
ALYTAUS R. SIMNO SPECIALIOJI MOKYKLA  

INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS 2021-2022 m. m. 

Klasė   

Etninės kultūros 

programa 

Alkoholio, tabako, kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa 

  

Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programa 

Žmogaus sauga 

1-3-4 

spec. 

lav. 

klasė 

Integravimas į 

mokomuosius 

dalykus 

Klasių vadovų ir mokytojų 

veikla 

Data, tema 

Klasių vadovų ir mokytojų veikla 

Data, tema 

Klasių vadovų ir 

mokytojų veikla 

Data, tema 

Klasių vadovų ir mokytojų 

veikla 

Data, tema 

 1. Dorinis 

ugdymas (tikyba) 

2021-10 

Laikas ir kalendorius. 

2021-12 

Iš liaudies kūrybos 

skrynelės. 

2022-02 

Bendruomenė, šeima, 

tradicijos. 

2022-04 

Laikas ir kalendorius. 

   

2. Lietuvių kalba  2021-11  

Vėlinių laikotarpis. 

Sakmės apie pasaulio 

sukūrimą, žemės ir vandens 

atsiradimą.   

2021-12   

Senieji ir dabartiniai švenčių 

šventimo papročiai.  

2022-01  

Pasakos apie raganas. 

2022-03  

Pagarba vyresniesiems.   

2022-03  

Kaip stiprinti organizmą ir 

išvengti ligų.  

2022-05   

Draudimai pirkti ir vartoti 

alkoholinius gėrimus (vaikams iki 

18 metų, suaugusiesiems – 

viešosiose vietose). 

2021-09  

Sprendimų priėmimas.  

2022-04 

,,Kodėl kenkia rūkyti?“  

„Kiekvienas takas kur 

nors veda“. 

 

2021-10  

Kelio ženklai.  

2021-12  

Elgesys tamsiu paros metu. 

Atšvaitai.   

2022-05  

Kaip elgtis pradėjus žaibuoti. 



2022-04  

Velykų papročiai. 

3. Pasaulio 

pažinimas 

2021-10 

 Žmogus ir šeima. 

 

2021-10  

Vaistų poveikis organizmui.  

2022-05  

Netinkamai naudojamų cheminių 

medžiagų poveikis sveikatai.  

 

2022-06  

Pavojus, kylantis dėl 

nerūpestingai numestų ar pakeltų 

nuorūkų. 

 2021-09  

Kelias į mokyklą. 

2022-05  

Saugus elgesys žaidžiant 

kieme, lauke.  

4. Fizinis 

ugdymas 

   2021-09 

 ,,Saugok save ir kitus“. 

Sužinos kas vaikams yra 

saugu ir kas ne. Kokių saugos 

reikalavimų reikia laikytis 

kūno kultūros pamokų, 

varžybų metu.  

2021-11  

,,Būk budrus namuose, 

mokykloje, lauke, kieme ir 

ten kur yra gyvūnų“. 

Išsiaiškins, kokios nelaimės 

gali nutikti patalpose, lauke, 

kieme, stadione. Kaip rūpintis 

gyvūnais ir atsakingai elgtis 

su jais.  

2022-01  

Saugi elgsena eismo 

aplinkoje. Sužinos kaip 

pereiti gatvę, apie priemones, 

didinančias eismo saugumą 



(atšvaitas, saugos diržas, 

šalmas ir kėdutė).  

2022-04  

Saugi elgsena ekstremaliose 

situacijose. Pirmoji pagalba. 

Išsiaiškins kada reikia ir kada 

negalima skambinti 

bendruoju pagalbos telefonu 

112, kaip elgtis gaisro metu, 

su elektros prietaisais, 

pavojingo gamtinio reiškinio 

metu, kaip padėti sau ir 

kitiems ištikus nelaimei.   

5.Technologijos 

(pynimas) 

2021 – 09 

Laikas ir kalendorius. 

2021 – 10 

Sveikata ir švara. 

2021 – 11 

Elgesys ir vertybės. 

2022 –  02 

Iš liaudies kūrybos 

skrynelės. 

2022 –  04 

Lietuvos etnografiniai 

regionai. 

 

 2021 – 09 

Savimonė. Stiprinti vaikų 

pasitikėjimą savimi, 

padėti daugiau sužinoti 

apie save bei išsiaiškinti 

ką galima ir ko negalima 

daryti. 

2021 – 11 

Priklausymas grupei. 

Suvokti, kad 

bendradarbiaudami su 

kitais žmonėmis, 

išgyvename tam tikrus 

jausmus, patiriame 

emocijas. 

2022 – 01 

Priklausymas grupei. 

Rasti būdų, padedančių 

susidraugauti ir palaikyti 

draugystę. 

2022 – 02 

2021 – 10 

Esu atsakingas už savo 

sveikatą ir saugumą. 

2021 – 12 

Žmogaus elgesio taisyklės 

žaidžiant lauke. 

2022 – 02 

Pagrindinės kelių eismo 

taisyklės. 

2022 – 03 

Bendrasis pagalbos telefonas. 



Poreikiai teisės ir 

atsakomybė. Suvokti 

atsakomybę įvairiais 

laikotarpiais. 

2022 – 04 

Kasdienės situacijos. 

