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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,JUSTINUKAS“ 

VASAROS VEIKLOS PLANAS 

2018 METAI 

 

Tikslas -  pajusti vasaros laikotarpio džiaugsmą, išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, 

pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos pažinimo, mokėjimo 

mokytis pradmenis. 

 

Uždaviniai 

 Natūraliomis priemonėmis (saulė, oras ir vanduo) stiprinti vaiko organizmą. 

 Žaidžiant, sportuojant ugdyti savarankiškumo, savisaugos įgūdžius. 

 Aktyvioje veikloje taikyti  tikslingo judėjimo formas ir būdus. 

 Sudaryti sąlygas pažintinei-kūrybinei, eksperimentinei-tiriamajai veiklai. 

 Skatinti vaikų draugišką bendravimą, šiltus tarpusavio santykius. 

 Rūpintis ir saugoti gamtą. 

 Puoselėti tautiškumo tradicijas. 

 

BIRŽELIS - RUGPJŪTIS 

Eil. 

Nr. 

    Rekomenduojama  

             veikla 

Data Uždaviniai Atsakingi 

 

1. 

 

Kalendorinės šventės 

 

06.01-08.31 

Siekti, kad vaikai:  

 sužinotų kalendorinių švenčių 

tradicijas ir papročius; 

 aiškintųsi, kokios yra svarbios 

vasaros dienos, kuo jos 

reikšmingos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupių 

auklėtojos, 

meninio 

ugdymo 

pedagogė 

Ugnė 

Kriščiūnienė. 

1.1. Vaikų gynimo diena 06-01 ˗ pajus vaikystės džiaugsmą; 

˗ minės Vaikų gynimo dieną 

patrauklia forma: linksmybėmis, 

žaidimais, piešimu, šokiais ir dainomis. 

1.2. Tėvo diena 06-05 

 

˗ ugdysis  meilę ir pagarbą tėveliui; 

paruoš savo rankomis kūrybinę 

dovanėlę; 

˗ pradžiugins savo tėvelį eilėraščiu, 

dainele, gražiais žodžiais. 

1.3. Rasos šventė 

 

06-22 

 

˗ sužinos ir pajus šios šventės 

išskirtinumą, ilgiausios dienos reikšmę  

žmogui ir gamtai; 

˗ žaidimo forma ieškos paparčio  

žiedo darželio kieme; 

˗ pasveikins darželyje visus Jonus ir  



Janinas dovanojant Jiems  savo pintus  

vainikus; 

˗ praktiškai susipažins su Rasos  

šventės tradicijomis (paleisti pintus 

vainikus, ragaus žolelių arbatos ir kt.). 

1.4. Mindaugo karūnavimo 

diena 

 

07-05 minės Mindaugo karūnavimo dieną 

patrauklia  forma: 

˗ giedant Tautišką giesmę kartu su  

tėveliais bei darželio bendruomene;  

pasipuošiant savo gamintomis 

karūnomis; 

˗ klausantis įdomių istorijų, legendų ir  

padavimų apie karalius ir jų gyvenimą. 

1.5. Žolinės 

 

08-11 ˗ minės žalumos vešėjimo ir derliaus 

brandumo šventę gaminant iš žolių ir 

daržo gėrybių (burokų, morkų, lapų ir 

kt.) Žolinių puokštę; 

˗ kurs augalų piešinį bei dainuos  

lietuvių liaudies dainą apie aguonėlę. 

1.6. Šv. Baltramiejus- 

atsisveikinimas su 

gandrais 

 

08-24 ˗ minės Šv. Baltramiejaus dieną  

aiškinsis  gandro gyvenimo ypatumus, 

išvaizdą ir elgesį; 

˗ prisimins, kad gandras yra laikomas  

nacionaliniu Lietuvos paukščiu, gamins 

gandro kaukes, susipažins su posakiais 

ir patarlėmis bei klausysis pasakų apie 

gandrą, žais žaidimą, ,,Gandras ir 

varlytė”. 

2. ,,Justinuko 

sportinukai”  - 

sportinė veikla 

06.01-08.31 Siekti, kad vaikai 

 patirtų judėjimo džiaugsmą; 

 stiprintų sveikatą, sistemingai  

grūdinant organizmą bei sportuojant. 

