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ŠIAULIŲ ,,SAULĖS“ PRADINĖ MOKYKLA 

VISOS DIENOS MOKYKLOS (I MODELIS) MOKYTOJO VEIKLOS PLANAS 

 

VDM VEIKLOS TIKSLAS – sudaryti sąlygas kokybiškam, įtraukiam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam vaikų 

ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje. 

UŽDAVINIAI: 

1. individualios pagalbos teikimas pamokų ruošos metu, saugus mokinių užimtumas ir visapusiškas ugdymas visą dieną; 

2. socialinės pagalbos teikimas mokiniui ir jo šeimai (pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos mokiniams ir tėvams (globėjams)), 

mokinių socializacijos galimybių plėtojimas; 

3. ugdymo turinio papildymas įvairiomis neformaliojo švietimo veiklomis, panaudojant mokyklos ir kitas erdves, kokybiško mokinių 

laisvalaikio organizavimas; 

4. socialinių partnerių tinklo plėtojimas; 

5. mokinių maitinimo paslaugos organizavimas; 

6. pagalba tėvams (globėjams), auginantiems vaikus, besimokančius pagal pradinio ugdymo programą, derinant darbo ir šeimos 

įsipareigojimus. 
 

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO DIENOTVARKĖ 

 
Laikas  Detalus laikas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
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Rugsėjo 1-2 

savaitę 

Tėvų prašymų nagrinėjimas. 

2.    Tėvų lūkesčių analizė. 

3.    Vaikų pomėgių analizė. 

4.    Susitarimų, darbotvarkės, maitinimo, VDM tvarkos aprašo aptarimas. 

5.    Finansavimo šaltinių ieškojimas. 

6.    Socialinių partnerių pritraukimas. 

7.    Tėvų įtraukimas į VDM veiklas. 

8.    Aplinkų pritaikymo ir edukacinių priemonių poreikio aptarimas. 

9.    VDM įgyvendinimo rezultatų įsivertinimo kriterijų aptarimas 
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13.30 – 14.30 Edukacinė veikla. Neformalusis ugdymas. Neatliktų darbų valandėlė. 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

Švietimo pagalba.  

Pagalba mokinys-mokiniui. 

Švietimo pagalba. 

Skaitymo lavinimo 

pratybos. 

Švietimo pagalba. 

Prevencinė veikla. 

Integruota veikla. 

Pagalba mokinys-

mokiniui. 

Kultūrinės pažintinės išvykos 

(1 kartą per 2 savaites) 

14.30 – 15.15 Sporto NVŠ programa 

,,Vikruoliai“ 

Šiaulių techninės kūrybos 

centro užsiėmimai 

 

Šokio studija 

 Lego laboratorija 

Dailės mokyklos 

užsiėmimai  

 

Etnokultūros studija 

Dainavimo studija 

Išmaniosios mokyklos 

užsiėmimai 

 

Saugaus eismo NVŠ 

programa ,,Šviesoforas“ 

Šokių studija 

 

Muzikos mokyklos 

užsiėmimai 

 

15.15 – 16.00 Poilsis, žaidimai lauke arba neformalusis ugdymas (pasirinktinai kiekvieną dieną). 

Informatinio mąstymo 

ugdymas, knygučių 

skaitymas.  

STEAM, patyriminės  

veiklos, eksperimentai.  

Sveikatinimo užsiėmimai 

(žaidimai, veiklos lauke, 

sporto aikštyne, sporto 

salėje.    

Projektinės veiklos. Poilsis, žaidimai lauke. 
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16.00 – 17.30 PAVAKARIAI 

Poilsis, žaidimai lauke, mokinių priežiūra. 

 

LAISVALAIKIO, UŽIMTUMO VEIKLOS: 

 I PUSMETIS: 

RUGSĖJIS 

PIRMA SAVAITĖ: 

Projektinė veikla ,, Kaip gatvėje ir kelyje būti saugiam?“ 

Inicijuotos veiklos: 
Prisimename kelio ženklus, kieme žaidžiame šviesoforą; žiūrime filmuką ,,Dviratukas“, ,,Amsis“ 

Piešiame, spalviname saugaus elgesio taisykles; 

Išvyka į ,,Beržynėlio“ parką. 

ANTRA SAVAITĖ: 

Žaidžiame, kuriame su raidėmis. 

Inicijuotos veiklos: 

Piešiame savo vardo pirmą raidelę; ieškome aplinkoje daiktų, kitų objektų prasidedančių mano vardo raidele; dėliojame savo vardą iš gamtoje atrastų 

medžiagų; 

Kuriame eiles/ istorijas apie savo vardo kilmę. 

