
Nuo 2020 metų nuo kovo 30 d. iki balandžio 5 d.  

PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA 

  Projektas, tema, problema ar kt.:  Projektas „Aš – gamtos dalis“. Į PAGALBĄ GAMTAI. 

    Tikslas(ai): Susipažins su gamtos ir aplinkos išsaugojimu. Įsijungti į akciją „Mes rūšiuojam“. 

    Uždaviniai: Stebėdamas ir imituodamas suaugusiųjų elgesį, rūpinsis aplinkos tvarka ir švara; 

suvoks, kodėl reikia tausoti gamtą, mokės tai paaiškinti 1-2 sakiniais; susipažins su atliekų rūšiavimo 

tvarka, stengsis atliekas rūšiuoti tinkamai; ugdysis vaizduotę ir kūrybiškumą ir iš antrinių žaliavų 

gebės sukurti pasirinktą erdvinį darbelį; įtvirtins skaičiaus ir skaičių sekos sąvokas; gebės nurodyti  

skaičių kaimynus. 

INDIVIDUALI UGDOMOJI VEIKLA 

(Ugdymo individualizavimas pagal vaiko poreikius, gebėjimus ir kitus ypatumus) 

 

Pasiūlyti daugiau dėmesio skirti skaitymo įgūdžių lavinimui: Nojui, Dangei, Mėtai, Ignui; 

Susipažinti su raidėmis ir įtvirtinti žinias: Girilei, Mindaugui; 

Smulkiosios motorikos stiprinimas: Saulėjai, Vyčiui, Ryčiui ir Rokui. 

UGDOMOJI VEIKLA VAIKŲ GRUPELĖMS 

(Ugdymo diferencijavimas pagal vaikų poreikius, gebėjimus ir kitus ypatumus) 

 

  Piešimas „Draudžiamieji ženklai“, kuriuos galime panaudoti, saugojant gamtą darželio ar kitoje 

teritorijose. 

  Laisvai pasirenkant priemones gamins įvairius vabalus ir vabzdžius (naudojame antrines medžiagas- 

tualetinio popieriaus ir vienkartinių rankšluosčių rulonėlius ir kt. medžiagas). 

https://www.youtube.com/watch?v=CX4xTQb-rOQ 

  Piešimas ir aplikavimas – „Medis pievoje“. 

  Lankstymas „Kiškutis“ (skirtukas knygos puslapiams). 

https://www.youtube.com/watch?v=V5ZBsBAdPgE 

 Konstravimas ir piešimas iš kiaušinių dėklų (laisvai pasirenkant objektą). 

https://www.youtube.com/watch?v=-DOeESiLqCY 

https://www.youtube.com/watch?v=p8FvZF7KigA 

UGDOMOJI VEIKLA VISAI VAIKŲ GRUPEI 

( Turinys, būdai, pagrindinės priemonės, vieta) 

 

  RYTO RATAS. Žaidžiame žaidimą „Laiškininkas“, perskaitome gautą laišką, kuriame gamtos atstovai 

prašo pagalbos. Aptariame, kas atsitiko gamtai, kaip jai galime padėti.  

  Žaidžiame žaidimą „Surūšiuok“, pasigaminame trijų spalvų konteinerius ir išsikirpę iš reklaminių 

žurnalų įvairius daiktus, juos rūšiuojame. Skaičiuojame rūšiuojamus daiktus, v. pasakys skaičių 

kaimynus, atskaičiuos likusius daiktus. 

 Skaitome ir aptariame: V. Laužiko eil. „Tvarka“, įsimename ketureilį „Sutvarkysim žalią pievą“; 

skaitome knygeles: „Žalieji akiniai“, „Galvočiukė Čiukė ir Rūšiuotukas Tukas keliauja į mokyklą“. 

1. Susipažinti (ikimokyklinukai) ir įtvirtinti (priešmokyklinukai) garsą Š, sugalvoti žodžių, kuriuose 

būtų šis garsas ir nupiešti. Žais žaidimą „Sugalvok žodį“, bandys sugalvoti žodžius su garsu Š 

(žodžio pradžioje ir viduryje), atliks garsinę analizę. 

2. Pažiūrėti ir aptarti: https://www.youtube.com/watch?v=OYeIYI1-CG0&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=CWQRCchu-EM 

https://www.youtube.com/watch?v=CX4xTQb-rOQ
https://www.youtube.com/watch?v=V5ZBsBAdPgE
https://www.youtube.com/watch?v=-DOeESiLqCY
https://www.youtube.com/watch?v=OYeIYI1-CG0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=CWQRCchu-EM


https://www.youtube.com/watch?v=-duHXZ5Xr1g 

Klausimas: Kodėl svarbu rūšiuoti? 

Priešmokyklinukams (EDUKA) 

1. Plakate (5) aptarti , kas jame apvaizduota ir priešmokyklinuko knygoje (34 psl.) aptarti, ar 

tinkamai OPA ir PA tikrai gerai pasiruošė darbui? 

2. Priešmokyklinuko knygoje (35 psl.) prisiminti raidę Š, bandyti skaityti tekstą. 

3. Atlikti užduočių bloknoto 8 ir 9 puslapių užduotis. 

Klausomės „OPA PA Pavasaris“ CD (25 takelis) S.Kozlovo kūrinėlio „Švarūs paukščiai“. 

TYRIMAS. Ant stalo padedama po vieną latekso, guminę ir darbinę(kumštinę) pirštines. Stalo viduryje 

paberiame degtukus ir padedama tuščia degtukų dėžutė. Užduotis: davus ženklą kiekvienoje grupelėje 

vienas vaikas renka be pirštinės, o kitas – su pirštine (20-30 s), palyginami kiekvienos grupelės 

rezultatai. Aptariame, kad negalima rinkti šiukšlių be pirštinių (darbo drabužiai yra apsauga). 

  FIZINIS LAVINIMAS. Mokytojo Roko virtualios užduotys. 

 

SĄVEIKA SU ŠEIMA 

(Auklėtojų, tėvų(globėjų) iniciatyvos, siūlymai, sąveikos būdai) 

  

 Paskatinti tėvelius dalyvauti akcijoje „Darom 2020”, pradėti rūšiuoti atliekas namuose, padėti tai daryti 

vaikams, skatinti rūpintis gamta ir aplinka. 

 

SAVAITĖS APMĄSTYMAI, REFLEKSIJA 

(Kaip sekėsi įgyvendinti numatytą tikslą, uždavinius) 

 

 Analizuoti atsiųstus vaikų darbus ir filmuotą medžiagą.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-duHXZ5Xr1g

