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KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ IKIMOKYKLINIŲ / 

PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO GRUPIŲ VEIKLOS IR DIENOS RITMAS 

 

Grupių darbo laikas 7.00–17.00 val. 

Budinčios grupės darbo laikas 8.00–18.00 val. 

 

Vaiko dienos ritmas ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus „Voveriukų“ grupėje 

Vaikų priėmimas, žaidimai   7.00 val. 

Pusryčiai  8.15 val. 

Ugdančioji veikla grupėje, salėje  9 val. 

Priešpiečiai  9.50 val. 

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, ugdančioji veikla lauke 10–11 val. 

Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums 11–11.30 val. 

Pietūs    11.30 val. 

Pasiruošimas miegui, miegas  12–14.30 val. 

Laipsniškas kėlimasis, pasiruošimas pavakariams  14.30–15 val. 

Vakarienė 15.05 val. 

Ugdančioji veikla grupėje, lauke  15.30 –17.00 val. 

 

 

Vaiko dienos ritmas ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus „Bitučių“ grupėje 

Vaikų priėmimas, žaidimai   7.00 val. 

Pusryčiai  8.18 val. 

Ugdančioji veikla grupėje, salėje  9 val. 

Priešpiečiai  9.53 val. 

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, ugdančioji veikla lauke 10.10–11.10 val. 

Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums 11.10–11.35 val. 

Pietūs    11.35 val. 

Pasiruošimas miegui, miegas  12–14.30 val. 

Laipsniškas kėlimasis, pasiruošimas pavakariams  14.30–15 val. 

Vakarienė 15.18 val. 

Ugdančioji veikla grupėje, lauke  15.35 –17.00 val. 

 

Vaiko dienos ritmas ikimokyklinio ugdymo „Ąžuoliukų“ grupėje 

Vaikų priėmimas, žaidimai   7.00 val. 

Pusryčiai 8.21 val. 

Ugdančioji veikla grupėje, salėje  8.50 val. 

Priešpiečiai  9.57 val. 

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, ugdančioji veikla lauke 10.10–11.25 val. 

Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums 11.25–11.40 val. 

Pietūs    11.40 val. 



Pasiruošimas miegui, miegas  12.00–14.45 val. 

Laipsniškas kėlimasis, pasiruošimas pavakariams  14.45–15.10 val. 

Vakarienė 15.11 val. 

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, ugdančioji veikla lauke  15.35–17.00 val. 

 

Vaiko dienos ritmas ikimokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupėje 

Vaikų priėmimas, žaidimai   7.00 val. 

Pusryčiai 8.24 val. 

Ugdančioji veikla grupėje, salėje  8.50 val. 

Priešpiečiai  10.00  val. 

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, ugdančioji veikla lauke 10.20–11.20 val. 

Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums 11.20–11.45 val. 

Pietūs    11.45 val. 

Pasiruošimas miegui, miegas  12.05–14.50 val. 

Laipsniškas kėlimasis, pasiruošimas pavakariams  14.50–15.24 val. 

Vakarienė 15.24 val. 

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, ugdančioji veikla lauke  15.45–17.00val. 

 

Vaiko dienos ritmas ikimokyklinio ugdymo „Viščiukų“ grupėje 

Vaikų priėmimas, žaidimai   7.00 val. 

Pusryčiai 8.27 val. 

Ugdančioji veikla grupėje, salėje  9 val. 

Priešpiečiai  10.03  val. 

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, ugdančioji veikla lauke 10.15–11.35 val. 

Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums 11.35–11.50 val. 

Pietūs    11.50 val. 

Pasiruošimas miegui, miegas  12.10–14.50 val. 

Laipsniškas kėlimasis, pasiruošimas pavakariams  14.50 –15.17 val. 

Vakarienė 15.17 val. 

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, ugdančioji veikla lauke  15.45–17.100val. 

 

Vaiko dienos ritmas ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupėje 

Vaikų priėmimas, žaidimai   7.00 val. 

Pusryčiai 8.30 val. 

Ugdančioji veikla grupėje, salėje  9 val. 

Priešpiečiai  10.06 val. 

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, ugdančioji veikla lauke 10.15–11.35 val. 

Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums 11.35–11.55 val. 

Pietūs    11.55 val. 

Pasiruošimas miegui, miegas  12.15–15.00 val. 

Laipsniškas kėlimasis, pasiruošimas pavakariams  15.00 –15.20 val. 

Vakarienė  15.20 val. 

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, ugdančioji veikla lauke  15.40–17.00 val. 

 

 



Vaiko dienos ritmas ikimokyklinio ugdymo „Nykštukų“ grupėje 

Vaikų priėmimas, žaidimai   8.00 val. 

Pusryčiai 8.36 val. 

Ugdančioji veikla grupėje, salėje  9 val. 

Priešpiečiai  10.12  val. 

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, ugdančioji veikla lauke 10.20–11.45 val. 

Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums 11.45–12.05 val. 

Pietūs    12.05 val. 

Pasiruošimas miegui, miegas  12.25–15.05 val. 

Laipsniškas kėlimasis, pasiruošimas pavakariams  15.05–15.26 val. 

Vakarienė 15.26 val. 

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, ugdančioji veikla lauke  15.50–18.00 val. 

 

Vaiko dienos ritmas ikimokyklinio ugdymo „Boružiukų“ grupėje 

Vaikų priėmimas, žaidimai   7.00 val. 

Pusryčiai 8.33val. 

Ugdančioji veikla grupėje, salėje  9 val. 

Priešpiečiai  10.09  val. 

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, ugdančioji veikla lauke 10.40–11.45 val. 

Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums 11.45–12.00 val. 

Pietūs    12.00 val. 

Pasiruošimas miegui, miegas  12.20–15.00 val. 

Laipsniškas kėlimasis, pasiruošimas pavakariams  15.00–15.23 val. 

Vakarienė  15.23 val. 

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, ugdančioji veikla lauke  15.45–17.00 val. 

 

Vaiko dienos ritmas priešmokyklinio ugdymo „Žvirbliukų“ grupėje 

Vaikų priėmimas, žaidimai   7.00 val. 

Pusryčiai 8.41 val. 

Ugdančioji veikla grupėje, salėje  9 val. 

Priešpiečiai  10.18 val. 

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, ugdančioji veikla lauke 11.00–12.00 val. 

Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums 12.00–12.15 val. 

Pietūs    12.15 val. 

Pasiruošimas miegui, miegas  12.35–15.10 val. 

Laipsniškas kėlimasis, pasiruošimas pavakariams  15.10–15.32 val. 

Vakarienė 15.32 val. 

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, ugdančioji veikla lauke 15.50–17.00 val. 

 

Vaiko dienos ritmas priešmokyklinio ugdymo „Zuikučių“ grupėje 

Vaikų priėmimas, žaidimai   8.00 val. 

Pusryčiai 8.41 val. 

Ugdančioji veikla grupėje, salėje  9 val. 

Priešpiečiai  10.18 val. 

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, ugdančioji veikla lauke 11.00–11.55 val. 



Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums 11.55–12.10 val. 

Pietūs    12.10 val. 

Pasiruošimas miegui, miegas  12.30–15.10 val. 

Laipsniškas kėlimasis, pasiruošimas pavakariams  15.10–15.29 val. 

Vakarienė 15.29 val. 

Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, ugdančioji veikla lauke 15.45–18.00 val. 

 
_______________________ 