Žaidimai su kamuoliu ,,Kas prasideda raide..?“ 



TREČIA SAVAITĖ: 

Projektinė veikla ,,Kodėl verta draugauti?“ 

Inicijuotos veiklos: 

Kuriame grupės draugų knygą: vaikai išsako savo mintis, kas yra draugystė, draugas? Apibudina savo geriausią draugą (nusako jo išvaizdą, savybes, pomėgius) 

žiūri animacinį filmuką ,,Tolerancija ir draugystė“ https://www.youtube.com/watch?v=lYJEk_kODdI ; piešia savo draugą, gamina savo draugui dovanėles, 

aiškinasi ar gali būti geru draugu augintinis ir kodėl? žiūri animacinį filmuką apie draugystę ,, Draugystė“ https://www.youtube.com/watch?v=XEnygprFRZc ; 

Išvyka į Dainų parką ,,Aš keliauju su draugu“. 

KETVIRTA SAVAITĖ: 

Projektinė veikla ,,Ar pažįstame save?“ 

Inicijuotos veiklos: 

Kalbame ir dainuojame daineles apie jutimo organus: ausys, akys, nosis, lūpos; piešiame save ar savo draugo, mamos, tėčio portretą; aiškinamės kam reikalingos 

ausys, akys, nosis, lūpos? Ir kas nutiktų, jei jų neturėtume? Lauko ir vidaus erdvėse tyrinėjame, eksperimentuojame, aiškinamės, kas nutiktų, jei nebegirdėčiau, 

neberegėčiau, negalėčiau kalbėti, kvėpuoti? (Pvz. Vaikui užrišamos skarele akys ir siūloma nueiti iki savo draugo, kuris jį kviečia, užsikimšus ausis pasakyti 

kokius garsus girdi, suspaudus nosį, pabandyti įkvėpti oro, užuosti gėlės, maisto kvapą ir t.t.). 

SPALIS 

PIRMA SAVAITĖ: 

Projektas „Olimpinis mėnuo“. Fizinis aktyvumas 

Inicijuotos veiklos: 

Mokomės  Ąžuolo mankštą, https://youtu.be/eePGGIH-ZAg  

Mankšta su olimpiete lengvaatlete Diana Zagainova, https://youtu.be/Nuu4kD74Hrs 

Sportuojame su kėdutėmis, https://youtu.be/udPKZKcv6Iw 

Mankšta su olimpiečiu slidininku Mantu Strolia, https://youtu.be/i1874t8l3eY 

Piešinių konkursas – paroda „Aš būsimasis olimpietis“. Savaitės apibendrinimas. 

ANTRA SAVAITĖ: 

Projektas „Olimpinis mėnuo“. Sveika mityba 

Inicijuotos veiklos: 

Mano mėgstamas sveikuoliškas patiekalas. Piešinys „Mano pietų lėkštė“ 

Vandens savybės, nauda, taupymas. Pasakojimas „Vandens lašelio kelionė“, https://youtu.be/gBOjgZYUR1c Interaktyvaus minčių žemėlapio kūrimas 

„Vanduo“. STEAM veikla vandens tyrinėjimas. 

Gustavo enciklopedija, STEAM: Vaisinės mišrainės gamyba. Judrus žaidimas „Mišrainė“. 

Mitybos įdomybės http://sveikatiada.lt/#naujienos    Video filmų peržiūra. 

TREČIA SAVAITĖ: 

Projektas „Olimpinis mėnuo“. Emocinė sveikata 

Inicijuota veikla: 

https://www.youtube.com/watch?v=lYJEk_kODdI
https://www.youtube.com/watch?v=XEnygprFRZc
https://youtu.be/eePGGIH-ZAg
https://youtu.be/Nuu4kD74Hrs
https://youtu.be/udPKZKcv6Iw
https://youtu.be/i1874t8l3eY
https://youtu.be/gBOjgZYUR1c
http://sveikatiada.lt/#naujienos


Istorija apie dramblį,  https://youtu.be/caeN8cm5nU0 

5 pirštų emocijų valdymo metodas, https://youtu.be/3YoayYs_1CM 

Vaikams trumpai pristatomas emometras, https://youtu.be/WNksqZwnKgg 

Vaikams apie emocijų pažinimą, emometrą ir emocijų grupes, https://youtu.be/V9Gx6jDFesc 

EMODŽI filmo peržiūra, aptarimas. 

