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TIKSLAS – plėtoti mokinių socializacijos galimybes, skatinti kultūrinės ir pilietinės brandos
ugdymą, užtikrinti saugų užimtumą po pamokų.
UŽDAVINIAI:
1. Gerinti mokinių ugdymo(si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas;
2. Skatinti mokinių užimtumą, jo įvairovę;
3. Užtikrinti socialinę, pedagoginę ir kitą pagalbą mokiniams.
PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJOS VEIKLOS FUNKCIJOS:
1. Stebi ir vertina vaiko gebėjimus, socialinę, kultūrinę veiklą.
2. Organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(-si) poreikius.
3. Informuoja klasės mokytojus ir konsultuoja tėvus apie grupės darbą.
4. Parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias vaikų ugdymo(-si) poreikius.
5. Organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės
patalpose ir lauke.
6. Užtikrina vaikų saugumą.
7. Teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis.
8. Informuoja tėvus apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą grupėje.
PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS MOKINIŲ SĄRAŠAS:
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5

Mokinio pavardė, vardas

Klasė

Abromavičius Marijus
Balkaitis Domas
Biliūnaitė Kamilė
Gerybaitė Augustė
Jomantas Martynas

2
3
1
1
3
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Jurgilas Edmundas
Krencevičius Kajus
Kuličauskas Matas
Kumpis Gvidas
Kumpytė Darija
Lataškevičiūtė Evelina
Laugalytė Urtė
Nikvidavičiūtė Rugilė
Norkutė Miglė
Pleikys Benas
Purytė Estela
Skirmantas Nojus
Tekoriūtė Elija
Uosytė Germantė
Vaitkus Kajus
Valius Neidas
Valiūtė Vytautė
Vitartas Matas

1
3
4
3
2
1
3
3
3
2
4
2
1
1
1
4
2
2

DARBO LAIKAS:
Savaitės diena
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis

Darbo laikas
12.00 – 15.00 val.
12.00 – 15.00 val.
12.00 – 15.00 val.
12.00 – 15.00 val.
12.00 – 15.00 val.

Valandų skaičius
3 val.
3 val.
3 val.
3 val.
3 val.

DIENOTVARKĖ:
12.00 – 12.40 – mokinių priėmimas, judrieji žaidimai, pasivaikščiojimas lauke;
12.40 – 13.00 – grupės mokinių pietūs;
13.00 – 14.00 – 3-4 kl. mokinių pamokų ruoša, 1-2 kl. mokinių savarankiška veikla
(neužbaigtų darbų valandėlė );
14.00 – 15.00 – ugdomoji veikla ( pagal planą).

VEIKLOS PLANAS
Mėnuo,
savaitė
Rugsėjis
1 sav.

Tema
Rugsėjo 1-osios šventė.
Margaspalvės pievų gėlės, likit sveikos! Susipažinimo popietė.
Supažindinimas su grupės veikla, taisyklėmis. Susipažinimas su žaidimų aikštelėmis.
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2 sav.

3 sav.

4-5 sav.

Spalis
1 sav.

2 sav.

3 sav.

4 sav.

Lapkritis
1 sav.