Išmokti rasti taikius 

kasdienių konfliktų 

sprendimų būdus. 

2022 – 05 

Rizikos situacijos. 

Atskirti teigiamą ir 

neigiamą įtaką. 

 

 

6. Dailė ir 

technologijos 

2022-04 

Medžiai ir miškai žmogaus 

gyvenime. 

 

2022-04   

Įspėjamieji ženklai ant buitinių 

cheminių medžiagų. 

2021-11       

Draugystės medžio 

piešimas.  

2022-03    

Aš – berniukas, aš – 

mergaitė. 

2021-12  

Gaisro kilimo priežastys. 

Fejerverkai, lemputės, 

žvakės. 

 7. Klasės vadovo 

planas 

2021-12 

Senieji ir dabartiniai   

šventimo papročiai.   

Pokalbis apie švenčių 

šventimą, pasiruošimą 

šventėms. 

 2022-04    

Senieji ir dabartiniai Velykų  

šventimo papročiai.  

 

2021-11  

„Problemos tarp draugų“  

2022-03 

„Neigiamas alkoholio ir greito 

maisto poveikis žmogaus 

organizmui“. 

2022-06 ,,Gyvenimo pokyčiai”.  

 

2021-09  

„Esame dauge“.  

2021-12  

„Geras poilsis, tinkamas 

dienos režimas-gera 

sveikata“.       

2022-03  

,,Praktikuodamiesi 

tobulėjame”     

 

2021-10  Pokalbis apie 

saugumą   rudens sezono 

metu. Kaip stiprinti 

organizmą ir išvengti ligų.   

2021-12 ,,Saugaus elgesio 

taisyklės žiemos  atostogų 

metu: prie vandens telkinių, 

miške, gaisro metu, 

ekstremalių situacijų metu.  

2022-05 „Geras poilsis, 

tinkamas dienos režimas-gera 

sveikata“.   

 



Klasė   

Etninės kultūros 

programa 

Alkoholio, tabako, kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa 

  

Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programa 

Žmogaus sauga 

6-7 

spec. 

lav. 

klasė 

Integravimas į 

mokomuosius 

dalykus 

Klasių vadovų ir mokytojų 

veikla 

Data, tema 

Klasių vadovų ir mokytojų veikla 

Data, tema 

Klasių vadovų ir 

mokytojų veikla 

Data, tema 

Klasių vadovų ir mokytojų 

veikla 

Data, tema 

 1. Dorinis 

ugdymas (tikyba) 

2021-10 

Elgesys ir vertybės. 

2021-12 

Laikas ir kalendorius. 

2022-03 

Elgesys ir vertybės. 

2022-04 

Iš liaudies kūrybos 

skrynelės. 

Gimtinė, tėvynė, tauta. 

   

2. Gamta ir 

žmogus / 

Integruotas 

gamtos mokslas 

2022-04  

„Gamta tradicinėje 

kultūroje“. 

 

2022-02 

„Buitinių cheminių medžiagų 

poveikis žmogaus sveikatai“. 

2022-03 

„Trumpalaikiai ir ilgalaikiai 

alkoholio poveikio padariniai“. 

2022-05 „Rūkymo žala vaiko ir 

suaugusiojo organizmui ir jo 

sveikatai“. 

2022-06 

„Įvairūs pagalbos būdai 

vartojantiems psichiką veikiančias 

medžiagas“. 

„Konfliktai ir nelaimingi 

atsitikimai kaip alkoholio 

vartojimo pasekmė“. 

  

2021-12  

„Masinio susibūrimo vietose 

tykantys pavojai“. 

 



3.Fizinis ugdymas    2021-09  

Atsakomybė, budrumas, 

emocinė pusiausvyra ir 

stresas. 

2021-11  

Saugi elgsena kieme, lauke. 

2021-12  

Saugus elgesys namuose. 

2022-01  

Saugus elgesys gamtoje. 

 

2022-02  

Bendrasis pagalbos telefonas 

112. 

2022-03  

Gaisro kilimo priežastys. Kaip 

elgtis kilus gaisrui. 

2022-04  

Gaisro kilimo priežastys. Kaip 

elgtis kilus gaisrui. 

2022-05  

Pirmoji pagalba susižeidus, 

užspringus, apsinuodijus, 

apsideginus. 

4. Informacinės 

technologijos 

   2021-11 

 „Kaip elgtis kilus gaisrui?“ 

5. Dailė 2022-02  

„Dzūkų tautinis kostiumas ir 

raštai“. 

2022-03 

 „Kalendoriniai papročiai“. 

2022-04 

 „Tradiciniai amatai“. 

2022-05  

   



„Liaudies kūryba“. 

6. Buities kultūra 2022-01 

 „Mitybos ir sveikatos 

tausojimo papročiai“. 

 2021-11  

„Sprendimų priėmimas ir 

sprendimo būdai“. 

2021-12  

„Sveikas ir turiningas 

gyvenimas švarioje 

aplinkoje“. 

Emocijų raiška ir 

valdymas. 

2022-01 

Mitybos ir sveikatos 

tausojimo papročiai. 

2021-12 

 „Atsargus elgesys su 

pirotechnika švenčių 

laikotarpiu“. 

2022-03 

 Pagalbos telefonas 112. 