 

 

 

 

Neformaliojo 

ugdymo 

pedagogas 

fiziniam 

lavinimui 

Paulius Širvys, 

grupių 

auklėtojos. 

2.1. Rytinė mankšta  Kiekvieną 

dieną 

Rytinės mankštos metu didins 

organizmo fizinį pajėgumą ir 

darbingumą. 

2.2. Dalyvavimas projekte - 

„Sveikata visus metus“, 

įgyvendinant  birželio-

rugpjūčio mėnesio 

iššūkius:  

 

06.01-08.31 

 

 

˗ įgys bendrą sveikatos suvokimą; 

išsiugdys sveikatai naudingus 

gebėjimus, įpročius bei nuostatas; 

stiprins atsakomybę už savo ir kitų 

sveikatą; 

˗ dalyvaus sveikatos stiprinimo 

veiklose,  įdomiomis, patraukliomis 

formomis. 

 

 Geriausi vaistai-grynas 

oras, šaltas vanduo... 

birželio mėn. 

Vaistažolių takeliais į 

sveikatos kelią. 

liepos mėn. 

 

Dykinėjimas ir tuščias 

laiko leidimas yra ligos 

priežastis... 

rugpjūčio 

mėn.  



2.3. Estafečių, judrių 

žaidimų savaitė 

Kartą į mėn. ˗ linksminsis, žais judriuosius 

žaidimus lauke; 

˗ ugdysis gebėjimą laimėti ir  

pralaimėti, veikti komandoje, susitarti, 

veikti kartu su draugais; 

˗ ugdysis gebėjimą  prireikus  

sukaupti dėmesį, jausti ir valdyti savo 

kūną žaidimų ir fizinio aktyvumo 

metu. 

 

2.4. Futbolo, krepšinio 

žaidimai darželio 

aikštelėje  

Nuolat 

3. Lopšelio-darželio 

„Justinukas“ mini 

daržo ir mini zoo 

erdvė. 

 

06.01-08.31 Siekti, kad vaikai: 

 stebėtų savo darželio aplinką,  

padėtų ją prižiūrėti ir rūpintis;  

 ugdytųsi atsakomybę bei pareigos  

jausmą; 

 jaustųsi svarbūs ir reikalingi  

rūpindamiesi juos supančia gyvąją 

gamta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valerija 

Petkelienė, 

grupių 

auklėtojos. 

3.1. Daržo lankymas bei 

priežiūra 

Nuolat ˗ stebės bei prižiūrės darželio 

teritorijoje esantį daržą: laistys, sodins, 

tyrinės daržoves bei prieskonius 

visomis juslėmis; 

˗ susipažins su daržovių  formomis, 

išvaizda, spalvomis, skoniu; 

˗ stebės augalų pokyčius. 

3.2. Uogų savaitė Liepos III 

sav. 

˗ plės žinias apie uogas ir jų nauda  

organizmui; 

˗ ragaus ir bandys apibūdinti uogų  

skonį; 

˗ įvardins uogų pavadinimus, lygins  

pagal dydį, tyrinės: svers, atliks 

bandymą - skęsta-neskęsta ir kt. 

3.3. Vaistažolių savaitė 

(gamtos ruošimas 

žiemai, lapų, gėlių 

surinktų darželio kieme 

džiovinimas)  

Rugpjūčio II 

sav. 

 

˗ analizuos ir tyrinės užaugusias  

darželio teritorijoje vaistažoles, gebės 

įvardinti jų pavadinimus; 

˗ rinks vaistažoles  – pasiruoš žiemos  

arbatai, geriant aptars jos kvapą, skonį 

ir gydomąsias savybes; 

˗ džiovins lapus, gėles surinktas  

darželio kieme – pasiruoš rudeniui ir 

žiemai, kūrybiniams darbeliams. 

3.4. Saulės laikrodžio 

įrengimas ir 

pristatymas darželio 

vaikams 

Liepos-

rugpjūčio 

mėn. 

˗ gebės pagal Saulės padėti nustatyti 

laiką; 

˗ susipažins su laikrodžio istorija - 

,,Nuo saulės iki išmaniojo laikrodžio“. 

Pedagogės 

Emilija 

Navaitė,  

Jurgita 

Kitovienė, 

Valerija 

Petkelienė, 

grupių 

auklėtojos. 