Animacinio filmo ,,Bonifacijaus atostogos“stebėjimas.
Dailės pleneras ,,Praleistos vasaros įspūdžiai“. Linksmiausias vasaros įvykis.
Judrieji žaidimai stadione.
Savitvarka. Pamokų ruoša.
Saugaus eismo pamokėlės kartu su Amsiu.
Išvyka prie miestelio sankryžos. Saugus kelias į namus.
Kelio ženklai. Pėsčiųjų perėja.
Sveikata – didžiausias turtas. Svečiuose bendruomenės slaugytoja. Edukacinis užsiėmimas
,,Mano dienotvarkė“.
Sportinė veikla stadione.
Savitvarka. Pamokų ruoša.
Prevencinė diena. Animacinių filmų stebėjimas apie tarpusavio draugiškus santykius.
Įvairūs žaidimai apie draugystę.
Išvyka į gamtą. Grožėjimasis rudenėjančia gamta.
Europos kalbų diena. Vėliavėlių gaminimas.
Savitvarka. Stalo žaidimai. Žaidimai gimnazijos stadione. Pamokų ruoša.
Knygų skaitymas. Pasakų skrynią atidarius... Geriausias grupės pasakorius.
Linksmosios estafetės.
,,Iš senelių albumų“ nuotraukų paroda, pasakojimai apie senelius.
Suvenyrai seneliams (savo nuotraukų įrėminimas).
Pagyvenusių žmonių diena.
Savitvarka. Pamokų ruoša.
Tarptautinė muzikos diena. ,,Beždžioniukų diskoteka“.
Angelų sargų diena. Kodėl reikia policijos? Piešinių parodėlė ,,Geras draugas – policininkas“.
Pasaulinė gyvūnų globos diena. Gyvūnijos enciklopedijos, stalo ir kompiuteriniai žaidimai.
Savitvarka. Pamokų ruoša.
Pasivaikščiojimas parko takeliais – grožimės rudens gamta. Piešimas ,,Rudeninių lapų
kraitelė“.
Pašto reikšmė. Atvirukų pašto darbuotojams gaminimas.
Ekskursija į Užvenčio paštą.
Stalo žaidimai, mįslės, minklės, patarlės, galvosūkiai.
Sportinė veikla stadione.
Savitvarka. Pamokų ruoša.
Pasaulinė baltosios lazdelės diena.
Įvairūs žaidimai arba piešimas užrištomis akimis. Kuo aš galiu padėti nematančiam draugui?.
Sveikatos valandėlė ,,Tyla, darbas tyloje, triukšme“.
Judriųjų žaidimų popietė ,,Būryje draugų gera, linksma ir smagu“.
Savitvarka. Knygų skaitymas. Pamokų ruoša.
Išvyka į parką. Rudeninės spalvos. Piešiniai rudens tematika.
Projektinė veikla. Darbas bibliotekoje-skaitykloje su enciklopedijomis, žinynais; eilėraščių,
pasakų apie rudenį kūrimas.
Darbelių iš rudens gėrybių paroda.
Vėlinių belaukiant... Akcija ,,Uždekim žvakelę“.
Savitvarka. Pamokų ruoša.
Atostogų įspūdžių pasakojimas.
Grybai: kokius pažįstame ir kaip atskirti nuodingus (IT). Grupinis darbas ,,Kuriame
paveikslą su musmirėmis”.
Renginiai šiaurės šalių bibliotekų savaitei.
Kūrybiniai žaidimai, estafetės mokyklos sporto salėje.
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Savitvarka. Pamokų ruoša.
2 sav.

3 sav.

4 sav.

Gruodis
1 sav.

2 sav.

3-4 sav.

Pokalbis prie arbatos puodelio ,,Mano žodžių skrynelė“. Žaidimas ,,Parduotuvė“.
Tolerancijos diena. „Sveika šeima – sveikas vaikas“.
Stalo, kūrybiniai žaidimai.
Knyga – geriausias draugas. Svečiuose pas bibliotekininkę. Edukacinis užsiėmimas ,,Diena
apie knygą“.
Savitvarka. Pamokų ruoša.
Sveikas maistas – sveikas vaikas. Svečiuose bendruomenės slaugytoja.
Ruošiame vaišes – sveikas maistas.
Pasaulinė sveikinimosi diena. Kaip sveikinasi vaikai kitose pasaulio šalyse?
Mandagiausio mokinio rinkimai.
Savitvarka. Pamokų ruoša.
Karių diena. Svečiuose kariūnas.
Išvyka į vaistinę.
Adventas. Dekoracijų gaminimas. Klasės puošimas.
Sportas – sveikata! Judrieji, kūrybiniai žaidimai.
Poilsio valandėlė – knygų skaitymas.
Savitvarka. Pamokų ruoša.
Pasaulinė kovos su AIDS diena. Kas tai? Supažindinimas su Fredžio Merkurio kūryba.
Jau žiema kieme. Dainelių mokymas apie žiemą.
Knygučių spalvinimas žiemos tema. Darbas skaitykloje IT, enciklopedijos. Knygutės apie
žiemą kūrimas.
Pamokų ruoša. Knygų skaitymas. Savitvarka.
Ir tu turi savo teises. Pailgintos dienos grupės taisyklių kūrimas.
Knygelių apie vaikų teises skaitymas ir iliustravimas.
Tarptautinė žmogaus teisių diena. Svečiuose Kelmės Vaiko teisių specialisė.
Žaidimai kieme ( Sniego senių statybos ).
Pamokų ruoša. Savitvarka.
Tuoj Kalėdos – kas tai ? „Kalėdinė eglutė lauko ir miško gyventojams“
Kalėdinių žaisliukų gamyba. Eglutės puošimas.
Meninė veikla: rateliai, dainelės apie Kalėdas.
Išvyka į senelių globos namus. Pasidalinkime gerumu.
Kalėdinis žiburėlis. Pamokų ruoša. Klasės tvarkymas.
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Sausis
2 sav.