„Ar maistas gali kelti 

pavojų?“  

 

 7. Muzika 2021-10 

Lopšinės. 

2021-12 

Rateliai ir žaidimai. 

2022-03 

Vaikų ir ganymo dainos. 

2022-05 

Dainos apie gamtą 

   

 8. Technologijos 

(pynimas) 

2021–10 

Šeima, giminė ir tradicijos. 

2021–11 

Tradiciniai darbai ir amatai. 

2021-12 

Etnografiniai regionai. 

2022-02 

Gamta tradicinėje kultūroje. 

2022-03 

Kalendorinės šventės ir 

papročiai. 

 2021–09 

Savimonė. Suvokti 

paauglystės sampratą. 

2021–11 

Priklausymas grupei. 

Spręsti konfliktus: 

ginčus, nesusipratimus. 

2021–12 

Poreikiai, teisės ir 

atsakomybė.  

2021–09 

Sveikatos ir saugumo 

tarpusavio ryšiai. 

2021–10 

Nerimą ir stresą sukeliančios 

situacijos.     

2021–11 

Saugus elgesys gamtoje. 

2021–12 



2022-04 

Liaudies kūryba. 

Suvokti kaip kinta, 

poreikiai, teisės ir 

pareigos. 

2022–02 

Kasdienės situacijos. 

Suvokti esamus ir 

išsivaizduoti ateities 

vaidmenis. 

2022–04  

Rizikos situacijos. Įveikti 

augimo ir brendimo 

pokyčius. 

2022–05 

Rizikos situacijos. 

Priimti apgalvotus 

sprendimus. 

Pavojai ir grėsmės kylančios 

dėl eismo dalyvių elgesio 

ypatumų. 

2022–02 

Kelių eismo taisyklės 

dviratininkams.    

 2022–03 

Gaisro priežastys. 

2022–04 

Ekologinės nelaimės. 

 

 

2022–05 

Elgesys pasimetus mieste, 

minioje. 

 

 9. Klasės vadovo 

planas 

  2021-11  

,,Paauglystė-permainų 

laikotarpis“. 

2022-01   

 Lytiniu keliu plintančių 

ligų prevencija.  

2021-09 

 „Būk atsakingas kelyje“. 

 

Klasė   

Etninės kultūros 

programa 

Alkoholio, tabako, kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa 

  

Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programa 

Žmogaus sauga 

8-9-10 

spec. 

lav. 

klasė 

Integravimas į 

mokomuosius 

dalykus 

Klasių vadovų ir mokytojų 

veikla 

Data, tema 

Klasių vadovų ir mokytojų veikla 

Data, tema 

Klasių vadovų ir 

mokytojų veikla 

Data, tema 

Klasių vadovų ir mokytojų 

veikla 

Data, tema 

 1. Dorinis 

ugdymas (tikyba) 

2021-10 

Žmogus ir šeima. 

2022-01 

Elgesys ir vertybės. 

   



2022-03 

Elgesys ir vertybės. 

2022-05 

Laikas ir kalendorius. 

2. Lietuvių kalba 

ir literatūra 

 

2022-02  

Duona Lietuvių apeigose. 

2022-03  

Paveldas, jo pažinimas, 

vertinimas, tausojimas, 

puoselėjimas. 

   

3. Integruotas 

gamtos mokslas 

   2022-01 Bendrasis pagalbos 

telefonas –112 

2022-03 Apsinuodijimas 

cheminėmis medžiagomis. 

2022-05 Gaisro gesinimo 

būdai ir priemonės. 

Parankinės gaisro gesinimo 

priemonės. Gesintuvai, jų 

tipai, veikimo principas. 

4. Integruotas 

socialinis mokslas 

2022-05 

 Lietuvos etnografiniai 

regionai (Aukštaitija, 

Dzūkija, Suvalkija, 

Žemaitija, Mažoji Lietuva) 

 2022-05 

Aplinkos užterštumas ir 

jo įtaka žmonių 

gyvenimui. 

 

 

5. Fizinis 

ugdymas 

   2021-09 Saugus elgesys 

sportuojant. 

2021-11 Saugus elgesys 

naudojant buitines chemines 

medžiagas. 

2021-12 Kūno priežiūros 

priemonės. 

2022-01 Saugus elgesys su 

elektros prietaisais, 

pirotechnikos priemonėmis. 



2022-02 Emocijos ir jausmai, 

sukėlę nesaugų elgesį. Jų 

valdymo būdai. 

2022-03 Saugi elgsena eismo 

aplinkoje. 

2022-04 Saugi elgsena 

ekstremaliose situacijose. 

2022-05 Padėk ištikus 

nelaimei. 

2022-06 Pirmoji pagalba. 

6.Technologijos 

(pynimas) 

2021–10 

Tautinis (tradicinis) 

kostiumas. 

2021–11 

Elgesys ir paprotinė teisė. 

2021–12 

Žmogaus gyvenimo ciklas. 

2022–03 

Tradicinis kraštovaizdis ir 

architektūra. 

2022–04 

Kalendoriniai papročiai. 

2022–05 

Liaudies kūryba. 

 

 

 2021–09 

Savimonė. Bendrauti su 

žmonėmis įvairiose 

situacijose. 

2021–10 

Priklausymas grupei. 

