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TIKSLAS – organizuoti saugų, kryptingą mokinių ugdymą(si) ir užimtumą po pamokų. 

UŽDAVINIAI: 

• Užtikrinti pedagoginę, socialinę, psichologinę ir kitą pagalbą mokiniams, suteikti galimybę 

lankyti neformalaus švietimo užsiėmimus. 

• Gerinti mokinių ugdymosi kokybę. 

• Ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvą, komandinį darbą. 

SIEKIAMOS VERTYBĖS: 

• draugiškumas; 

• žinių siekimas; 

• sąžiningumas; 

• savarankiškumas. 

VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLOS TURINYS: 

• sportinė veikla; 

• nebaigtų darbų valandėlė (1-2 kl.), pamokų ruoša (3-4 kl.); 

• meninė, kūrybinė veikla; 

• socialinio pobūdžio veikla. 

VISOS DIENOS MOKYKLOS  DARBO TRUKMĖ: 

I – V –  4 val. 

VISOS DIENOS MOKYKLOS DARBO LAIKAS: 

I – V  13.00 – 17.00 

VISOS DIENOS MOKYKLOS DIENOTVARKĖ: 

13.00 – 14.00 – mokinių priėmimas, žaidimai, pasivaikščiojimas lauke; 

13.40 – 14.00  – pietūs; 

14.30 – 15.45  – 1- 2 kl. mokinių savarankiška veikla, pasirinktų būrelių lankymas (neužbaigtų darbų 

valandėlė);  

                          3- 4 kl. mokinių pamokų ruoša, pasirinktų būrelių lankymas. 

15.45-16.00– skaitymo valandėlė; 

16.00-17.00 – žaidimai, pasivaikščiojimai lauke, klasės tvarkymas, ėjimas namo. 



PROGRAMOS TEMINIS PLANAS 

2021/2022m. m. 

 

Mėnuo/ 

dienos 

TEMA PRIEMONĖS 

Rugsėjis  

1 – 3 

Saugaus elgesio Visos dienos mokykloje instruktažas. 

Susipažinimo popietė.  Judrieji žaidimai lauke. Saugaus 

elgesio grupėje, gatvėje instruktažas. Stalo žaidimai.                                  

Kortelės su vardais. 

Kamuolys, šokdynės, stalo 

žaidimai.  

 6 – 10 Judrieji žaidimai lauke. Piešinys „Vasaros nuotykiai“. 

Pasirinktų būrelių lankymas. 

Piešimo popierius, kreidelės, 

pieštukai, kamuolys, 

šokdynė. 

13 – 17  Judrieji žaidimai lauke. Pasirinktų būrelių lankymas. 

Pokalbis apie rudenį, piešinys “Rudeniniai lapai”. 

Piešimo lapai, spalvoti 

pieštukai, flomasteriai, 

kamuolys. 

20 – 24 Judrieji žaidimai lauke. Namų darbų ruoša. Pasirinktų 

būrelių lankymas. Gyvūnų lipdymas „Mano augintinis“. 

Kamuolys, šokdynė, 

plastilinas. 

27 – 30  Kūrybinės dirbtuvėlės. Namų darbų ruoša. Pasirinktų 

būrelių lankymas. Judrieji žaidimai lauke. 

Spalvotas popierius, klijai, 

flomasteriai. 

Spalis 

01  

Judrieji žaidimai lauke. Namų darbų ruoša. Pokalbis tema 

“Mano mokytoja”. Atvirukų visiems mokyklos  

mokytojams gaminimas. 

Piešimo lapai, spalvoti 

pieštukai, flomasteriai. 

04 – 08 Judrieji žaidimai lauke. Namų darbų ruoša. Gyvūnų 

lipdymas „Mano augintinis“. Pasirinktų būrelių 

lankymas. 

Kamuoliai, plastilinas. 

   11 – 15   Judrieji žaidimai lauke. Namų darbų ruoša. Pasirinktų 

būrelių lankymas. Atvirumo valandėlė. Piešinys laisva 

tema. 

Piešimo lapai, guašas, 

kempinėlė, kamuolys. 

18 – 22  

     

Judrieji žaidimai lauke. Pasirinktų būrelių lankymas. 

Namų darbų ruoša. Pokalbis apie Vėlines. Žibinto 

gamyba.   