3.5. Mini zoo lankymas bei 

gyvūnėlių priežiūra 

Nuolat ˗ domėsis gyvąja gamta; 

˗ ugdysis gebėjimą tinkamai rūpintis  

naminiais augintiniais; 

Valerija 

Petkelienė, 

grupių 



˗ aiškinsis gyvūnų gyvenimo būdą, auklėtojos. 

 

4. Pažintinė-kūrybinė 

veikla 

06.01-08.31 Siekti, kad vaikai 

 turiningai ir kūrybingai veiktų  

lauke; 

  įgyvendintų kūrybinius  

sumanymus, kurie skatintų norą 

pažinti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Margarita 

Jankunec, 

grupių 

auklėtojos. 

 

4.1. Smėlio pilių diena  Birželio  

IV sav. 

˗ pajus žaidimų su smėliu džiaugsmą   

ir galimybes; 

˗ sužinos sauso ir šlapio smėlio  

savybes. 

4.2. Vandens žaidimų  

savaitė  

 

Liepos I sav. ˗ džiaugsis žaidimais su vandeniu,  

purkštuvais, vandens šautuvais, 

vonelėmis vandeniui, įvairiais indeliais 

vandens matavimui, pilstymui ir pan.; 

˗ pieš vandeniu ant plytelių; 

˗ tyrinės vandens savybes (garavimas,  

rasa ir pan.), eksperimentuos. 

4.3. Pasakų lauke savaitė Rugpjūčio I 

sav. 

˗ klausysis mėgstamiausių pasakų;  

bandys sukurti savo pasaką; 

˗ atgaivins skaitomas  pasakas;  

˗ vartys knygutes arba klausysis  

įrašo, vaizduos savo įspūdžius; 

˗ vaidins, inscenizuos, įkūnys  

labiausiai patikusį personažą; 

˗ pieš ant akmenukų  mėgstamus  

pasakos personažus. 

4.4. Namai namučiai – 

palapinių įkūrimas 

darželio kieme 

Liepos II 

sav. 

˗ gebės įsikurti palapinėje; 

˗ patirs džiaugsmą žaidžiant ,,žygį“; 

˗ bandys orientuotis darželio 

teritorijoje naudojant žemėlapį. 

4.5. Aitvarų diena Rugpjūčio I 

sav. 

˗ patirs džiaugsmą konstruojant bei  

leidžiant aitvarus; 

˗ įgys žinių apie aitvarų tipus,  

gaminimo būdus. 

4.6. ,,Piešiu- kuriu“ – 

meninės raiškos savaitė 

Pasirinktinai 

 

˗ patirs kūrybos  džiaugsmą; 

˗ įspūdžius emocijas, nuotaikas reikš  

įvairiomis technikomis bei meninės 

raiškos priemonėmis (piešimas ant 

pieno, kreidelėmis ant asfalto, 

molberto, maistinės plėvelės ir kt.). 

5. Muzikinė veikla   Siekti, kad vaikai: 

 lavintų savo muzikinius gebėjimus  

klausydamiesi muzikinių kūrinių, 

dainuojant, grojant, ritmuojant, šokant; 

 pajustų  muzikos galią, skatinančią   

jų pozityvią  emocinę būseną. 

Meninio 

ugdymo 

pedagogė 

Ugnė 

Kriščiūnienė,  

5.1. Dainos, šokiai, 

muzikiniai žaidimai, 

rateliai. Šokių diena 

arba ,,Mažųjų 

diskoteka“ 

Birželio mėn. 



5.2. Garsų laboratorija 

lauke  

 

Liepos  mėn. ˗ iš antrinių žaliavų, buities daiktų   

gamins muzikos instrumentus; 

˗ bandys groti patys, orkestru su  

draugais; 

˗ sužinos muzikinių instrumentų  

pavadinimus bei pažins jų 

skleidžiamus garsus. 

grupių 

auklėtojos. 

6. Eksperimentų ir 

tyrinėjimų savaitė    

„Mes-mažieji 

mokslininkai“ 

Pasirinktinai 

 

Siekti, kad vaikai: 

 eksperimentuotų, tyrinėtų,  

mėgautųsi, atliktais bandymais, kurie 

suteiktų galimybę  pažinti juos 

supančią aplinką; 

 patirtų džiaugsmą kurdami,  

eksperimentuodami, veikdami su 

grupės draugais. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Margarita 

Jankunec, 

grupių 

auklėtojos. 

 

 