Suvokti šeimą kaip 

bendruomenę, kurioje 

gyvename. 

2021–12 

Poreikiai, teisės ir 

atsakomybė. Įvardinti 

poreikius bei teises. 

2022–02 

Kasdienės situacijos. 

Valdyti emocijas. 

2022–03 

Rizikos situacijos. 

Planuoti savo ateitį, 

analizuoti viltis, 

svajones, riziką.  

2022–04 

Rizikos situacijos. 

Numatyti galimas 

2021–09 

Saugus elgesys pinant. 

2021–10 

Saugus elgesys naudojant 

buitines chemines medžiagas. 

2021–11  

Saugus elgesys su elektros 

prietaisais, pirotechnikos 

priemonėmis. 

2021–12 

Emocijos ir jausmai, sukėlę 

nesaugų elgesį. Jų valdymo 

būdai. 

2022–02 

Saugi elgsena eismo 

aplinkoje. 

2022–03 

Saugi elgsena ekstremaliose  

situacijose.  

2022–04 

Padėk ištikus nelaimei. 

2022–05 

Būk atsakingas už savo ir kitų 

saugumą. 



rizikingo elgesio 

pasekmes. 

7. Dailė 2021-10 Simbolis. Ritmas. 

Pasaulio medžio simbolis 

įvairių tautų kūryboje.  

2021-11 Senųjų ir 

šiuolaikinių pastatų 

panašumai ir skirtumai, 

daiktų paskirtis, formų 

įvairovė ir patogumas 

   

8. Sveikatos ir 

lytiškumo 

ugdymo bei  

rengimo šeimai 

bendroji 

programa 

 

 2022-02 Alkoholio vartojimo 

pasekmės fizinei ir psichikos 

sveikatai. 

Kova prieš rūkymą pasaulyje 

(reklamos ir pardavimo kontrolė). 

2022-03 Psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo pasekmės 

fizinei ir psichikos sveikatai. 

2022-05 Neteisėta veikla, susijusi 

su alkoholio gamyba, prekyba ir 

vartojimu. 

  

9. Muzika 2021-10 

Senovės muzika. 

2021-11 

Liaudies dainos, kodėl jų 

reikia? 

2022-01 

Lietuvos kraštų dainos, 

dzūkų dainos. 

2022-04 

Apie ką lietuviai dainavo? 

Šeimos dainos. 

   



10. Klasės 

valandėlė 

2022-04  

Šv. Velykos.  

Kiaušinių dažymas. 

2021-12 Alkoholio ir kitų 

psichotropinių medžiagų žala 

organizmui. 

2021-11 Berniukas – 

mergaitė. Mūsų 

skirtumai. 

2022-03 Gyvenimo 

būdas – gyvenimo 

apsisprendimas ir 

šiuolaikinio jaunimo 

mada. 

2021-09 Saugaus eismo 

instruktažas 

 2021-12 Saugus elgesys 

slidžiame kelyje 

2022-03 Saugaus elgesio 

instruktažas šylant orui ir 

tirpstant ledui kieme, gatvėje, 

ant vandens telkinių.  

2022-05 Gaisro priežastys 

Klasė   

Etninės kultūros 

programa 

Alkoholio, tabako, kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa 

  

Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programa 

Žmogaus sauga 

SĮU 

klasė 

Integravimas į 

mokomuosius 

dalykus 

Klasių vadovų ir mokytojų 

veikla 

Data, tema 

Klasių vadovų ir mokytojų veikla 

Data, tema 

Klasių vadovų ir 

mokytojų veikla 

Data, tema 

Klasių vadovų ir mokytojų 

veikla 

Data, tema 

 1. Dorinis 

ugdymas (tikyba) 

2021-10 

Laikas ir kalendorius. 

2021-12 

Iš liaudies kūrybos 

skrynelės. 

2022-02 

Bendruomenė, šeima, 

tradicijos. 

2022-04 

Laikas ir kalendorius. 

   



2. Komunikacinė 

veikla 

2021-09  

Gimtinė, Tėvynė ir tauta. 

2021-10 

Lietuvos etnografiniai 

regionai 

2021-11 

Tautų įvairovė. 

2021-12 

Senieji darbai ir amatai. 

2022-03 

Iš liaudies kūrybos 

skrynelės 

   

3. Namų ruoša   2021-11 

Plėtoti supratimą apie 

draugystę ir draugus. 

2022-01 

Mokausi sveikai gyventi. 

2022-02 

Sveikame kūne-sveika 

siela. 

2022-03 

Tabakas - kelias į 

narkotikus. 

2022-04 

Mano namai - mano 

tvirtovė.  

2022-05 

Tvirtas nuomonės, 

susitarimų taisyklių 

laikymasis. 

 

4.Technologijos 

(pynimas) 

2021–09 

Jaunimo brandos apeigos ir 

papročiai. 

2021–10 

 2021–09 

Savimonė. Teigiamai 

apibūdinti kitą žmogų. 

2021–10 

2021–09 

Pagarba kitiems eismo 

dalyviams, nepriklausomai 

nuo amžiaus ir lyties.  



Kulinarinis paveldas ir 

mitybos papročiai. 

2021–11 

Kalendorinės šventės ir 

papročiai. 

2022–01 

Tradiciniai amatai, verslai ir 

darbai. 