3 sav.

4 sav.

5 sav.

Vasaris
2 sav.

3 sav.

5 sav.

Atostogų įspūdžių pasakojimas (mieliausia dovana).
Pašnekesys „Kaip atsisveikiname su eglute“.
Ypatingos situacijos. Esu saugus žiemą gatvėje ir kelyje.
Sausio 13-osios paminėjimas, filmas ,,Kovotojai už laisvę“ .
Pamokų ruoša. Kūrybiniai, stalo žaidimai. Savitvarka.
Mano bibliotekėlė namuose. Įdomiausių knygelių paroda ir pasakojimai apie jas.
Knygelių gydymas.
Konkursas ,,Iš kokių mes pasakų“.
Linksmųjų žaidimų karuselė.
Pamokų ruoša. Savitvarka.
Žaidimai ,,Žiemos pramogos“. Pusiaužiemis.
Skaitytos knygos ar įsimintinos pasakos inscenizavimas.
Pasakorių diena.
Pamokų ruoša. Savitvarka.
Pašnekesys ,,Vanduo – gyvybės šaltinis“. Svečiuose bendruomenės slaugytoja. Animacinių
filmų šia tema stebėjimas.
Žaidimai stadione.
Poilsio valandėlė – knygų skaitymas.
Pamokų ruoša. Savitvarka.
Kūrybinės dirbtuvės. Įvairūs stalo žaidimai.
Kūrybiniai žaidimai su geometrinėmis figūromis. Paveikslo kūrimas iš geometrinių figūrų
(naudojant spalvotą popierių).
Individualūs žaidimai, pokalbiai apie laisvalaikį namuose.
Pamokų ruoša. Knygų skaitymas. Savitvarka.
Žiemos malonumai ir pramogos. Pasivaikščiojimas po parką.
Akcija „Trispalvių žodžių raštas“ ir piešinių paroda, skirta Vasario 16 d. paminėti.
Išvyka į biblioteką. Medžiagos apie žuvis skaitymas ir diskusija.
Meninė – kūrybinė veikla. „Man gražiausias vandens gyvūnas“ (piešinys).
Pamokų ruoša. Savitvarka.
Darbas su enciklopedijomis. „Pirmieji parskrendantys paukščiai“. Vieversio diena.
Žaidimas ,,Paukščių loto“.
Judtrieji, kūrybiniai žaidimai.
Pamokų ruoša. „Svečiuose pas pasaką“ – skaitymas, sekimas.
Savitvarka.
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Kovas
1 sav.

2 sav.

3 sav.

4-5 sav.

Balandis
1,3 sav.

4 sav.

5 sav.

