
UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 

 Nuo 2021 metų nuo vasario 1 iki 5 d. 

PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA 

  Projektas, tema, problema ar kt.: MUZIEJUJE. 

    Tikslas(ai): Žaisti imitacinius žaidimus, bandyti orientuotis muziejuose ir tinkamai juose elgtis; 

    Uždaviniai: Gebės atpažinti jūrinius 2-3 gyvūnus arba prie jūros gyvenančius gyvūnus; remdamasis 

asmenine patirtimi pasakys duoto skaitmens kaimynus (iki 10 – ties); fizinio lavinimo metu atliks judesius 

su lankais, lavins koordinaciją, vikrumą ir lankstumą. 

INDIVIDUALI UGDOMOJI VEIKLA 

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

 

 Atkreipti dėmesį Augusto bendravimą su draugais: ar randa bendrų žaidimų, ar geba bendradarbiauti ir 

kartu žaisti. 

  Pasiūlyti Agotai pažaisti žaidimą „Metų laikai“, įtvirtinti mėnesių pavadinimus, šią savaitę pasiūlyti 

keisti grupės kalendorių. 

  Kartu su Eva pažaisti „Skaitome“, pasiūlyti atrasti praleistas raides. 

UGDOMOJI VEIKLA VAIKŲ GRUPELĖMS 

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

 

Piešimas „Jūros gelmės“, laisvai pasirenkant piešimo priemones (guašas, akvarelė, kreidelės). 

Aplikacija „Žuvys“: https://www.youtube.com/watch?v=UmZgsnY8fMQ  

Darbelis „Pingvinas“ https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=pingouin+craft  

Lankstymas „Laivas“, lankstome ir spalviname, sugalvojame ir užrašome pavadinimus. 

https://www.youtube.com/watch?v=EV2R0CY1t50  

Vaikų idėja: „Paukšteliai žiemą“, prisimename, kurie neišskridę, juos piešiame ar klijuojame ant 

vienkartinių lėkščių. 

Iš įvairių antrinių medžiagų gaminame įvairius jūros gyvūnus: 

http://mudubudu.lt/jura_darbeliai_vaikams  

Statome iš konstruktorių ir didelių kaladžių laivus. 

UGDOMOJI VEIKLA VISAI VAIKŲ GRUPEI 

( Turinys, būdai, pagrindinės priemonės, vieta) 

 

RYTO RATAS. Pokalbiai ir minčių lietus apie aplankytus muziejus: kokiame mieste, koks tai muziejus 

ir kas labiausiai patiko. Aptariame, kokie būna muziejai, kuo jie ypatingi, kas juose eksponuojama. 

 Vartome knygas apie Vilniuje esančius muziejus, prisimindami, kuriuose esame buvę. Kalbamės apie 

Jūros muziejų, esantį Klaipėdoje, kuriame visi buvome, žiūrime dokumentinį filmą „Klaipėdos jūros 

muziejus“. Aptariame, kuo jis yra ypatingas (gyvi ir negyvi eksponatai). 

  Žaidžiame žaidimą „Jūra įtraukia“ ( OPA –PA priešmok. ugd. ped. knyga 69 psl.) . 

  Skaitome ir aptariame kūrinėlius: J. Nekrošius „Juodkrantė“, S. Geda „Pingvinų pavasaris“, J. Šiožinys 

„Laivelis“. https://www.youtube.com/watch?v=oVcjUAShLg8 

Klausomės: A. Mališauskienės ir  R.Girkontaitės dainelės „Delfinų uostas“ 
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https://www.youtube.com/watch?v=tNCx_yyXdWA  , K.Sen Sanso kūrinėlio „Akvariumas“ 

https://www.youtube.com/watch?v=qnOajmKpKYA&t=66s , jo metu stebime ekrane (kompiuterio) 

plaukiančias žuvis ir kitus povandeninio pasaulio vaizdus. 

  TYRIMAS.   

1. Pučiame balionus, įsivaizduodami, kaip prisipildo plaučiai oro. Tikriname, kieno plaučiai yra 

didžiausi, įkvepiame oro ir jį sulaikome, skaičiuojame sekundes, įsimename skaičių, užrašome 

bendroje grupės diagramoje. 

2. Plačiame inde (dubenyje) plukdome išlankstytus garlaivius ir laivelius. Stebime visą dieną, kieno 

išsilaikys ilgiausiai. 

  FIZINIS LAVINIMAS. Nuotolinės mokytojo Roko veiklos. 

 Žaidimai su sniegu, važinėjimas rogėmis, „gaminame“ tortą iš sniego, puošiame jį gamtine medžiaga ( 

kankorėžiai, gilės, kaštonai ir kt.), spalviname dažais, pilant iš plastikinių butelių. 

ANIMACIJA: „Gintarinė pilis“ https://www.youtube.com/watch?v=jI1Rf18KJRU  

„Laivelis“ https://www.youtube.com/watch?v=09vB6xIbSlA  

 

SĄVEIKA SU ŠEIMA 

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

  

Straipsniai tėvams: „Vaikų pyktis ir jo valdymo problemos“( Psichologė psichoterapeutė V. 

Mažeikienė).  https://www.ve.lt/naujienos/visuomene/psichologija/vaiku-pyktis-ir-jo-valdymo-

problemos-1667200/  

  Priminti tėveliams apie vaikų aprangą: drabužėliai pasikeitimui, atsargines pirštines (ne visada spėja 

išdžiūti). 

 

SAVAITĖS APMĄSTYMAI, REFLEKSIJA 

(Kaip sekėsi įgyvendinti numatytą tikslą, uždavinius) 

 

 Manau, kad būtinai reikės apsilankyti su vaikais ir tėvais VU Zoologijos muziejuje, įtvirtinti žinias ir 

vasaros metu apsilankyti pačiame Jūrų muziejuje. Pradžiugino tai, kad vaikai pradėjo domėtis jūrų 

gyvūnais (juos piešia, gaminasi, su jais žaidžia). 
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