2022–03 

Archeologinis ir tautinis 

kostiumas. 

2022–05 

Liaudies kūryba. 

 

 

Priklausymas grupei. 

Suprasti kitų žmonių 

jausmus. 

2021–11 

Poreikiai, teisės ir 

atsakomybė. Pagrįstai bei 

aiškiai reikšti savo 

nuomonę. 

2022–02 

Kasdienės situacijos. 

Atkakliai siekti savo 

tikslo. 

2022–03 

Rizikos situacijos. 

Analizuoti rizikingų 

poelgių pranašumus ir 

trūkumus.  

2022–05 

Rizikos situacijos. 

Planuoti pasikeitimus. 

 

2021–10 

Veiksniai, ribojantys eismo 

dalyvių saugumą.  

2021–11 

Saugus naudojimasis elektros 

prietaisais.  

2021–12 

Pagrindinės žmogaus 

bendravimo su gyvūnais 

klaidos.  

2022–02 

Kurti saugią ir darnią aplinką 

sau, šeimai, bendruomenei ir 

gyvūnams.  

2022–03 

Atsakingai ir kompetentingai 

elgtis žmogaus ar gamtos 

sukeltose ekstremaliosiose 

situacijose. 

 

2022–04 

Atpažinti grėsmingas gyvybei 

būkles ir suteikti pirmąją 

pagalbą.  

2022–05 

Priimti adekvačius su 

saugumu susijusius 

sprendimus.  

5. Fizinė veikla    2021-09 Saugus elgesys 

sportuojant. 

2021-11 Būk atsakingas už 

savo ir kitų saugumą. 

2022-02 Saugi elgsena eismo 

aplinkoje. 



2022-04 Pirmoji pagalba. 

 6. Klasės vadovo 

planas 

2021-09 

Tautinio kostiumo 

sudedamosios dalys 

2021-10 

Tautinių juostų raštai ir 

spalvos. 

2022-01 

Tarmių savitumas ir 

išlikimas iki šių dienų. 

2022-02 

 Duonos kelias. 

 

 

 

 

 

2021-09 

Rūkymas – kaip „įvaizdžio“ dalis. 

2021-10 

Alkoholinių gėrimų vartojimo 

pasekmė šeimai ir visuomenei. 

2021-12 

Psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimas ir pasekmės. 

2022-01 

Gebėjimas atsispirti bendraamžių 

neigiamai įtakai ir mokėjimas 

konstruktyviai spręsti 

paauglystėje kylančias problemas. 

2022-06 

Psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimas ir pasekmės. 

  

 

 

 

Šeimyna / 

auklėtojas 

 

INTEGRAVIMAS Į VEIKLOS PLANUS 

Etninės kultūros 

programa 

Alkoholio, tabako, 

kitų psichiką 

veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos 

programa 

Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programa 

Žmogaus sauga Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai 

bendroji programa 

Ugdymo karjerai 

programa 

Zuikučiai / 

Aurutė 

Miknevičie

nė 

Data 

 Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

2021-10     

Gimtinė, tėvynė, 

tauta. 

2021-12 

2021-09 

Tabako žala paauglio 

sveikatai.  

2021-10 

2021-10 

Kodėl meilė svarbi 

žmogaus gyvenime? 

2021-11 

2021-09 

Pagrindinės kelių 

eismo taisyklės.  

2021-09 

Kaip pasakyti „ne“ ir 

nesijausti kaltam? 

2021-11 

2021-09 

Kaip veikti grupėje 

drauge?  



Laikas ir 

kalendorius Iš 

liaudies kūrybos 

skrynelės. 

2022-01 

Žmogus ir šeima 

2022-03 

Laikas ir 

kalendorius  

2022-04 

Iš liaudies kūrybos 

skrynelės.  

2022-05 

Bendruomenė, 

šeima ir tradicijos. 

Laikas ir 

kalendorius 

 

Psichiką veikiančios 

medžiagos. 

 2021-12 

Nuodingųjų 

medžiagų, rūkymo 

poveikis bręstančiam 

organizmui. 

2022-01 

Alkoholis. 

 2022-03 

„Tabakas- vartus 

atkeliantis 

narkotikas“ 

 2022-04 

Vaistai. 

Melo kojos trumpos 

2021-12 

Ką reiškia „būti 

mandagiam?“ Sausis 

Visi jausmai- lengvi 

ir sunkūs- yra 

reikalingi. 

2022-02 

Kaip sprendžiu 

nesutarimus. 

Ar galima meluoti? 

2022-03 

Žodinė ir nežodinė 

jausmų išraiška. 

2022-05 

Aš galiu imti ir duoti. 

Kas kenkia žmogaus 

sielai? 

 

Saugus elgesys 

gamtoje. 

 2021-12 

Pavojai ir grėsmės, 

kylančios dėl eismo 

dalyvių elgesio 

ypatumų.  

2022-01 

Ištiko nelaimė. Kur 

kreiptis? 

2022-05 

Saugus elgesys prie 

vandens telkinių. 

Saugus elgesys 

gamtoje.  

2022-06 

Tykančios nelaimės 

kieme, žaidimų 

aikštelėse. 

Pareigos ir teisės 

šeimoje.  