Pokalbiai apie laisvalaikį namuose, apie gerus darbus.
„Pirmieji pavasario pranašai“. Išvyka į miestelio parką.
Eilėraščių apie pavasarį skaitymas.
Stalo žaidimai. Sportinė veikla stadione.
Pamokų ruoša. Savitvarka.
Pokalbis prie arbatos puodelio „Elgesys su ugnimi pavasarį“.
„Kovo 11- Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena“. Atvirukų gamyba Lietuvos
Nepriklausomybės dienai.
Žaidimai ir dainos apie Lietuvą.
Sportiniai, stalo žaidimai. „Draugiškas elgesys“.
Pamokų ruoša. Savitvarka.
Gamtos sauga pavasarį. Filmų peržiūra.
Meninė – kūrybinė veikla. „Aš piešiu Žemę“.
Dainelės apie pavasarį.
Stalo žaidimai, mįslės, minklės, patarlės, galvosūkiai.
Pamokų ruoša. Knygų skaitymas. Savitvarka.
Kovo 25- oji gandrų diena; žemės pabudimo diena.
Prasideda tikrasis pavasaris.
Išvykos: „Mokyklos kiemas pavasarį“. Žydintys augalai mokyklos kieme.
Pamokų ruoša. Knygų skaitymas.
Didaktiniai žaidimai, meninė – kūrybinė veikla. Savitvarka.
Pokalbių valandėlė: „Apie margą Velykų istoriją“.
Darbštuoliukų dirbtuvės – gaminame įvairius velykinius darbelius, marginame kiaušinius.
Edukacinis užsiėmimas ,,Vaikų Velykėlės“.
Kolektyvinis piešinys ,,Gražiausi margučiai“, margučių ridenimo varžybos.
Estafetės stadione – žaidimai grupėmis.
Pamokų ruoša. Knygų skaitymas.
Savitvarka.
Mokyklos aplinkos, grupės tvarkymas
Pasivaikščiojimas po parką – pavasario požymiai gamtoje.
Viktorina ,,Prisimink skaitytas knygas“.
Spalvų magija – mokomės piešti akvarele.
Pamokų ruoša. Savitvarka.
Pokalbis „Apie ugniagesio profesiją“. Išvyka į gaisrinę.
Piešiniai ant asfalto su spalvotomis kreidelėmis.
Sveikinimų ruošimas Mamos dienai. Dainelių mokymas.
Sportiniai, stalo žaidimai.
Pamokų ruoša. Savitvarka.
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Gegužė
1 sav.

2 sav.

3 sav.

4 sav.

Birželis
1 sav.

Pokalbis ,,Ką turiu nuveikti vasarą“.
Spalvotų gėlių gaminimas, klasės puošimas.
Dainelių apie vasarą mokymas.
Žaidimai su kamuoliais lauke, estafetės.
Kūrybiniai, stalo žaidimai. Savitvarka.
Savaitgalį pailsėjau, padirbėjau?
Įvairių rūšių lėktuvėliai iš popieriaus – išbandome juos lauke.
Pirmosios gėlės. Išvyka prie tvenkinių.
Judrieji žaidimai su kamuoliu, oro balionais.
Pamokų ruoša. Savitvarka.
Lipdome iš plastilino arba molio (pagal galimybes). Mano kiemas.
Kurkime grožį kartu. Gražiai tvarkomų sodybų lankymas.
Judriųjų žaidimų karuselė.
Žaidimai su vandeniu.
Savitvarka.
Žaidimai lauke: raketės, kamuoliai, šokdynės, lankai.
Linksmosios estafetės.
Sveikatingumo diena ,,Sportuok ir būsi sveikas“.
Grupės tvarkymas.
Atvirutė, suvenyras tėčiui (Tėvo dienai).
Koks mano tėtis: pasakojame, vaidiname, piešiame.
Sportinė veikla stadione.
Muzikos kūrinių klausymas, improvizacijos.
Žygis arba išvyka. Lik sveika, mokykla. Labas, vasarėle...

SUDERINTA
Pradinių klasių mokytojų metodinėje
grupėje
2020-09- protokolas Nr.

PARENGĖ
Pailgintos dienos grupės auklėtoja
Gražina Montrimienė
2020-09-
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