Kamuolys, metų laikų 

nuotraukos, spalvotas 

popierius, klijai, žirklės, 

stiklainis, moliūgas. 

  25 – 29  Judrieji žaidimai lauke. Pasirinktų būrelių lankymas. 

Helovyno šventė, fotosesija. 

Dažai skirti veido dažymui.  

Lapkritis 

08 – 12  

Judrieji žaidimai lauke. Pasirinktų būrelių lankymas. 

Namų darbų ruoša. 

Kamuolys, šokdynės. 

15 – 19  Judrieji žaidimai lauke. Pasirinktų būrelių lankymas. 

Namų darbų ruoša. 

Kamuolys, šokdynės, 

piešimo lapai, spalvoti 

pieštukai. 



22 – 26  Judrieji žaidimai lauke. Pasirinktų būrelių lankymas. 

Namų darbų ruoša. Pokalbis apie draugystę. Piešinys „Aš 

ir mano draugai“. 

Piešimo lapai, spalvoti 

pieštukai, flomasteriai, 

kamuolys. 

29 – 30  Judrieji žaidimai lauke. Pasirinktų būrelių lankymas. 

Namų darbų ruoša. Eilėraščių apie žiemą skaitymas.                                         

Kamuolys, piešimo lapai, 

spalvoti pieštukai, eilėraščių 

knyga, akvarelės. 

Gruodis 

01 – 03 

Judrieji žaidimai lauke. Namų darbų ruoša.  Pokalbis apie 

Adventą. Advento kalendoriaus gamyba. Saugaus elgesio 

pamokėlė, kaip elgtis prie užšalusių vandens telkinių.                                                                         

Kamuolys, spalvotas 

popierius, tualetinio 

popieriaus ritinėliai, guašas.  

06 – 10  Judrieji žaidimai. Namų darbų ruoša. Pokalbis apie 

Kalėdines dovanėles, pakabučius papuošimui. Pasaka 

“Mergaitė su degtukais”. Pasirinktų būrelių lankymas. 

Spalvotas popierius, klijai, 

žirklės. 

13 – 17  Šv. Kalėdų giesmės. Muzikos klausymasis. Kalėdinė 

popietė. Pasirinktų būrelių lankymas.                                                                             

Stalo žaidimai, pasakų 

knyga, Kalėdinės giesmės. 

20 - 23 Stalo žaidimai. Namų darbų ruoša. Pasirinktų būrelių 

lankymas. Pokalbis apie saugų elgesį su pirotechnika. Šv. 

Kalėdų giesmės. Muzikos klausymasis. Kalėdinė popietė.  

Stalo žaidimai, pasakų 

knyga, Kalėdinės giesmės. 

Sausis 

10 – 14  

Judrieji žaidimai. Namų darbų ruoša. Pasirinktų būrelių 

lankymas. Pokalbis “Mano žiemos atostogos”. Pokalbis 

tema “Sausio 13-oji – laisvės ir gynėjų diena”. 

Neužmirštuolė. 

Piešimo lapai, spalvoti 

pieštukai.  

17 – 21  Namų darbų ruoša. Stalo žaidimai. Pasirinktų būrelių 

lankymas. Piešinys „Su rogutėm nuo kalniuko“. 

Kaladėlės, stalo žaidimai. 

Piešimo lapai, spalvoti 

pieštukai, akvarelė, guašas. 

24 – 

28,31  

Judrieji žaidimai lauke. Namų darbų ruoša. Pasirinktų 

būrelių lankymas. Popieriaus karpiniai – snaigės. Piešinys 

„Vėjas ir pūga“. Pokalbis apie atsargų elektros prietaisų 

naudojimą. 

Piešimo lapai, spalvoti 

pieštukai, flomasteriai, 

žirklės, padalomoji 

medžiaga. 

Vasaris 

 01 – 04  

Judrieji žaidimai. Namų darbų ruoša. Pasirinktų būrelių 

lankymas. Pokalbis apie paštą. Pašto reikšmė.  Voko 

gamyba.  Laiškas draugui.                        

Piešimo lapai, spalvoti 

pieštukai, flomasteriai, klijai, 

spalvotas popierius, žirklės. 