KETVIRTA SAVAITĖ 

Projektas „Olimpinis mėnuo“. Bendradarbiavimnas 

Inicijuotos veiklos: 

Apie bendradarbiavimo svarbą su Lietuvos vyrų golbolo rinktine, https://youtu.be/rBFddBqTjmY 

Svečiuose mokykloje dirbantys treneriai. 

Tolerancija: Juozukas parodė pratimą, negalintiems bėgioti, https://www.youtube.com/watch?v=wWiDgaUW-7Q 

Draugiškos varžybos „Mokomės laimėti ir pralaimėti“. 

Judriosios komandinės estafetės. 

LAPKRITIS 

PIRMA SAVAITĖ: 

Projektas „Pradinukų lyga“ 

Inicijuotos veiklos: 

Futbolas – vienas smagiausių sportinių žaidimų pasaulyje, suteikiantis galimybę žaisti ir patirti geras emocijas. Minčių lietus apie futbolą. Kaip Benas futbolą 

mokėsi žaisti: https://www.youtube.com/watch?v=6rjZmD39h7Q 

Filmas vaikams apie futbolą. „Falkonai“: https://www.youtube.com/watch?v=N3zJ3rnEz_s 

Futbolo komandos sudarymas. Devizo mokymasis, užsirašymas: „Aktyviems smagu“. 

Pirmos savaitės iššūkiai. Atlieka iššūkyje nurodytas užduotis ir už jų įvykdymą renka individualius taškus. Juos žymi savo asmeninėje „Pradinukų lyga – 

iššūkių mėnesis“ knygutėje. 

ANTRA SAVAITĖ: 

Projektas „Pradinukų lyga“ 

Inicijuotos veiklos: 

Antros savaitės iššūkiai. Atlieka iššūkyje nurodytas užduotis ir už jų įvykdymą renka individualius taškus. Juos žymi savo asmeninėje „Pradinukų lyga – 

iššūkių mėnesis“ knygutėje. 

Praėjusios savaitės individualiai vaikų surinkti taškai yra surašomi į klasės plakatą – rezultatų lentelę. Visi komandoje esančių vaikų taškai susumuojami ir 

Išvedamas klasės aritmetinis taškų vidurkis ir pateikiamas projekto vykdytojams pagal nustatytą tvarką, kuri pateikta – https://www.pradinukulyga.lt/taskai 

 

TREČIA SAVAITĖ: 

Projektas „Pradinukų lyga“ 

Inicijuotos veiklos: 

https://youtu.be/caeN8cm5nU0
https://youtu.be/3YoayYs_1CM
https://youtu.be/WNksqZwnKgg
https://youtu.be/V9Gx6jDFesc
https://youtu.be/rBFddBqTjmY
https://www.youtube.com/watch?v=wWiDgaUW-7Q
https://www.youtube.com/watch?v=6rjZmD39h7Q
https://www.youtube.com/watch?v=N3zJ3rnEz_s
https://www.pradinukulyga.lt/taskai


Trečios savaitės iššūkiai. Atlieka iššūkyje nurodytas užduotis ir už jų įvykdymą renka individualius taškus. Juos žymi savo asmeninėje „Pradinukų lyga – 

iššūkių mėnesis“ knygutėje. 

Praėjusios savaitės individualiai vaikų surinkti taškai yra surašomi į klasės plakatą – rezultatų lentelę. Visi komandoje esančių vaikų taškai susumuojami ir 

Išvedamas klasės aritmetinis taškų vidurkis ir pateikiamas projekto vykdytojams pagal nustatytą tvarką, kuri pateikta – https://www.pradinukulyga.lt/taskai 

 
 

KETVIRTA SAVAITĖ 

Projektas „Pradinukų lyga“ 

Inicijuotos veiklos: 

Ketvirtos savaitės iššūkiai. Atlieka iššūkyje nurodytas užduotis ir už jų įvykdymą renka individualius taškus. Juos žymi savo asmeninėje „Pradinukų lyga – 

iššūkių mėnesis“ knygutėje. 

Praėjusios savaitės individualiai vaikų surinkti taškai yra surašomi į klasės plakatą – rezultatų lentelę. Visi komandoje esančių vaikų taškai susumuojami ir 

Išvedamas klasės aritmetinis taškų vidurkis ir pateikiamas projekto vykdytojams pagal nustatytą tvarką, kuri pateikta – https://www.pradinukulyga.lt/taskai 

 

PIRMA SAVAITĖ: 

 

GRUODIS 

PIRMA SAVAITĖ: 

Projektas „Sveika, balta žiemuže“  

Inicijuotos veiklos:  

Žmogaus sauga. Žiemos pavojai. https://www.youtube.com/watch?v=StIZRdjv2Zk 

https://www.youtube.com/watch?v=2t8CRp6ujdY 

Žiemos pramogos vaikams. Ką pasakė Kakė Makė?  https://www.youtube.com/watch?v=jbq4rmLOFfc 

Skaičiuoju ir spalvinu paveikslėlius žiemos tema. 

