
„BITUČIŲ“ GRUPĖ 

Nuo 2020 metų nuo balandžio 27 d. iki 30 d. 

PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA 

  Projektas, tema, problema ar kt.: DOVANŲ DIRBTUVĖJE. TAU, MAMYTE. KĄ VEIKIU SU 

SAVO ŠEIMA? 

    Tikslas(ai): Gebės paaiškinti šeimos sąvoką; supras, koks jo vaidmuo šeimoje. 

    Uždaviniai: Įvardys 2-3 šeimos taisykles, įpročius; supras, kas yra žodis, sakinys, tekstas; gebės 

nurodyti teksto pradžią ir pabaigą; taupiai naudos reikalingas medžiagas darbeliams Motinos dienai, 

užbaigs darbelius ir susitvarkys savarankiškai savo darbo vietą. 

INDIVIDUALI UGDOMOJI VEIKLA 

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

Įtvirtinti skaitymo įgūdžius, žodžių analizę.   

https://wordwall.net/resource/1740787/did%c5%beiosios-ma%c5%beosios-raid%c4%97s-perskaityk-

rask-tinkam%c4%85  

 Priešmokyklinukams: skaičiuoti 20 ribose, ikimokyklinukams 10 ribose ( sudėtis ir atimtis). 

EDUKA:  

1. 7 plakatas, aptarti ką mato plakate, sugalvoti jam pavadinimą. 

2. Priešmokyklinuko knygos 50 psl. atsakyti į klausimą: Kokių priemonių reikia tokiam žmogučiui 

pagaminti, 

3. PK 51 psl. Skaityti tekstą ir atsakyti į klausimus. 

4. Užduočių bloknote GEGUŽĖS mėn. atlikti  1 ir 2  lapo užduotis. 

 

UGDOMOJI VEIKLA VAIKŲ GRUPELĖMS 

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

 

OPA ir PA meninė užduotis „Žmogutis“. 

Lankstymas ir aplikacija „Drugeliai“. 

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

Piešimas „Žodžiai, kuriuose yra šeimos narių vardų garsai“. 

Laisvai pasirenkant menines išraiškos priemone ir būdus „Mamos portretas“. 

Konstravimas, rašymas, aplikacija „Dovanėlė mamai“. 

https://www.youtube.com/watch?v=rbb10mFP-cM  

UGDOMOJI VEIKLA VISAI VAIKŲ GRUPEI 

( Turinys, būdai, pagrindinės priemonės, vieta) 

 

RYTO RATAS. Žaidžiame ratelį „Graži mūsų šeimynėlė“. Pokalbis, kas tai yra šeima , „minčių lietus“ 

apie savo šeimas, tradicijas, šventes ir papročius. 

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

  Skaitome „Peliuko dovana“, įgarsinti veikėjų balsus, aptariame, kokie buvo veikėjai, ką ir kam nešė 

dovanas ir kuo baigėsi. 

  Skaitome ir bandome įsiminti eilėraščius (laisvai pasirenkant): V. Palčinskaitė „Tau, mamute“, A. 

Baltakio „Motulės rankos“, K. Ivinskio „Mama“. 
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  Įtvirtins raides, žaisdami ir sugalvodami kuo daugiau žodžių, kuriuose būtų vardų(šeimos narių) 

garsas, juos nupieš. 

  Klausomės: dainą „Tau, mamyte“ https://www.youtube.com/watch?v=OX00rPrzRPs ; 

daina „Mano mama“ https://www.youtube.com/watch?v=r0B0fRJ05q8  

dainą „Nepyk, senele“ https://www.youtube.com/watch?v=I4ZQDrYRZVk  

https://www.youtube.com/watch?v=JQqLW5E_5fo  

Senoji animacija: „Didieji šalčiai“ https://www.youtube.com/watch?v=-CekoGYtzjA  

„Drąsusis elniukas“  https://www.youtube.com/watch?v=dWTvFjjUGCA  

 

MUZIKINIS AUKLĖJIMAS: Muzikos mokytojos Virginijos pamokėlės. 

https://padlet.com/vkranauskiene/ou9malrwlfi5osjd?fbclid=IwAR1O-lzI5TmMKwpRtV2K-

frPwdToIgkU3ZBGlFTHi2L0Nbg_apjUyqs03_w 

FIZINIS LAVINIMAS. Fizinio lavinimo mokytojo Roko veikla antradienį nuotoliniu būdu nuo 14.40 

val. iki 15.00 val. Nuoroda : https://us04web.zoom.us/j/8197765617 

Meeting ID: 819 776 5617 

 

SĄVEIKA SU ŠEIMA 

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

  

Bendravimas per Messenger žinutėmis ir virtualūs susitikimai (pagal poreikį) per ZOOM programas. 

TEMA: „Penki dalykai, kurie gali padaryti jūsų vaikus nelaimingais“  

https://www.facebook.com/saugusvaikas/videos/216971693081290  

 

SAVAITĖS APMĄSTYMAI, REFLEKSIJA 

(Kaip sekėsi įgyvendinti numatytą tikslą, uždavinius) 

 

Atsiųsti vaikų darbų foto ir filmuota medžiaga, vertinimai, atliktų darbų analizė. 
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