2021-12 

Aktyvaus ir pasyvaus 

poilsio, miego 

reikšme asmens 

sveikatai. 

 2022-01 

Aš – berniukas, aš- 

mergaitė. 

2022-02 

Kasdieniniai asmens 

higienos reikalavimai 

Aš ir mano 

artimiausia aplinka 

Mano ir kitų žmonių 

jausmai. 

Kaip ieškoti 

informacijos  

internete, 

bibliotekoje? 

2022-03 

Labiausiai 

patinkančios 

profesijos.  

Kaip spręsti 

kylančius tarpusavio 

nesutarimus? 

Šeimyna / 

auklėtojas 

INTEGRAVIMAS Į VEIKLOS PLANUS 

Etninės kultūros 

programa 

Alkoholio, tabako, 

kitų psichiką 

veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos 

programa 

Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programa 

Žmogaus sauga Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai 

bendroji programa 

Ugdymo karjerai 

programa 

Zuikučiai \ 

Virginija 

Narauskaitė 

Data 

 Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

2021-11 

Bendruomenė, 

šeima, tradicijos.  

Laikas ir 

kalendorius  

2022-06 

Ilgalaikės alkoholio 

vartojimo pasekmės. 

2021-11 

Ar galima meluoti? 

Aš berniukas, aš – 

mergaitė. 

2022-03 

2021-09 

Pagrindinės kelių 

eismo taisyklės. 

Pavojai ir grėsmės, 

kylančios dėl eismo 

2021-11 

Mano gimimas, 

kūdikystė, ankstyvoji 

vaikystė.  

2022-05 

Pažinti ir priimti save 

(gabumai, norai, 

svajonės). 

 



2021-12 

 Žmogus ir šeima  

2021-03 

Kalendorinės 

šventės ir papročiai.  

Laikas ir 

kalendorius. 

Elgesys ir vertybės. 

Laikas ir 

kalendorius 

Laikas ir 

kalendorius. 

Šeima, giminė ir 

tradicijos. 

Žodinė ir nežodinė 

jausmų išraiška. 

2022-06 

Kaip sprendžiu 

nesutarimus. 

 

dalyvių elgesio 

ypatumų. 

2022-01  

Esu atsakingas už 

savo sveikatą ir 

saugumą. 

Tykančios nelaimės 

kieme, žaidimų 

aikštelėse.  

Eismo saugumą 

didinančios 

priemonės. 

2022-02 

Saugaus elgesio 

namų taisyklės.  

2022-03  

Pagrindinės kelių 

eismo taisyklės.  

2022-06 

Saugus elgesys prie 

vandens telkinių  

įvairiais metų laikais 

Aš ir mano 

artimiausia aplinka.  

2022-01 

Sveikata- didžiausias 

žmogaus turtas. 

2022-02 

Kas padeda 

susidraugauti ir 

palaikyti draugiškus 

santykius? 

2022-05 

Kokia veikla padeda 

užaugti sveikiems 

Maisto produktai, 

kuriuos reikėtų 

valgyti saikingai. 

2022-06 

Kas naudinga 

žmogaus sveikatai ir 

kas jai kenkia? 

 

Šeimyna / 

auklėtojas 

INTEGRAVIMAS Į VEIKLOS PLANUS 

Etninės kultūros 

programa 

Alkoholio, tabako, 

kitų psichiką 

veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos 

programa  

Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programa 

Žmogaus sauga Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai 

bendroji programa 

Ugdymo karjerai 

programa 

Drugeliai /  

Birutė 

Data 

 Auklėtojų veikla 

 (tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

 (tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

 (tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

 (tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

 (tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

 (tema) 



Samauskien

ė 

2021-10 

,,Vėlinės - mirusių 

atminimo diena“.  

2021-11 ,,Kaip 

gydytis be vaistų“. 

2021-12 

,,Adventas – Kalėdų 

laukimo metas 

2022-04 

,,Velykų 

belaukiant“ 

2021-11 

,,Rūkai – save žudai“. 

 

2022-01 

,,Kam reikalingi 

vaistai“. 

2021-10 

 ,,Sodo gėrybės”. 

 

,,Mes linksmi ir 

liūdni“. 

2021-11  

,,Ar pažįsti pinigus”. 

2021-12  

,,Žiemužė snaigėm 

sninga“. 

,,Švelnumas 

švelnumu grįžta“. 

,,Gerais darbais 

suteik žmonėms 

džiaugsmo“. 

Relaksacijos val. 

,,Tinginių karalystė “. 

2022-01  

,,Kaip tapti gražiu?“. 

2022-02 

,,Svečiuose pas 

Luką“. 

2022-03 

,,Ačiū ir prašau – 

žodeliai stebuklingi“. 

2022-04  

,,Draugiškas ir 

nedraugiškas“. 

,,Tau mano Mamyte 

gražiausi žiedai“. 

2022-05 

,,Paros dalys“ 

,,Augalų pasaulyje“. 

2021-10 ,,Veiksniai, 

ribojantys eismo 

dalyvių saugumą”. 

,,Kam reikalingi kelio 

ženklai“. 

2021-12 

,,Saugus elgesys prie 

vandens telkinių  

įvairiais metų 

laikais”. 

2022-01 

,,Saugus elgesys su 

gyvūnais”. 