Skaitmeninės kompetencijos ugdymas. Kompiuterinių piešinių konkursas “Balta balta žiema”. 

Metų ratas. 12 mėnesių. Nauja pasaka. https://www.youtube.com/watch?v=TUTJ4x3tITg 

ANTRA SAVAITĖ: 

Projektas „Švenčių belaukiant“.  

Inicijuotos veiklos: 

Kalėdinės dekoracijos klasei. Langų puošyba. https://www.youtube.com/watch?v=LjR8WO9fxfA 

Kalėdinės eglutės įžiebimas klasėje. Šventinė popietė.  

Kalėdinių pasakų skaitymas ir klausymas prie eglutės.  

Vilkas ir Lapė ir Kalėdos. https://www.youtube.com/watch?v=SHzhdxiWHvU 

Kalėdiniai kvapai, skoniai. Ragaujame, tyrinėjame...  

https://www.pradinukulyga.lt/taskai
https://www.pradinukulyga.lt/taskai
https://www.youtube.com/watch?v=StIZRdjv2Zk
https://www.youtube.com/watch?v=2t8CRp6ujdY
https://www.youtube.com/watch?v=jbq4rmLOFfc
https://www.youtube.com/watch?v=TUTJ4x3tITg
https://www.youtube.com/watch?v=LjR8WO9fxfA
https://www.youtube.com/watch?v=SHzhdxiWHvU


Kalėdų senelis. Kaip paprastai ir greitai nupiešti linksmą Kalėdų senelį? https://www.youtube.com/watch?v=euk88fDxr8U 

Kūrybinė veikla. Kaip nupiešti Kalėdų eglutę? https://www.youtube.com/watch?v=eSCGkDGNilw 

 

 

TREČIA SAVAITĖ: 

Projektas  

Inicijuota veikla: 

Šalčio darbai. Senolių  spėjimai apie orą. Žaidimai. Mename mįsles apie žiemą ir šalčio darbus; skaitome sakmes, stebime gamtą; mokomės žaidimų „Šilta ir 

šalta“, „Akla višta“, „Lauminėjimas“. 

Pasakos be galo. Adventiniai rateliai. Pelėda pasakėda. https://www.youtube.com/watch?v=-iExjoj203Y  

https://www.youtube.com/watch?v=8tqFBiYQZzM 

Prieššventinis susikaupimas. Kūčios šeimoje ir klasėje. Pasakojimai „Kūčių stebuklai“, „Gyvuliai kalba“ . https://www.youtube.com/watch?v=y-Rk1GZHiu4 

https://www.youtube.com/watch?v=Vz0smt8yBvg 

Naujųjų Metų sutikimas. Pasaka „Našlaitė ir šaltis“. 

 

SAUSIS 

PIRMA SAVAITĖ: 

Projektas „Siekiamybių bokštas“. 

Inicijuotos veiklos: 

Kalėdinių atostogų įspūdžiai (pasakojimai, dovanų paroda). 

Įsivertinimo ir tikslų siekimo žaidimai. Kaip jaučiuosi? Ryto, vidurdienio ir pavakario emocijų įsivertinimas. Aš savo sėkmės kalvis – vaikai mokosi 

pasirūpinti savimi ir suprasti, kad mokymosi sėkmė priklauso nuo savijautos ir asmeninės atsakomybės. Emometras.  

https://www.youtube.com/watch?v=V9Gx6jDFesc 

Kūrybinis darbas „Garbė gynėjams“. https://www.youtube.com/watch?v=bN5x2_x8pls 

 

ANTRA SAVAITĖ: 

STEAM projektas „Snaigių mokslas“.  

Inicijuotos veiklos: 

Mikropasaulis: vienos snaigės gyvenimo istorija. https://www.youtube.com/watch?v=kkCc9pfaxvw 

STEAM ciklo užsiėmimai "Snaigių mokslas". https://www.youtube.com/watch?v=BY8Zu6KssEs 

Popierinė SNAIGĖ Rankdarbių pamokėlė Kaip padaryti paprastą snaigę iš popieriaus. https://www.youtube.com/watch?v=uAbt50Wwjmg 

Kaip nupiešti paprastą gražią snaigę? https://www.youtube.com/watch?v=KHZaj9iAVuM 

 

