
 
 

POPAMOKINĖ GRUPĖ 
 
Dažniausiai girdima nuomonė, kad popamokinės grupės laikas – tai vaikų buvimas nieko neveikiant, o 
popamokinės grupės mokytojos atlieka prižiūrėtojų vaidmenį iki tėvų darbo pabaigos. Tėvai tokiu atveju 
gauna garantiją, kad pradinėse klasėse besimokantis vaikas namo grįš atlikęs namų darbus, ir tai 
dažniausiai laikoma didžiausia popamokinės grupės verte. Tačiau pradinukams popamokinė grupė ir 
būreliai yra kur kas daugiau. Pagrindinės vaikų popamokinės veiklos ir būrelių lankymo naudos - tai 
savirealizacija, socializacija, laisvės pojūtis ir galimybė pačiam rinktis, bei atsipalaidavimas po formaliojo 
ugdymo veiklų. 
 
14:00 val. – 15:00 val. Lauko laikas 
Popamokinė grupė turi paprastą struktūrą. Visų pirma, pasibaigus pamokoms vaikams būtina pajudėti 
bei „pravėdinti galvas“, todėl valandą jie praleidžia lauke žaisdami, judėdami, dūkdami. Net suaugusiam 
žmogui sunku ramiai išsėdėti kelias valandas. Ne tik sėdėti, bet ir atidžiai klausytis, atlikti užduotis, 
įsiminti medžiagą. O vaikai dvigubai pavargsta. Todėl valanda laipiojant, bėgiojant, žaidžiant arba, 
galiausiai, ramiai skaitant ar kalbantis su draugu yra fiziškai ir emociškai svarbi veikla.  
 
15:15 val. – 16:00 val. Būreliai 
Grįžus iš lauko - būrelių metas. Kasmet būrelių tvarkaraštis sudaromas, stengiantis sukurti kuo didesnį 
veiklų pasirinkimą. Tikslas - kad daugelyje veiklų ir mergaitės, ir berniukai rastų užsiėmimų bei kad išliktų 
balansas tarp meninių, loginių ir judrumo veiklos. Šioje dienos dalyje svarbu ne tik bendros berniukams 
ir mergaitėms skirtos veiklos, bet ir skirtingų amžiaus grupių vaikų bendrystė. Tokios konstrukcijos 
praplečia vaikų galimybes bendrauti, praturtina jų sociumą, suteikia įvairesnių patirčių nei bendraujant 
tik su bendraamžiais ar klasiokais. Su mažiau pažįstamais vaikai lavina socialinius įgūdžius, turi išmokti 
susitarti su kur kas didesnėmis ir įvairesnėmis grupėmis ir taip rengiasi aktyviam suaugusiojo gyvenimui. 
Galiausiai, smagu dalintis su kažkuo bendrais pomėgiais - tai sukuria priklausymo ir bendrumo jausmą.  
Kadangi vis dar įprasta, kad būrelius vaikams parenka tėvai (tam, kad vaikas ką nors veiktų), mūsų 
mokykla kiekvienais metais organizuoja būrelių „pasibandymą“, kuriame vaikai patys renkasi būrelius. 
Pastebime, kad vaikui leidus rinktis, jis jaučiasi svarbesnis, labiau įsitraukia ir įsipareigoja jį lankyti. 
Tuomet būrelis natūraliai tampa ne laiko „prastūmimo“ vieta, o naudinga ir jam prasminga veikla.  
 
16:00 val.  – 17:15 val. Pavakariai ir namų ruoša 
Po pirmųjų būrelių ateina metas pasistiprinti, tad mokiniai keliauja į pavakarius, o likusį laiką skiria 
namų darbų ruošai bei knygos skaitymui.  
 
 
17:15 val. – 18:00 val. Būreliai 
 Atlikę namų darbus, vaikai turi galimybę rinktis dar vieną būrelį. Pažinimo medyje siūlome tokius 
būrelius: Gustavo kepyklėlė, kurioje mokomasi gaminti maistą, karatė būrelis, programavimas, 
rankdarbiai, „breikas“, ukulėlės pamokos, dainavimas, teatras, šachmatai. Būrelių sąrašas kasmet 
papildomas naujomis veiklomis. 
 
18:00 val. – 18:30 val. Laisvas laikas 
Po visų dienos įvykių ir veiklų vakarą skiriame poilsiui. Esant geram orui keliaujame į lauką, prastesniu 
oru liekame klasėse ir žaidžiame, ilsimės ir užsiimame mėgiamomis veiklomis.  