2022-05 

,,Stabtelkim, 

apsižvalgykim, 

įsiklausykim, 

mašinas visas 

matykim“ 

„Kaip būti saugiam 

namuose“  

,,Ką gali saulutė“. 

2022-06  

,,Kaip būti saugiam 

vasaros atostogų 

metu“. 

2021-09 ,,Nuotaikos 

ir emocijos – 

gyvenimo kokybė ir 

sveikata“. 

 „Kaip kasdienė 

veikla veikia mūsų 

sveikatą?“. 

2021-11 

Pasakų relaksacija.  

,,Asmens higienos 

svarba žmogaus 

sveikatai ir 

išvaizdai“.  

2022-01 

„Mano šeimos istorija 

ir tradicijos“. 

2022-01 

„Visi gyvenkime 

draugiškai“. 

 

2021-10 

,,Kas nedirba, tas 

nevalgo“. 

2021-12 

,,Mokinių 

bendravimo 

taisyklės”. 

2022-01 

,,Kaip sprendžiu 

nesutarimus”  

 

INTEGRAVIMAS Į VEIKLOS PLANUS 



Šeimyna / 

auklėtojas 

Etninės kultūros 

programa 

Alkoholio, tabako, 

kitų psichiką 

veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos 

programa 

Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programa 

Žmogaus sauga Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai 

bendroji programa 

Ugdymo karjerai 

programa 

Drugeliai / 

Romualda 

Zasimavičie

nė 

Data 

 Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

2021-10 

Iš tautosakos 

lobyno (ruduo). 

Vėlinės. 

2021-11 

Iš tautosakos 

lobyno (duonos 

kelias) 

2021-12 

Advento papriočiai 

ir tradicijos. 

Kūčios ir Šv. 

Kalėdos. Papročiai 

ir tradicijos. 

2022-01 

Ių pasakų kraitelės. 

2022-02 

Iš pasakų skrynelės 

2022-03 

 Užgavėnių šventės 

papročiai. 

Iš tautosakos 

lobyno. 

Menu mįslę 

keturgyslę. 

2021-10 

Blogiems įpročiams 

– ne! 

2022-01 

Rūkai – save žudai! 

2022-02 Vaistų 

poveikis žmogaus  

organizmui 

2022-03 Alkoholis 

2021-10 

Pažink save. 

2021-11 

Elgesys prie stalo 

Ar mokame 

bendrauti? 

Būkime mandagūs. 

2021-12 

Padėkime vieni 

kitiems. 

2022-03 Draugą 

nelaimėje pažinsi. 

Meluoti negarbinga, 

meluoti negražu 

2022-04 Gėlių 

priežiūra 

2022-05 Jausmai ir 

emocijos 

Darbo svarba žmogui 

Man artimi ir mylimi 

žmonės 

Asmens higiena.                                                                                                                                                              

2021-09 

Aš saugus, kai žinau. 

Būk saugus tamsiu 

paros metu. 

Sauga buityje. 

2021-11 

Pavojai tykantys 

gatvėje. 

2021-12 

Tykantysm pavojai 

žiemą. 

Degtukai – ne 

žaislas. 

2022-02 Kaip 

išvengti nelaimės. 

2022-04.Kaip saugiai 

pereiti gatvę 

2022-05.Kelio 

ženklai. 

2022-06 Mus 

tykantys pavojai. 

2021-09 

Rudens vitaminų 

dovanos. 

2021-10 

Peršalimo ligos ir jų 

profilaktika. 

2021-11 

Mano šeima 

Dantų priežiūra. 

2022-01 

Mano gyvenimo 

būdas. 

2022-03 Mergaičių ir 

berniukų bendravimo 

ypatumai. 

2022-04 Sveika 

mityba.  

Kuo naudingos 

vaistažolės. 

 

 



Seku seku pasaką. 

2022-04 

Velykos atėjo! 

Šeimyna / 

auklėtojas 

INTEGRAVIMAS Į VEIKLOS PLANUS 

Etninės kultūros 

programa 

Alkoholio, tabako, 

kitų psichiką 

veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos 

programa 

Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programa 

Žmogaus sauga Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai 

bendroji programa 

Ugdymo karjerai 

programa 

Žaisliukai / 

V. 

Rakauskien

ė 

Data 

 Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

2021-11 Tautinės 

juostos pynimas. 

2021-12  

Šventų Kalėdų 

belaukiant. 

2022-03 

Užgavėnių kaukių 

gamyba. 

2021-11 Sveika 

gyvensena. Žalingi 

įpročiai. 

2021-12 

Alkoholio žala. 

2021-09 Mokausi 

sugyventi, sutarti. 

2021-10 

Draugystės svarba 

žmogaus gyvenime. 

Elgesys tai veidrodis, 

kuriame matome 

save. 

2022-01 Kaip 

tampama geru 

draugu. 

2022-03 

Kas puošia žmogų? 

Meile, kas tu esi? 

2022-04 Draugystės 

svarba žmogaus 

gyvenime. 

2022-05 

Mano geri darbai. 

Moku bendrauti be 

patyčių. 

2021-09 

Saugus elgesys 

gatvėje. 

2021-10 

Atšvaitai tamsiu 

paros metu. 

2022-01 

Eismas tamsiu paros 

metu. 

