
VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „DREVINUKAS“                                DATA      2021.01.29-2021.02.08                             2020-2021 M.M. 

GRUPĖ “Zuikučiai“ 

AMŽIUS: 3-4 m. 

TEMA: „Žiemužėlės smagumėliai“ 

VEIKLOS SRITYS: kasdieniai gyvenimo įgūdžiai, aplinkos pažinimas, kūrybiškumas. 

UŽDAVINIAI: 1. Siekti, kad vaikai gebėtų skirti žiemos sezonui būdingą aprangą, bandyti ją įvardinti; 

                               2. Ugdyti susidomėjimą žiemą vyraujančiais reiškiniais; 

                               3. Siekti, kad vaikai visomis savo emocijomis bei pojūčiais išgyventų žiemos nuotaikas, išdaigas, pramogas. 

VEIKLOS FORMOS (visai grupei, 

veikla grupelėmis, ryto ratas, 

pokalbiai, stebėjimas, individuali 

veikla, tyrinėjimas, „minčių lietus“, 

kūrybinė, projektinė veikla, 

ekskursijos, įvairūs žaidimaI: 

didaktiniai, stalo ir t.t.) 

VAIKŲ VEIKSENOS PRIEMONĖS 

 

SIEKIAMAS REZULTATAS 

 

 

 

Visai grupei nuotoliniu būdu. 

Dainelė - ,,Besmegeniai’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=swIE6FQQVcA

&ab_channel=D%C5%BDIMBA 

Dainelė - ,,Žvarbioji žiema’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=86bZUxKovGQ

&ab_channel=Dain%C5%B3Karusel%C4%97.TV 

Dainelė - ,,Žiemą, žiemą’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=UoYS0gqIqiA

&ab_channel=Dain%C5%B3Karusel%C4%97.TV 

Dainelė - ,,Balta diena’’ 

Vaizdinė/garsinė 

medžiaga, 

užduotys. 

Gebės įvardyti žieminės 

aprangos detalių pavadinimus; 

 

Lavins gebėjimą savarankiškai 

apsirengti/ nusirengti; 

 

Žaisdamas lauke ir namuose su 

tėveliais, lavins savo vaizduotę, 

kūrybiškumą; 

 

Patirs spalvingas, 

džiaugsmingas akimirkas. 
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https://www.youtube.com/watch?v=b5wiMlc3gEE

&ab_channel=D%C5%BDIMBA 

Dainelių rinkinukas 

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

3qzZOY&ab_channel=D%C5%BDIMBA 

Dainelė - ,,Žiemos vaikai’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=BonKIxF2SqQ

&ab_channel=Vakaro%C5%BEvaig%C5%BEdel%

C4%97 

Mokomasis filmukas/dainelė - ,,Rengiamės į lauką’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=F0cmXWkRbp

w&ab_channel=Lietuvi%C5%A1kifilmukaivaikams 

Eilėraštukas - ,,Žiema’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=tV9ZDAi63q8

&ab_channel=Bambli%C5%B3Kiemas 

Eilėraštukas - ,,Apšerkšniję mūsų žiemos’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=RS4GY90WSX

0&ab_channel=VIDEOSKAITMENINIMAS 

Eilėraštukas  

https://www.youtube.com/watch?v=0tRUKQRiUH

Y&ab_channel=Little%26fun 

 

Eilėraštukas - ,,Snaigė’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=tSCeHP_IqP8&

ab_channel=ABCpilis 

Vakaro pasaka. ,,Mažoji žiema’’ 

 

Lavins empatiškus jausmus 

sunkiai gamtoje gyvenantiems 

paukšteliams/žvėreliams. 
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https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013708734/vak

aro-pasaka-mazoji-ziema 

Vakaro pasaka. ,,Sniego senis’’, I dalis 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000134836/vak

aro-pasaka-pasaka-sniego-senis-1-dalis 

 

Bendradarbiavimo su šeima planavimas (tėvų idėjos vaikų veiklai, „namų užduotėlės“, susitarimai ir t.t.) 

 

Pasiūlytos užduotys veiklai. Atlikti užduotėlę (pateikta nuoroda užduotims) 

 

1. https://www.pinterest.com/pin/140806228926929/sent/?invite_code=21b1b6bd3b9848b68326afed7e02d034&sender=65224809594121188

8&sfo=1 (įvairiomis spalvomis ir priemonėmis aplikuokite snaigutes); 

2. https://www.pinterest.com/pin/422281205391016/ (pasigaminkite senį besmegenį); 

3. https://www.pinterest.com/pin/8655424275539315/ (pasigaminkite spalvotas snaigutes); 

4. https://www.pinterest.com/pin/422281205296806/ (pasigaminkite senį besmegenį); 

5. Lauke, arba namuose (parsinešus sniego), pažaisti su spalvomis jį įvairiai dažant; 

6. https://i.pinimg.com/564x/de/0b/6a/de0b6a1a3e54f8f45a5c31c834be96f6.jpg (pasigaminkite medelį iš šakelių, papuošti jo šakeles sniegu); 

7. https://www.pinterest.co.uk/pin/579416308307039732/ (papuoškite snaigeles naudojant kempinėlę (panašų darbelį darėme grupėje, 

procesas paliko didelį įspūdį vaikams); 

8. https://i.pinimg.com/564x/e3/4a/eb/e34aebc49aedea9c054e56e1205934f7.jpg (pasigaminkite popierines pirštines ir dekoruokite). 

Auklėtojos prašymas tėveliams: 

 * Pagal galimybes būti kuo daugiau lauke su vaikučiu ir parodyti, ką galima nulipdyti iš sniegelio, kartu pasidžiaugti sniegeliu, snaigutėmis, 

linksmai praleisti laiką; 

 * Taip pat papasakoti apie paukštelius ir žvėrelius, kuriems reikia padėti, kai lauke šalta ir daug sniego, kartu nunešti žvėreliams į mišką (jei 

toks yra netoliese) daržovių arba paukščiukams lesalo. 

 * Leisti vaikučiui savarankiškai apsirengti į lauką, o grįžus pačiam nusirengti.  

P.s. Dalis grupės vaikučių saviizoliacijoje 

Vaikų pasiekimų refleksija, idėjos dėl tolimesnio ugdymo(si) (kokius gebėjimus, vaikai ugdėsi sėkmingai, ugdėsi blogiau, negu planą, kodėl 

nepasisekė, vaikų elgesio ir organizavimo problemos) 
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