
 „ZUIKUČIŲ“ GRUPĖ  

 UGDYMO(SI) PLANAS 

Data    2020 - 05-04 - 05-15                                                                                                                                   TEMA ,,GERI IR BLOGI POELGIAI” 

UGDYTINIŲ PASIEKIMAI 
UGDYMO SRITIS  VAIKŲ GEBĖJIMAI, ŽINIOS IR SUPRATIMAS  UŽDAVINIAI 

✔ Sakytinė kalba 
✔ Rašytinė kalba  
✔ Skaičiavimas 
✔ Estetinis suvokimas 
✔ Meninė raiška 

 

 
 

Atskiria gerus ir blogus poelgius, jaučia atsakomybę už        
save ir kitus.  
Suvokia susitarimo, žaidimo taisyklių, duoto žodžio      
laikymosi svarbą. 
Aiškinasi ribą tarp tyčia ir netyčia, fantazavimo ir        
melo, teisuoliškumo ir skundimo. 
 

✔ Skatinti atpažinti: ramybės, pakilumo, gėdos, 
nerimo, graužaties jausmus. 

✔ Įgyti: budrumo, atsargumo bendraujant su 
nepažįstamaisiais įgūdžius. 

✔ Mokytis tai išreikšti mimika, elgesiu, žodžiu. 

UGDYMO GAIRĖS 
VEIKLOS FORMOS IR IDĖJOS VAIKŲ VEIKLAI VAIKŲ PASIEKIMŲ 

REFLEKSIJA, IDĖJOS DĖL 
TOLIMESNIO UGDYMO(SI).  

VISOS GRUPĖS VEIKLA VEIKLOS GRUPELĖSE  INDIVIDUALI VEIKLA 

✔  Kalbasi apie gerą ir blogą elgesį, aptaria 
pasekmes. 

✔ Pasakoja istorijas pagal paveikslėlius. 
✔ Kuria simbolines “GĖRIO” ir “BLOGIO” 

figūras, sugyvina veidus, suteikdami gėrio 
ir blogio pavidalą. 

✔ Sugalvoja, užrašo ir pritvirtina vardus: 
“GERADARYS”, “TEISUOLIS”, 
“GERUOLIS”; “BLOGUOLIS”, 
“MELAGIS”, “PIKTUOLIS”. 

✔ Klausosi K.Maruko kūrinėlio “Kuris 
geriausias”, pasakos “Mikė Melagėlis”, 
P.Mašioto “Rainiukas paukščiukus 
medžioja”. 

✔ Žaidžia žaidimą “Pasvarstyk, atsirink ir 
nuspręsk”, klausosi pasakojimo ir 
nusprendžia: tyčia ar netyčia; pramanas ar 
melas; išradingumas ar išdykumas. 

✔ Dėlioja iš raidžių žodžius 
,,BLOGAS”, ,,GERAS” 

✔ Kopijuoja nesudėtingus žodžius, 
savo, draugų, mamos, tėčio vardus. 

✔ Piešia “BLOGIO” IR “GĖRIO” 
herojus. 

✔ Kuria laišką, sveikinimą, kvietimą 
draugui, mamytei, tėveliui (laišką 
rašo piešiniu). 

✔ Bando sudėti figūras: trikampį, 
kvadratą, apskritimą iš keleto dalių. 

Mokosi patikusias patarles: 
-Lengva pasakyti, bet ne 
padaryti. 
-Ant gero patark, ant blogo 
subark. 
-Ašaromis klaidų 
nepataisysi. 
-Apgavo, kaip lapė vilką. 
-Atsarga gėdos nedaro. 
-Būk atsargus kalboje su 
nepažįstamu, nuoširdus su 
draugu. 
-Tikras draugas ne tik 
nelaimėje užjaučia, bet ir 
laimės nepavydi. 
-Gudrus visada atsargus. 
-Apvedžioja raides, žodžius. 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

IDĖJOS TĖVAMS VEIKLAI NAMUOSE 
Susikurti simbolinius ženklus “PAŽADĖJAU”, “SUSITARIAU”, “ĮSIPAREIGOJAU”, išsiaiškinti jų reikšmę ir naudotis jais. 
Nusipiešti “Reikalų lapą “, kuriame galėsite pažymėti tesėjau pažadą, susitarimą, įsipareigojimą ar ne. 
 
 
 
 
 
 
 
 


