „Kaip bunda gamta“.  

22 Prisimename įdomiausius žaidimus.  

23 Kovo 25-oji – gandrų diena; žemės pabudimo diena. 

Prasideda tikrasis pavasaris. 

 

24 Žurnalai iš bibliotekos, susipažįstame su naujomis 

knygomis. 

 

27 Diskusija „Ar pažįstame savo jausmus“.  

28 Judrūs žaidimai sporto salėje.  

29 Išvyka, pasivaikščiojimas mokyklos sode, judrieji 

žaidimai. 

 



30 Stalo žaidimai. Savitvarka.  

31 Anspaudų gamyba iš bulvės.  

Balandis 

03 Šv. Velykos: papročiai, tradicijos, valgiai, dainos. 

Kolektyvinis piešinys – patys gražiausi margučiai. 

 

04 Šv. Velykos: papročiai, tradicijos valgiai.  

 Mokinių atostogos.  

05 Viktorina: „Prisimink skaitytas knygas“ (pradėti ar 

pabaigti pasakoti, pasakyti veikėjus). 

 

06 Pokalbis apie žolės deginimo žalą pavasarį.  

07 Bėgame į kiemą, piešiame gamtą.  

17 Tvarkome mokyklos aplinką, savo klasę.  

18 Darbelis iš spalvoto popieriaus „Velykinis margutis“.  

19 Animacinio filmo stebėjimas „Žvirblis Paška“.  

20 Einame į parką, stebime pavasario požymius gamtoje.  

21 Pokalbis apie žolės deginimo žalą pavasarį.  

24 Bėgame į kiemą, piešiame gamtą.  

25 Spalvų magija: mokomės lieti akvarele.  

26 Piešiniai ant asfalto su spalvotomis kreidelėmis.  

27 Paukščių vardų dėlionė.  

28 Mano nuotaika piešinyje. Akvarelė „Linksmos ir liūdnos 

spalvos“. 

 

29 Žaidimai lauke, piešimas ant akmenukų.  

30 Motinos diena. Sveikinimų ruošimas mamos dienai  

Gegužė 

01 Pokalbis - ką turiu nuveikti vasarą.  

02 Pokalbis „Saugus elgesys prie vandens telkinių“.  

03 Pokalbis „Savaitgalį pailsėjau, padirbėjau“.  

04 Judrieji žaidimai lauke su kamuoliu, oro balionais,  

„Valgomi-nevalgomi“, „Skelbiu, skelbiu karą“. 

 

08 Žaidimai lauke su badmintonais, kamuoliais, 

šokdynėmis, lankais. 

 

09 Lankstome įvairių rūšių lėktuvėlius – išbandome juos 

kieme. 

 

10 Žaidimai mokyklos stadione.  

11 Gaminame vėjo malūnėlius, išbandome juos lauke.  

12 Mokomės lieti akvarele: piešiame pavasario gėles.  

15 Žaidimai su kamuoliais, oro balionais.  

16 Žaidžiame labiausiai patikusius žaidimus.  

17 Žaidimai su vandeniu.  

18 Lipdome iš plastilino arba molio (pagal galimybes).  

19 Mano kaimas, mano sodas, mano kiemas.  

22 Žaidžiame lauke: raketės, kamuoliai, šokdynės, lankai.  

23 Susipažįstame su naujomis knygomis; ieškome knygų, 

kurias skaitysime vasarą. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

SUDERINTA 

Direktorė  Alicija Bilinska 

 

24 Piešiame „Kuo būsiu užaugęs“.  

25 Žaidimas „Linksmas kamuolys“. Judrūs žaidimai kieme.  

26 Koks mano tėtis: pasakojame, piešiame, vaidiname, 

dainuojame. 

 

29 Ieškome knygelių, kurias skaitysime vasarą.  

30 Žaidimai kampeliuose: paveikslėlių loto, šaškės.  

Birželis 

01 Piešiame ant įvairių paviršių.  

02 Ugdysime gebėjimą bendrauti, gamindami „Džiaugsmo 

medį“. 

 

05 Gaminame aitvarą.  

06 Gaminame suvenyrus tėvo dienai.  

07 Pokalbis „Gerų darbų maišelis“. Aptarsime per mokslo 

metus atliktus gerus darbus. 

Popierius, 

pieštukai, 

klijai. 

08 Pokalbis apie vasaros atostogų planus.  

09 Atsisveikinimas. Judrieji žaidimai.  


