
„BITUČIŲ“ GRUPĖ                                                                        Nuo 2020 metų nuo gegužės 4 iki 8 d. 

PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA 

  Projektas, tema, problema ar kt.: PER MOKSLO KALNUS 

    Tikslas(ai): Patirti tyrinėjimo džiaugsmą. 

    Uždaviniai: Stebės, eksperimentuos, tyrinės su įvairiomis medžiagomis; darys išvadas, suvoks, kad 

aplinką galima pažinti įvairiais būdais: pasitelkus uosles, suvokimą, mąstymą, vaizduotę; stengsis 

savarankiškai suformuluoti bandymų ir eksperimentų išvadas; atpažins žodžiuose garsą S, gebės išvardinti 

visus garsus nesudėtinguose žodžiuose; gebės atpažinti kasdienės aplinkos, buities garsus, stengsis grasus 

apibūdinti savais žodžiais. 

INDIVIDUALI UGDOMOJI VEIKLA 

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

 

 Atkreipti dėmesį į kiekvieno vaiko gebėjimus pagal kompetencijas, pasiruošimas vertinimui ir 

rekomendacijoms į mokyklą. 

Priešmokyklinukams EUKA: 

1.  6 plakatas.  
2. Priešmokyklinuko knyga 42-49 psl.  

3. Užduočių bloknote BALANDŽIO MĖN. 14-20 psl. 

 

 

 

 

 

UGDOMOJI VEIKLA VAIKŲ GRUPELĖMS 

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

 

1. PIEŠIAME PO 2 DAIKTUS, KURIUOSE YRA:  

*RAIDĖ S ŽODŽIO PRADŽIOJE;  
*RAIDĖ S  ŽODŽIO VIDURYJE; 
*RAIDĖ S ŽODŽIO PABAIGOJE.  

2.  PIEŠIMAS-TYRIMAS „Šiltos ir šaltos spalvos“ (piešti ant sudrėkinto popieriaus ir servetėlių). 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=YWDOUXY-TIO 

3. GAMINAME MUZIKOS INSTRUMENTUS ( IŠ ANTRINIŲ MEDŽIAGŲ) 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=JVPF6YZFFJE 

4. ŽAIDŽIAME SU SPALVOMIS 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=W0ZLD90JK1S 
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UGDOMOJI VEIKLA VISAI VAIKŲ GRUPEI 

( Turinys, būdai, pagrindinės priemonės, vieta) 

 

  RYTO RATAS. Apžiūrime ir aptariame naują plakatą, kalbamės, kas jame pavaizduota ir kodėl? 

Išsiaiškiname žodžių mokslas ir mokslininkai reikšmę. Vartome knygeles iš serijos apie Mėgintuvėlį, 

aptariame, kokius bandymus ar tyrimus galėsime atlikti šią savaitę grupėje, o kuriuos galime atlikti tik su 

tėveliais namuose. Skaitome ištrauką iš „Mėgintuvėlio kelionė po pasaulį“  ir aptariame.  

Skaitome ir aptariame Dž. Rodario pasaką „Žibuoklė ašigalyje“. Klausomės EDUKOJE „Virš 

vaivorykštės“, „Buities garsai“ ir S. Kozlovo kūrinio „Kažkas“ ir aptariame, kas tas kažkas , kaip jis gali 

atrodyti, fantazuojame, bandome nupiešti. 

TYRIMAI:  

1. „Ar oro yra visur“. 

2. „Ar oras sveria“. 

3. Baltą gėlę, įpjovus kotelį ir padalinus, pamerkiame į du skirtingus indus su skirtingomis 

spalvomis, stebime kaip keičia spalvą. 

4. „Sukurk savo melodiją“. 

5. Viesulas(tornadas) stiklainyje, įpilus indų ploviklio ir acto, papurtome ir stebime sūkurį. 

6. Pojūčiai:  

a) trijose vienodose dėžutėse yra truputis kavos, praluptas apelsinas ir vanilės ankštis, užrištomis 

akimis turi pauosčius atpažinti ir įvardyti kvapus. Pasiūloma ištirti, kaip susiję uoslė ir skonis; 

b) užrištomis akimis, liesdami turime atpažinti tris skirtingus daiktus; 

c) ragaujame įvairius skonius. 

        7. Tyrimas „Vaivorykštė“ https://www.youtube.com/watch?v=BLp99NpvJV0  

        8. Pasigaminkime ugnikalnį. 

ANIMACINIS FILMUKAS APIE VAIVORYKŠTĘ: 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=Q5QAMP5YMUE  

DAINELĖ APIE SPALVAS: 

https://www.youtube.com/watch?v=_4cBJWuwZpk 
 

SĄVEIKA SU ŠEIMA 

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

  

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

Straipsnis aktualia tema: „Vaiko psichologinis pasiruošimas mokyklai“ 

https://nmc.lt/apie-sveikata/psichologija/vaiko-psichologinis-paruosimas-mokyklai-ir-problemu-

sprendimas-pradejus-mokytis/  

SAVAITĖS APMĄSTYMAI, REFLEKSIJA 

(Kaip sekėsi įgyvendinti numatytą tikslą, uždavinius) 

 

Atsiųsti vaikų darbų foto ir filmuota medžiaga. 

Vertinimas ir rekomendacijų ruošimas į mokyklą. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BLp99NpvJV0
https://www.youtube.com/watch?v=Q5qamP5yMuE
https://www.youtube.com/watch?v=_4cBJWuwZpk
https://nmc.lt/apie-sveikata/psichologija/vaiko-psichologinis-paruosimas-mokyklai-ir-problemu-sprendimas-pradejus-mokytis/
https://nmc.lt/apie-sveikata/psichologija/vaiko-psichologinis-paruosimas-mokyklai-ir-problemu-sprendimas-pradejus-mokytis/