07 - 11  Judrieji žaidimai. Namų darbų ruoša. Pasirinktų būrelių 

lankymas. Pokalbis apie Valentino dieną. Širdelių 

darymas. Pokalbis apie Vasario 16-ąją. 

Spalvotas popierius, žirklės, 

klijai. 

21 – 28  

 

Judrieji žaidimai. Namų darbų ruoša. Pasirinktų būrelių 

lankymas. Piešinys ,,Mano svajonė”.                                                       

Piešimo lapai, spalvoti 

pieštukai. 

Kovas  

02 – 04  

Stalo žaidimai. Pasirinktų būrelių lankymas.Namų darbų 

ruoša. Pokalbis “Kovo 11-oji‘‘. Piešinys „Nupiešiu 

Lietuvą“. 

Kaladėlės, stalo žaidimai, 

piešimo lapai, spalvoti 

pieštukai. 



07 – 10  Judrieji žaidimai. Pasirinktų būrelių lankymas. Namų 

darbų ruoša. Pokalbis apie pavasarį. Piešinys „Paukščiai – 

pavasario pranašai“. 

Piešimo lapai, spalvoti 

pieštukai, flomasteriai, 

knygos apie paukščius. 

14 – 18  Namų darbų ruoša. Pasirinktų būrelių lankymas. Stalo 

žaidimai.  Piešinys „Stiebiasi daigelis“.  

Piešimo lapai, žaislai. 

21 – 25   Judrieji žaidimai. Namų darbų ruoša. Pasirinktų būrelių 

lankymas. Mokomieji žaidimai su kamuoliu.  Piešinys 

„Pavasario gėlė“. 

Kamuolys, popierius, 

spalvoti pieštukai. 

28 – 31   Piešimo lapai, spalvoti 

pieštukai, flomasteriai, 

knygos apie paukščius. 

Balandis 

04 - 08 

Judrieji žaidimai. Pasirinktų būrelių lankymas. Namų 

darbų ruoša. Piešinys „Pavasario spalvos“. 

Akvarelė, spalvotas 

popierius, šokdynė, stalo 

žaidimai. 

11 – 14 Judrieji žaidimai. Pasirinktų būrelių lankymas. Namų 

darbų ruoša. Pokalbis apie Velykas, jų tradicijas. 

Velykinio margučio marginimas. 

Piešimo lapai, spalvoti 

pieštukai, flomasteriai, 

spalvotas popierius, žirklės, 

klijai. 

25 – 29  Judrieji žaidimai. Pasirinktų būrelių lankymas. Namų 

darbų ruoša. Pokalbis apie mamas. Dovanėlės mamai 

kūrimas. 

Spalvotas popierius, žirklės, 

klijai. 

Gegužė 

02 – 04  

Judrieji žaidimai. Pasirinktų būrelių lankymas. Namų 

darbų ruoša. Pokalbis apie knygas. 

Piešimo lapai, spalvoti 

pieštukai, flomasteriai, 

akvarelė. 

09 – 13  Linksmosios estafetės. Pasirinktų būrelių lankymas. 

Namų darbų ruoša. Judrieji žaidimai. 

Kamuolys, lankai, šokdynės. 

16 – 20 Judrieji žaidimai. Namų darbų ruoša. Pasirinktų būrelių 

lankymas. Pokalbis apie zoologijos sode gyvenančius 

gyvūnus. 

Piešimo lapai, spalvoti 

pieštukai, flomasteriai, 

knygos apie gyvūnus. 

23 – 26 Judrieji žaidimai. Pasirinktų būrelių lankymas. Namų 

darbų ruoša. Pokalbis apie gamtos saugojimą. 

Piešimo lapai,  pieštukai, 

kreidelės. 

30,31 

Birželis 

1,2,3 

Vaikų gynimo diena. Judrieji žaidimai. Įvairios veiklos. Piešimo lapai, spalvoti 

pieštukai, flomasteriai, 

spalvotas popierius, žirklės, 

klijai. 

06-10 Judrieji žaidimai. Įvairios veiklos. Pokalbis apie saugų 

elgesį prie vandens.  Piešiniai ant asfalto ,,Sveika, 

vasara‘‘.                                   

Piešimo lapai,  pieštukai, 

kreidelės. 

 

P.S. Esant reikalui, planas gali būti koreguojamas. 

 


