
„BITUČIŲ“ GRUPĖ Nuo 2020 metų nuo balandžio 6 d. iki  10 d. 

PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA 

  Projektas, tema, problema ar kt.: VELYKOS. PAS VELYKŲ BOBUTĘ. BUDINKIM ŽEMĘ 

SPALVOTAIS ŽIEDAIS IR IŠDAŽYKIM MARGUTĮ DAŽAIS. 

    Tikslas(ai): Remiantis asmenine patirtimi gebėti įvardyti 2-3 Velykų papročius;  

    Uždaviniai: Pagal tradicinius lietuvių liaudies raštų pavyzdžius gebės numarginti 2 margučius; gebės 

orientuotis erdvėje, skirs sąvokas už-prieš, kairėn-dešinėn; įtvirtins sąvokas: smailusis, bukasis, lovelis, už, 

prieš, kairėn, dešinėn). 

 

INDIVIDUALI UGDOMOJI VEIKLA 

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

 

  Įtvirtinti skaitymo įgūdžius, žodžių analizę. Skaičiuoti iki 20 pirmyn ir atgal. 

   

 

 

 

 

 

UGDOMOJI VEIKLA VAIKŲ GRUPELĖMS 

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

 

  Gaminame atvirukus „Su šv.Velykom!“: https://www.youtube.com/watch?v=ZcfrNdwh0nQ  

https://www.youtube.com/watch?v=zsE81TzsQg8  

  Piešimas „Margučių pilna kraitelė“, naudojant mišrią techniką (kreideles ir akvarelę).  

  Lankstymas ir kirpimas: „Kiškutis“ https://www.youtube.com/watch?v=hMpD3LOk0OM  

https://www.youtube.com/watch?v=Ah5WYKluU5w  

  Lankstome ir puošiame „Vištytė“: https://www.youtube.com/watch?v=tWFyvSbkcjA  

 

   

STEAM - „Kiaušinių marginimas vašku“, padedant tėveliams.  

https://www.youtube.com/watch?v=JgKIgiaJyVk  
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UGDOMOJI VEIKLA VISAI VAIKŲ GRUPEI 

( Turinys, būdai, pagrindinės priemonės, vieta) 

 

 VIRTUALUS RYTO RATAS(įrašas). Pokalbis apie Velykų tradicijas ir papročius, kaip švenčiame savo 

šeimose. https://www.youtube.com/watch?v=LtXYjAjNy-E  

Temos klausimas: kas anksčiau atsirado, ar višta ar kiaušinis?  

  Pažaisti su tėveliais žaidimą „Kur pasislėpė U?“ ( įtvirtinti garsą U, rasti savo varde, aplinkoje, 

sugalvoti žodžius, kuriuose jis yra, kurti trumpas pasakaites). 

  STEAM TYRIMAS NAMUOSE (pagal galimybes). Pasiruošiame savaitės pradžioje:  

1. Užpilame įvairias gamtines medžiagas (ąžuolo žievę, ramunėles, svogūnų lukštus ir kt.) virintu 

vandeniu, leidžiame kelias dienas pastovėti, stebime kaip keičiasi vandens spalva;  

Pamerkiame kiaušinius, juos palaikome, stebime, kaip pasikeitė jų spalva. 

https://www.youtube.com/watch?v=SHfj7H6rskk  

2. Kiaušinių marginimas skutimosi putom: https://www.youtube.com/watch?v=msEL32VTwSY 

3. Greitasis marginimas: https://www.youtube.com/watch?v=E4iybeGE-Uk  

  Skaitome ir aptariame: M. Vainilaičio „Velykos“, J. Kudirkos „Velykų bobutė“, V .Nemunėlis 

„Margučiai“(bandome įsiminti). 

Pasiūlyti pasižiūrėti ( įtvirtinant sąvokas smailusis, bukasis, lovelis, už, prieš, kairėn, dešinėn): 

Kakė Makė ir Velykos https://www.youtube.com/watch?v=aGfgFSYAhlA 

V.Landsbergio „ Rudnosiukų Velykos“https://www.youtube.com/watch?v=2F_6uu3iEtI 

Pasaka „Vilkas norėjo sugadinti Velykas“ https://www.youtube.com/watch?v=VnK7V2Ro8KE 

Linksmasis sveikinimas: https://www.youtube.com/watch?v=RunXqWPfvBA 

Klausomės dainelės: „Velykų rytas“ https://www.youtube.com/watch?v=7HWKJ1zEHwg  

 

 

   

 

 

SĄVEIKA SU ŠEIMA 

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

  

 

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

 

 

 

 

SAVAITĖS APMĄSTYMAI, REFLEKSIJA 

(Kaip sekėsi įgyvendinti numatytą tikslą, uždavinius) 

 

 

 

Atsiųsti vaikų darbų foto ir filmuota medžiaga. 
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