TREČIA SAVAITĖ: 

https://www.youtube.com/watch?v=euk88fDxr8U
https://www.youtube.com/watch?v=eSCGkDGNilw
https://www.youtube.com/watch?v=-iExjoj203Y
https://www.youtube.com/watch?v=8tqFBiYQZzM
https://www.youtube.com/watch?v=y-Rk1GZHiu4
https://www.youtube.com/watch?v=Vz0smt8yBvg
https://www.youtube.com/watch?v=V9Gx6jDFesc
https://www.youtube.com/watch?v=bN5x2_x8pls
https://www.youtube.com/watch?v=kkCc9pfaxvw
https://www.youtube.com/watch?v=BY8Zu6KssEs
https://www.youtube.com/watch?v=BY8Zu6KssEs
https://www.youtube.com/watch?v=uAbt50Wwjmg
https://www.youtube.com/watch?v=KHZaj9iAVuM


Projektas „Baltasis badas“ 

Inicijuotos veiklos: 

Sniego baisūnas. https://www.youtube.com/watch?v=MUttfhHK2AM 

Žiemojantys Lietuvos paukščiai. Kėkštas lesykloje. https://www.youtube.com/watch?v=t2axWK3OYMo 

Žiemojantys Lietuvos paukščiai. Kėkštas ir zylės. https://www.youtube.com/watch?v=j5XhWgB3H4E 

STEAM veikla. Pėdsakai sniege. https://www.youtube.com/watch?v=oZ3YeuJ3GyI 

Gaminame lesalą paukšteliams. https://www.youtube.com/watch?v=erho3jHxWD0 

 
 

 

 

 

 

VASARIS 

PIRMA SAVAITĖ: 

Pilietiškumo kompetencijos ugdymas. Projektas „Pirmoko pasas“ 

Inicijuotos veiklos: 

„Lietuvos žemėlapio nagrinėjimas“ (https://pirmokopasas.ugdome.lt/#Tyrinejimai ). Skaitmeninės kompetencijos ugdymas.  

Lietuvos gamta. Lietuvos vandenys. (https://pirmokopasas.ugdome.lt/tyrinejimai/vaisiai/ , https://pirmokopasas.ugdome.lt/tyrinejimai/miestas/ ).  

Lietuvos miestai. (https://pirmokopasas.ugdome.lt/tyrinejimai/miestas/ ). 

Kūrybiniai darbai Lietuvai. 

ANTRA SAVAITĖ: 

Pilietiškumo kompetencijos ugdymas. Projektas „Pirmoko pasas“ 

Inicijuotos veiklos: 

Lietuvos istorija. Lietuvos kaimynai. (https://pirmokopasas.ugdome.lt/istorija/kelias/ ). 

Valstybinės šventės. (https://pirmokopasas.ugdome.lt/istorija/gimtadienis/ ). 

Lietuvos pilys, dvarai. (https://pirmokopasas.ugdome.lt/istorija/giminaiciai/ ). 

Gedimino pilis. Lietuvos sostinė. (https://pirmokopasas.ugdome.lt/istorija/pilys/ ). 

 

KETVIRTA SAVAITĖ 

Lietuvos kultūra 

https://www.youtube.com/watch?v=MUttfhHK2AM
https://www.youtube.com/watch?v=t2axWK3OYMo
https://www.youtube.com/watch?v=j5XhWgB3H4E
https://www.youtube.com/watch?v=oZ3YeuJ3GyI
https://www.youtube.com/watch?v=erho3jHxWD0
https://pirmokopasas.ugdome.lt/#Tyrinejimai
https://pirmokopasas.ugdome.lt/tyrinejimai/vaisiai/
https://pirmokopasas.ugdome.lt/tyrinejimai/miestas/
https://pirmokopasas.ugdome.lt/tyrinejimai/miestas/
https://pirmokopasas.ugdome.lt/istorija/kelias/
https://pirmokopasas.ugdome.lt/istorija/gimtadienis/
https://pirmokopasas.ugdome.lt/istorija/giminaiciai/
https://pirmokopasas.ugdome.lt/istorija/pilys/


Inicijuotos veiklos: 

Užgavėnės.  (https://www.youtube.com/watch?v=930Jn3wxNDc&t=2s ) 

Lietuviškų patiekalų degustacija. (https://pirmokopasas.ugdome.lt/kultura/sriuba/ ). 

Lietuvos simboliai. (https://pirmokopasas.ugdome.lt/kultura/vytis/ ). 

PIRMA SAVAITĖ: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=930Jn3wxNDc&t=2s
https://pirmokopasas.ugdome.lt/kultura/sriuba/
https://pirmokopasas.ugdome.lt/kultura/vytis/