2022-02-03 

 Aš saugus, kai žinau. 

2021-09 

Švara ir sveikata. 

2021-10 

Kad dantys būtų 

sveiki. 

Ką darome, kad 

būtume sveiki. 

2021-11 Sveika 

mityba. 

Daržovės, vaisiai ir 

grūdiniai produktai. 

2022-03 

Aš ir mano 

artimiausia aplinka. 

2022-04 

Sveika ir švari 

aplinka. 

Seksualinė skriauda. 

2022-05 

Aš mergaitė, aš 

berniukas. 

 



2022-06 

Darbas, poreikis, 

būtinybė, 

džiaugsmas. 

Šeimyna / 

auklėtojas 

INTEGRAVIMAS Į VEIKLOS PLANUS 

Etninės kultūros 

programa 

Alkoholio, tabako, 

kitų psichiką 

veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos 

programa  

Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programa 

Žmogaus sauga Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai 

bendroji programa 

Ugdymo karjerai 

programa 

Žaisliukai / 

Birutė 

Keidošienė 

 

Data 

 Auklėtojų veikla 

 (tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

 (tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

 (tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

 (tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

 (tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

 (tema) 

2021-11 

„Kas nedirba, tas 

nevalgo“ 

2021-12 

 Lietuvių liaudies 

dainos ir žaidimai 

2022-03 

Užgavėnių šventė 

2022-04- 

Atvirukų šv. 

Velykų proga 

gaminimas 

Piešinių konkursas  

„Margutis“ 

 2022-05 

Mįslės, patarlės, 

priežodžiai 

2021-11 

Disputas „Rūkymui – 

ne“. 

2021-12 

„Alkoholio ir tabako 

vartojimo pasekmės“. 

2022-02 

Pokalbis 

„Ilgalaikio rūkymo 

pasekmės“  

2022-03 

Pokalbis „Elgesio 

pokyčiai apsvaigus“ 

2022-05 

Pokalbis 

„Nerūkyk,nes...“ 

2021-09 

Darbai šeimynoje. 

2021-11 Pokalbis 

„Panašūs ir 

skirtingi“. 

„Mylimiausias 

šeimos narys“. 

2021-12 

Švelnumas švelnumu 

grįžta“. 

2022-03 

Disputas 

„Papasakok“  

Pokalbis „Aš noriu 

padėti“ Valandėlė 

„Mano elgesys“ 

Disputas „Apie pyktį, 

ginčus ir 

susitaikymą“ 

2021-09 Saugus 

eismas pirmosiomis 

rugsėjo dienomis„Aš 

gyvenu prie judraus 

kelio“. 

2021-10 Atšvaitai. 

2021-11 Kelio 

ženklas – pėsčiųjų 

perėja. 

2021-12 

Pavojai kelyje žiemą. 

Kaip jų išventi? 

2022-02 

„Mano elgesys 

lengvajame 

automobilyje“ 

 2022-03 

„Eismo pavojai 

pavasarį“  

2022-05  

 

2021-09 „mergaitės 

ir berniukai“ 

2021-10 

Kas padeda būti 

švariam, sveikam ir 

gražiam? 

2022-02 

Pokalbis „Drabužiai“ 

2022-06 

„Vaistai ir jų 

naudojimas“ 

 



Pokalbis „Draugiškas 

elgesys“  

2022-04 

Pokalbis „Darbas 

žmogų puošia“  

2022-05 

Disputas „Pagalba 

šalia esančiam“ 

„Saugus kelias 

Šeimyna / 

auklėtojas 

INTEGRAVIMAS Į VEIKLOS PLANUS 

Etninės kultūros 

programa 

Alkoholio, tabako, 

kitų psichiką 

veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos 

programa 

Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programa 

Žmogaus sauga Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai 

bendroji programa 

Ugdymo karjerai 

programa 

Ežiukai / 

Rolandas 

Gumauskas 

Data 

 Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

Data 

Auklėtojų veikla 

(tema) 

2021-09 

Laikas -

kalendorius. 

  

2021-12 

„Mūsų Kalėdos“. 

2022-02 

„Palikimas“. 

2022-05 

Tabakas.  

Alkoholis 

2021-10 

Gyvenimas drauge 

„Visa kas gimsta nori 

gyventi“. 

 2022-02 

„Mano diena“.  

„Mano savaitė“. 

2021-09 

Pagrindinės kelių 

eismo taisyklės. 

2021-12  Parama ir 

palaikymas.  

2022-04 

Ištiko nelaimė. Kur 

kreiptis? 

 2022-05 

Saugaus elgesio 

taisyklės žaidžiant 

kieme. 

 2022-06 

Saugaus elgesio 

instruktažas prie 

2021-09 

Kas mus džiugina?. 

2021-10 

Diena vien tik man.  

„Pyktis – taisyklės- 

melas“.  

2021-11 

„Džiaugiuosi ir 

liūdžiu“.  

Rengimo šeimai ir 

lytiškumo bendrosios 

nuostatos.  

2022-01 

„Senas ir mažas“.  

„Kodėl būtinai aš?“. 

2022-05 

2021-09 

Mano norai ir 

svajonės. 



atvirų vandens 

telkinių. 

Vyro ir moters 

įvaizdis. 
 

 

 


